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Розглядається українська версія походження
цивілізації шумерів.

Ключові слова: цивілізація, Шумер/Сумер/
Самара.

Рассматривается украинськая версия проис"
хождения цивилизации шумеров.

Ключевые слова: цивилизация, Шумер/Су�
мер/Самара. 

The article is considered of Ukrainian version of
Sumer Civilization.

Key words: Civilization, Shumer/Sumer/Samara.

•• Українські Інь і Янь
Як свідчать О.Бадер, А.Кифішин і Б.Михай�

лов — дослідники найдавнішого храму планети
Шу"Нун/Кам’яна Могила (ХІІ–ІІІ тис. до н.е.,
м. Мелітополь) на кам’яних скрижалях цього дав�
ньоукраїнського святилища вперше у світі зустрі�
чається ім’я бога�творця Енліля, який розділив
усесвіт (Киан) на землю (Ки) та небо (Ан) [1; 8; 11].

Вельми показовим є те, що співзвучні запо�
різьким символам: Ки і Ан –так звані «китайсь�
кі» символи (ІІ–І тис. до н.е.) Інь (земля) і Янь
(небо), широко вживаються на скіфо�три�
пільській (IV–III тис. до н.е.) кераміці (мал.1).

Ім’я бога�творця Енліля згодом у великій
кількості зустрічається в численних археологіч�
них та історичних джерелах Сумерської/Шумер�
ської/Самарської цивілізації (V–ІІІ тис. до н.е.),
що була локалізована на території сучасного
Іраку — в басейні річок Тигр і Євфрат.

А його релігійно�міфологічному спадкоємцю —
богу неба Ану — шумери/сумери/самари будува�
ли багато храмів та робили жертвопринесення [7]. 
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Розділ I
ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ

ШУМЕР ПОЧИНАВСЯ … В СУМАХ,
А ШУМЕРИ БУЛИ КІМЕРІЙЦЯМИ�БУДИНАМИ?

Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, проректор Університету «Україна», 

головний редактор журналу «Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації»

УДК 329.4
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Мал. 1 — СкіфоBтрипільські символи Інь і Янь,
старші щонайменше на 1–2 тисячі років від їхніх
китайських аналогів

Мал. 2 — Правитель шумерського міста Ура —
УрBНамм, якому бог Дакка передає символи
влади. Стела з Ура. XXII ст. до н. е.



Як свідчить московський сходознавець Л.Ва�

сильєв, у Близькосхідному місті Уруці система

адміністрації була тісно пов’язана з культом

бога неба Ана, який здійснював функцію інтег�

рації шумерської спільноти [4].

Храм на честь бога неба Ана був суспільним

і промислово�господарським центром Урука

(ІV тис. до н.е.). Він був водночас місцем для здій�

снення релігійних обрядів, громадським продо�

вольчим складом і місцем для ув’язнення (насам�

перед — полонених, які працювали в храмі).

Окрім того, в храмі розміщувалися школа

й ремісницькі майстерні, працівники яких суво�

ро зберігали передові технології, у тому числі

металургію бронзи. Остання була тоді стратегіч�

ною галуззю і мала життєво важливу військово�

технологічну вагу. 

Жерці цього храму здійснювали функції сус�

пільно�політичного управління на чолі із вер�

ховним жерцем, який водночас був і політичним

керівником цього протодержавного утворення. 

Враховуючи сказане вище, не виглядає такою

вже й випадковістю, що царі в стародавньому

Шумері носили титул енсі, який походив, оче�

видно, від імені бога неба Ана. Хоча історики

свідчать, що  використовувався в подібних цілях

і менш вагомий, на погляд шумерських/самар�

ських аборигенів, титул лугаль (від їхнього

походження з Лугані/Луганщини?). 

Загалом, шумерологи [13] свідчать, що суме�

ри/шумери/самари розділяли небесну сферу на

три частини — шляхи: 

— шлях Ану — відповідав поясу зодіаку;

— шлях Енліля — північній півкулі Землі;

— шлях Еа/Енкі — південній півкулі Землі

(мал. 4 і 5).
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Мал. 3 — Шумерський цар УрBБау (ІІІ тис.
до н.е.) — «типовий українець»?   

Мал. 4 — Символи шумерських богів Ана (зліва)
і Енліля. Вавилонський камінь (ХІІ ст. до н.е.)

Мал. 5 — Шумерський бог Енкі/Еа з птахом Анзуд
(XXIII ст. до н. е.)



Можливо, це й така собі «випадковість», але

цікаво зіставити, що ім’я сумерського/шумер�

ського/самарського бога Еа «чомусь» є найпо�

ширенішим в гідронімах (назвах річок) та то"
понімах (назвах населених пунктів) саме на

українських землях [9]:

— по території етнічно�української Курської

області Росії (поблизу кордону із Сумською

областю України) протікає річка з цікавою

назвою — Сея, там же стоїть місто Севськ;

— починаючи з земель вже згаданої Курської

області, продовжує свій шлях по території

Сумської області мальовнича річка Сейм;

— по етнічно�українському Східному Приа"
зов’ю (колись — територія скіфо�елінсько�

го Боспорського царства зі столицею

в українському місті Пантікапей/Керч)

і досі протікає річка Ея і стоїть місто Єйськ;

— поблизу столиці північно�африканської

держави Лівії — міста Триполі, засновано�

го трипільцями/антами, на стародавніх

римських картах (І ст. до н.е.) зображено

місто Ея (яке згодом стане до складовою

частиною міста Триполі).

Аналізуючи ці дані, дивлячись на карту світу,

не складно вирахувати найоптимальніший

шлях переселення сумерів/самарів/сіверів з

території північно�східної України, через Приа�

зов’я, Малу Азію (Троада, Каппадокія, Карія) на

Близький Схід (Палестина, Шумер) і на Північ

Африки (Сахара, Єгипет). 

••  Сумери — «чорноголові будини»
Сумерська цивілізація була, справді, вражаюче

неповторною, високорозвиненою і мала аграр�

но�промисловий характер. На думку С. Краме�

ра, сумери володіли писемністю ще до приходу

в Месопотамію [14]. 

Прийшли вони «з півночі» і називали себе

чорноголовими. З презирством ставилися до

кочових народів, які «не знають будинків (бо не

будини. — В. Б.) і не вирощують пшеницю».

Якщо оцінювати «північність» України від�

носно Близькосхідного Сумеру, то це — не ви�

кликає сумнівів. 

Жителі Чернігівщини та Сумщини, яких

здавна називають сіверянами, мають ще одну

назву — чорні клобуки (шапки). Та і в самій назві

обласного центру «Чернігів» досить явно прочи�

тується словосполука «чорна голова». 

Але й це не все. «Батько історії» Геродот

стверджував, що саме в цих місцях проживав

народ, якого він називає будинами [6] («що зна�

ють будинки», як стверджували близькосхідні

сумери/шумери).

Кімерійці, до речі, теж носили чорні кону�

совидні шапки і проживали на території суча�

сної України, тільки на її півдні.

Таким чином, багато чого сходиться: «чорно�

головість, північність, писемність, хліборобство,
імена богів, титули царів, традиції поховання
померлих» і т.ін. Та й філологи впевнені, що

слова сівери"сумери"шумери"самари мають один

корінь.

Якщо саму назву народу сумерів читати через

латиницю (cymeri), вельми правдоподібною

виглядає версія, що кімерійці насправді є суме�

рами. Просто свого часу германо� і романо�

мовні дослідники прочитали ім’я цих предків

сучасних українців на свій лад…

Для нас, в принципі, немає особливої різниці,

де була мала батьківщина сумерських/шумер�

ських/самарських царів: на Чернігівщині, Сумщи�

ні, Запоріжжі, Луганщині чи Дніпропетровщи�

ні. Головне, що все це — Україна, на території

якої життя не переривалося щонайменше остан�

ніх 40 тис. років [3].

••  Як сівери/сумери/самари стали шумерами
У читачів, напевно, виникає запитання: а чо�

му ж це ми все�таки використовуємо словесну

тріаду шумери/сумери/самари, якщо в науковому

середовищі прийнято іменувати цей давній

народ словом шумери?.. 

На перших етапах становлення науки шуме�

рології дослідники звернули увагу на Біблію, де

згадувалася земля Сенаар. Пізніше, після порів�

няння інформації з Біблії й інформації про

цивілізацію Месопотамії, вони перейменували

згадану землю Сенаар на Сумер. Згодом вчені

(переважно семітського походження) чомусь

вирішили, що правильно називати цю країну —

Шумер.  

Як стверджує російський дослідник Ю. Ко�

нелес, співзвучність назв Шумер і Самарія
є невипадковою. І посилається він на Старий

Заповіт, в якому пишеться про захоплення

сумерських земель ассирійцями. Та й Новий

заповіт повідомляє про самарян, з якими іудеї
«не співіснують» [10].

Отже, більш історично виправданим є викори�

стання, очевидно, автохтонної самоназви — суме�

ри чи самари, ніж семіто�вимовного — шумери.

Вся справа в тому, що в доісторичних пись�

менах (і ця традиція тривала аж до середніх віків

вже нашої ери) під час написання слів користу�

валися лише приголосними літерами. Поглянь�

мо лише на середньовічні християнські ікони,

де ім’я Їсуса Христа скорочено передається

абревіатурою ІС ХР. 

А тепер уявіть собі, що хтось вголос прочитав

зі своєї сумерсько/самарської глиняної таблич�

ки іноземцю�семіту слово сумери. А той,

запам’ятавши це слово, записав її своєю мовою.

Добре, якщо у мові та абетці того іноземця є від�

повідна літера та звук. А як немає? 
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Власне кажучи, тут так і вийшло. У семітських

народів (арабів та євреїв), які згодом завоювали

землі сумерів (територія сучасного Іраку), існує

лінгвістична традиція вимовляти звук «с» у шип�

лячій версії, близькій звуку «ш». 

Таким чином звук «с» і перетворився в їхній

вимові на щось подібне нашому «ш» чи «щ».

Ось так, правдоподібно, народ самарів/сумерів
і перетворився на шумерів. 

А насправді, доісторичною мовою назву

цього легендарного народу в ті давні часи писа�

ли як «смр» (без голосних літер). От і поміркуй�

те та пофантазуйте, скільки ймовірних версій та

комбінацій озвучення написаного на глиняній

табличці чи викарбуваного на камені слова

«смр» може виникнути при комунікації пред�

ставників різних народів. А якщо з того часу

минуло кілька тисяч років?.. 

••  Арійські гени сумерів/самарів/шумерів
Відомий російський сходознавець Л. Васильєв

писав, що загадка шумерів і досі не розгадана

і додавав, що «...шумерська мова значно відрізняєть"
ся від групи семітських мов, поширених серед більшо"
сті древніх мешканців близькосхідної зони» [4]. 

Водночас німецький дослідник Е. Церен [13]

свідчить, що корінний шумерський етнос мав

негроїдні риси обличчя, у той час як у царських

могильниках археологи знаходили поховання

осіб зовсім іншого, «нордичного» типу, дуже

схожого за рисами обличчя на сучасних україн�

ців (див мал. 3). 

Вельми цікавим також є той факт, що сумер�

ських/самарських/шумерських царів в останню

путь «чомусь» проводжали на санях (як, до речі,

й фараонів перших династій та київських кня�

зів). Такий собі досить дивний  «національний

шумерський звичай» як для країн із таким за�

сушливим кліматом! 

Не треба бути особливо «просунутим» мис�

лителем, аби переконатися, що з трьох згаданих

країн (Україна, Шумер, Єгипет):

а) сніг як природне явище зустрічається

лише в Україні;

б) на санях у зимовий період теж пересували�

ся в Україні;

в) народи нордичної раси ще з часів льодово�

го періоду проживали в Україні.           

Отже, Л. Васильєв стверджує, що шумери —

не є аборигенами Двохріччя. Е. Церен [13] наво�

дить факти, що шумерська еліта була «нордич�

ного» («арійського») типу. А їхній співвітчизник

А. Кифішин — авторитетно доводить вторин�

ність шумерської культури щодо культури

праукраїнської [8].

А ми з вами вже майже не маємо сумнівів, що

еліта близькосхідного Шумеру/Сумеру/Самари

походила з українських земель.   

••  Сумерські боги в назвах українських 
гідронімів і топонімів

У даному контексті варто також подивитися

і на географічні назви, які теж несуть і зберіга�

ють у собі інформацію, вкладену в них нашими

предками багато тисячоліть тому [9]. 

І географічні назви не є «рівноправними»

в історико�комунікаційному аспекті. З точки

зору збереження певної інформації набагато

давнішими та «живучішими» є назви гір та гідро�

німи (назви морів, річок, озер), ніж топоніми
(назви міст та менших населених пунктів). 

Як свідчить історична практика, назви насе�

лених пунктів часто�густо є вторинними сто�

совно до гідронімів. 

Наприклад, у назвах міст Дніпропетровськ та

Дніпродзержинськ, які були придумані більшо�

виками після завоювання України, ключовим

(і дуже давнім) є слово Дніпро — назва величної

української ріки. Друга частина назв — похо�

дить від прізвищ комуністичних лідерів, яких

хотіла увічнити більшовицька влада в україн�

ських топонімах. 

Але хто тепер пам’ятає тих комуністичних

функціонерів?.. А ось назва річки чітко інфор�

мує нас про те, що ці українські міста знахо�

дяться на берегах Дніпра. 

Те саме стосується й імен богів, царів, вождів,

які слугували основою для створення імен наро"
дів та назв населених пунктів. 

Наприклад, на честь давнього українського

триєдиного бога землі, неба і підземелля Трояна
було названо літописне місто Троя та країна

Троада. Хоча народ, який жив в Трої, іменували

теукрами — на честь першого царя цього міста

Теукра.

На честь бога неба Ана, швидше за все, іме�

нували антами богообраний народ. Своєю чер�

гою, анти дали назву таким населеним пунк�

там, як Анан’їв (Одеська область), Антопіль
(Рівненська область) і т.ін.

Повертаючись до сумерів/самарів, яких семі�

ти (араби та євреї) називали шумерами, ми

повинні подивитись на сучасну карту України

і звернути увагу на річки Самара, Самарка та

Мокра Сура (які впадають у Дніпро). Є річка

Сура і село Сураж в Тернопільській області

України. 

Але є ще й річка Сула (філологи кажуть, що

це однокорінні слова), яка протікає по території

Сумської та Полтавської областей і впадає до

Дніпра.

Окрім того, варто звернути увагу й на те, що

в Україні є декілька населених пунктів з назвою

Самара — (Сумщина, Крим, Галичина).

Вказані вище гідроніми з Дніпропетровської

області України, напевно, і дали назву самарам —
скіфо�трипільському (арійському) народу, який
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прийшов на береги річок Тигр і Євфрат (сучас�

ний Ірак) і заснував там самобутню  і розвинену

цивілізацію. 

Пересуваючись очима по карті України

з Дніпропетровщини на північний схід, ми

побачимо там обласне місто Суми. А якщо

подивитися на карту Житомирщини, ми знай�

демо там село Сумці.
Мешканців Чернігівщини та Сумщини (де,

нагадаємо, є населений пункт Самара) здавна

називали сіверами. 

Але не тільки їх. Якщо переїхати в Донецьку

область України, то  можна переконатися, що

там і досі стоїть місто Сіверськ. В Луганській

області є місто Сєвєродонецьк. А по території

Харківської області України та етнічно україн�

ської Бєлгородської області Росії протікає річка

Сіверський Донець. На Київщині теж є річка з від�

повідною назвою — Сіверка.

Як стверджують філологи, слова сівери,

сумери, самари є синонімами. А відтак, правдо�

подібною є також і версія, що сумери йшли на

Близький Схід не лише з Дніпропетровщини,

а й з Чернігівщини, Сумщини, Донеччини, Лу�

ганщини і Харківщини. А це, як бачимо, стано�

вить не менше третини території сучасної україн�

ської держави. 

А мальовниче, і як бачимо, давнє місто Суми
несе у своїй назві ту саму закодовану нашими

предками інформацію, що й стародавній Сумер/
Самара/Шумер.

На користь цієї ж версії свідчить і те, як нази�

вали воїнів�дружинників в арійських/орійських

племенах, які, за свідченням Л. Васильєва,

у ІІІ–ІІ тис. до н.е. вийшли з берегів Дніпра [4].

Так от, арії своїх воїнів теж «чомусь» звали —

самари. Екстраполюйте цю назву, скажімо, на

біблейних самаритян, що жили в Палестині
(а це зовсім недалеко від Іраку), і чимало таєм�

ниць сивої давнини будуть виглядати зовсім

в іншому ракурсі.

Чимало таких географічних назв зустрічаєть�

ся далеко за межами України. Серед них ми

можемо назвати місто Самара — в Росії (Євро�

па) та місто Самарканд — в Узбекистані (Азія). 

Зовсім несподівано (але, лише на перший

погляд) в наше поле зору потрапляють місто

С(а)мара у Західній Сахарі (Африка), міста

Самаринда і Се(а)маранг — в Індонезії, острів

Самар на Філіппінах (Азійсько�Тихоокеанський

регіон).

І ще одна така «несподіванка» — місто Сама�

рай у тихоокеанській країні Папуа�Нова Гвінея

(поблизу Австралії).

На колишню присутність аріїв, зокрема, в ак�

ваторії Тихого океану, вказують і санскритські

назви відомих  індонезійських островів Суматра

(на санскриті — океан) та Ява (острів вівса). 

Арійські назви (санскрит — літературна мова

аріїв) мають і такі країни, як Малайзія (Ма�

лайя — гора) та Сінгапур (місто лева). Окрім

Індії, арійські слова присутні також у назвах

таких сусідніх з нею країн, як Непал (житло біля
підніжжя) та Бутан (межа Тібету)…

Повертаючись до розшифровки А. Кифіши�

ним текстів Шу�Нун/ Кам’яної Могили (які да"
ли підстави для висновків щодо зародження основ
релігійної міфології на території України) [8],

все�таки ми маємо віддати належне Стародав�

ньому Шумеру/Сумеру/Самарі, котрий зробив

непересічний внесок у становлення та розвиток

світової політичної думки, зокрема, в контексті

поєднання політики й релігії.   

І це є справді дуже важливим для нас, оскіль�

ки на початковому етапі історії становлення

інституту держави, коли знання про витоки дер�

жави та влади ще не були узагальнені, основною

формою цих знань були міфи, в яких виникнен�

ня влади пов’язувалося з богами.

І чимало цієї інформації ми дістали з глиня�

них табличок Стародавнього Шумеру/Суме�

ру/Самари, еліта якої, швидше за все, походила

з території сучасної України! 
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Розглядається гіпотезу походження Вільхов"
ського святилища"обсерваторії і його роль у
подальших процесах творення української, євро"
пейської історії.

Ключові слова: святилище�обсерваторія,
символічний український герб, давня історія.

Рассматрена гипотеза происхождения  Виль"
ховского святилища"обсерватории и его роль в
дальнейших процессах формирования украинской,
европейской истории.

Ключевые слова: святилище�обсерватория,

символический украинский герб, древняя исто�

рия.

In article the hypothesis of origin of the ancient san"
ctuary"observatories and its role in the further proces"
ses of creation of the Ukrainian, European history is
considered.

Key words: sanctuary�observatory, the symboli�

cal Ukrainian arms, ancient history.

Літа 2009 року ульяновський пошуковець

С. Дячок запропонував мені та ректору Укра�

їнської академії дизайну, професору В. Марчаку,

який саме перебував у відпустці, подивитися

біля села Вільхове загадкове зображення змії на

прирічкових монолітах:

– Розповідають, що там колись була ще голо�

ва коня і підкова, але їх хтось зрубав, — ствер�

джував пан Сергій.

Яким же було його здивування, коли я під

час відвідання в його присутності виявив, що

ніхто тої голови не зрубував, більше того, що то

голова не коня, а оленя. Тільки торкнувшись

того каміння я відчув, що тут приховується

якась велика давня таємниця та інтуїція підка�

зали, де необхідно зчищати грубий шар моху. 

Потім була друга й третя поїздка, ретельний

огляд монолітів, заміри, вивчення території.

Своє детальне дослідження, що це за пам’ятка,

до яких віків належить, я виклав у книзі «Укра�

їнські святині та символи». Познайомимо з ним,

наскільки це можливо, і читачів журналу.    

... Вузька лісова дорога веде вниз до висохло�

го русла річечки, де ще зберігається давня,

викладена камінням криничка. Озираємося

навкруги. Неподалік бачимо великий округлий

камінь з чотирма зарубками, які зроблені при�

близно на однаковій відстані одна від одної

з невеликим зигзагом майже по прямій у бік, де

знаходиться головний об’єкт нашого дослід�

ження. Робимо висновок, що цей камінь є скла�

довою якогось таємничого комплексу, і помітки

на ньому вказують напрямок руху. 

Петляємо лісовою стежкою. За кілька десят�

ків метрів до нашої мети висохле русло з’єдну�

ється з іще одним струмком, в якому вже жебо�

нить вода. Біля грубелезного валуна�осики,

років на 200–300, зупиняємося. Дерево не ви�

тримало тягаря років і впало, перегородивши

від річки пам’ятку, яку нам належить оглянути.

Мабуть, воно хотіло закрити собою її від очей

допитливих, але напрямок падіння скоригували

інші дерева. Прийшов час відкривати таємниці. 

На камені звивистий пруг, він справді дуже

нагадує змію, що вибралася з води — майстер

навіть відтворив хвилі, що розходяться від неї.

Змія ніби напала на оленя, який рветься від неї,

подаючи сигнал тривоги (фото 1). 

Фото 1.

Розглядаючи ці зображення, відчуваєш, що

хтось стежить за тобою. Раз по раз подивляюся

на верхню терасу кам’яних монолітів. І лише за

третім разом помічаю його величність Око.

Крізь мох чітко видно його обриси. Камінь, на

якому воно висічене, очевидно, символізує саме

Сонце. Такий висновок напрошується не тільки

тому, що камінь знаходиться в південно�східно�

му напрямку від оленя, а й тому, що натрапляє�

мо на його правому краю на унікальне симво�

лічне зображення небесного світила. 
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Дослідники старовини знають, як позначали

давні люди сонце — переважно: а) колом, б) так

званим навкісним хрестом (у вигляді літери «х»)

і в) прямим хрестом. А тут у техніці глибокої різь�

би вирубано окраєць Сонця (дугу), що лише

показалося на обрії. Далі у західному напрямку

таким же пругом показано напрямок руху Сонця.

Потім ідуть якісь звивини (місцями пошкодже�

ні), які можуть вказувати на зворотний шлях

сонця. На фото 2 ви це самі можете бачити... 

Фото 2.

Мимоволі згадується криничка. Неподалік

від неї на лівому березі русла ми бачили також

у формі напівкола майданчик, який, як тепер

стає зрозуміло, теж символізував Сонце, що

сходить. Горизонтом там виступає річка. При�

значався той майданчик, мабуть, для зібрання

отців — у ньому вільно може розміститися

щонайменше двадцять осіб.  

Кожна із знахідок просто шокує. Не можемо

надивуватися образністю мислення наших пред�

ків та тим, з якою мудрістю вони сприймали

світ і позначали його на поверхні. При всьому

цьому відмічаєш, що ніде на камені не видно

слідів різця чи якихось інших інструментів,

якими б виготовлялася різьба. 

Спускаємося знову до підніжжя цієї компо�

зиції. Праворуч від оленя та змії при самісінькій

стежці знаходимо якісь чудернацькі звивини. Їх,

по суті, неможливо порівняти з чимось. Внизу

натрапили на овальну заглибину, в якій якимсь

чином майстер зумів вирізьбити щось схоже на

пелюстки…   

За кілька кроків ліворуч від оленя на іншо�

му гранітному виступі бачимо щось на зразок

вказівника, один кінець його спрямований на

північ у бік каменя із чотирма зарубками, про

який ми згадували на початку. Під вказівником

подібна зарубка. Що це все могло значити?

Може, між ними були ще якісь каміння з двома

і трьома зарубками? Може, вони вказують на

якісь періоди? Втім, заглянемо в довідники,

щоб довідатися значення чисел чотири і один.   

«Чотири, — пише «Енциклопедія символів», —

тетрада, яка визначає перше геометричне тіло,

об’єм. Тетрада розглядалася піфагорійцями як

визначальне всьому прийдешньому число,

корінь усіх речей, джерело. Чотири — це число

Землі, стійке, кінцеве число. У нумерології сим�

волізує планету Уран, що єднається з Сонцем

(число один) і записується як 4–1. Період числа

1–4 — сузір’я Лева.»

Як бачимо, помилки немає — ми справді зна�

ходимося біля символічного місця народження

Сонця, і позначене воно однією зарубкою. 

Чи могли волхви бозна коли знати про плане�

ту Уран і присвоїти їй таке саме число, що й зем�

лі? Наука стверджує, що Уран був відкритий

англійським астрономом Вільямом Гершелем

у 1781 р., але ще ранішим задокументованим

свідченням факту виявлення Урану вважають

записки англійського астронома Джона Флем�

стіда, який спостерігав його в 1690 р. щонай�

менше шість разів і зареєстрував як зірку 34

в сузір’ї Телець. 

Не можна виключати, що наші пращури

знали про цю планету ще раніше. У всякому разі

сузір’я Телець їм було відоме давно і називали

вони його Волосожар�Тур. Цілком можливо, що

Волосожаром у них було саме сузір’я, а Туром —

планета Уран, яка отримає своє ім’я лише

в ХVІІІ ст. на честь бога неба Урана (цікаво, що

батько Урана Кронос у римській мітології має

ім’я Сатурн — се тур). 

Тепер переходимо до зображення птаха, що

плаває (у вигляді писаної літери «г»), і меншого,

що відлітає на південь, у бік сонця, яке символі�

зує камінь з Оком. Одразу згадалася особлива

прихильність наших предків до кречета (дикої

качки): «крикнули яко кречет, бо той крик до

серця нам» («Ілар Хоругин. Влескнига», д. 23),

і легенда про першопредка Таргітая, символом

якого був водоплавний птах, і якому у свою

чергу були підвладні три стихії — Вода, Земля

і Небо (повітря). Отже, качка (вутя, гутя) — це

ще один давній символ нашого роду.

В одному місці щось підказує, що саме тут

треба спробувати розгорнути землю. Вона легко

піддалася під шпателем, і на світ появився спо�

чатку один камінець з конічним закінченням,

потім другий, третій... Я ошелешений — переді

мною був символічний український герб Три�

глав! Його вістря теж спрямовані на південь!

(фото 3)

Фото 3.
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Зробивши кілька знімків, знову прикри�

ваємо його землею. Лячно, щоб якомусь неві�

гласу не закортіло шукати під цим знаком скар�

би, як це зроблено в багатьох місцях неподалік...

На мою думку, скарбів там немає ніяких — це

давня обсерваторія і навряд, що в цьому місці

щось приховувалося. Вона збудована для того,

щоб передати нам найголовніше багатство —

знання, а не золото та інші коштовності. Отож,

необхідно зробити все можливе, щоб це надбан�

ня потрапило під охорону держави і стало пред�

метом наукових досліджень, а неконтрольова�

ного паломництва та руйнації. 

Триглав (тризуб) не тільки упевнює нас

у сакральному значенні вільховської пам’ятки,

а й вказує на місце, де мав знаходитися голов�

ний жрець під час богослужінь. За допомогою

Триглава також можна спробувати датувати цей

монументальний комплекс. Адже це символ

Аполлона — на тринозі він літав у країну богів

Гіперборею, у вигляді тризуба Триглав також

був на скіпетрі володаря морів та рік Посейдо�

на. Та й сам Аполлон, як уже було доведено

книгою «На землі Аполлона, Артеміди і Посей�

дона», насправді Апол Ол — Бик Олен або

Сонце (вогонь). А панування бога Апол Ола

і Посейдона припадає на II і I тис. до н. е. 

Однак не будемо поспішати з визначенням

дати виникнення цієї обсерваторії. Познайоми�

мо читача з місцевістю, де її виявлено. Ліс нази�

вається Чаплоузьким. Північна частина Вільхо�

вого, яка упирається в нього, називається

Ґардова. Здавна мешканцями села були: Божки,

Богачі, Даньки, Коржуки, Рогові, Фаренчуки,

Фаренюки, Янчуки. 

Нові таємниці. Що за дивна назва лісу —

Чаплоузький? Можливо, вона походить від

такого собі Брацлавського «офіціала» Марка

Чаплича, за дозволом якого було збудовано

і освячено в 1767 році сільську церкву («Труды

Подольскаго епархиальнаго историко�стати�

стическаго комитета», 1901 р.). Але закінчення

«уз» говорить, що ця назва стосується більше

річки, а не лісу (згадаймо кримські річки Уз�

Узень і закарпатську Уж та притоку Прип’яті

Уж). Можна також припустити, що в ній зако�

довано назву лелеки (чаплі), а уз підкреслює

чоловічу основу — чорногуз. Прізвище Коржук,

до речі, теж може бути похідним від нього, адже

саме корці (карці�карійці), що колись мешкали

на нашій землі, називалися лелегами. 

Та ми не знаємо, скільки років цій назві і чи

не видозмінилася вона під впливом часу та гові�

рок. Може, це зовсім і не Чапля, а Апл — Апол�

Апіс, тобто бик (самець) олень, і в цій назві

зафіксовано якраз зображених на камені оленя

та вужа? Що така думка має право на життя,

підтверджує шумеро�акадський епос «Енума

Еліш» (2200 р. до н. е.), де говориться про

Початкове Джерело під подібним ім’ям Апсу.

Чи не є тим початковим джерелом саме висохлий

струмок із криничкою в лісі Чаплоузькому? 

Назва кутка Ґардове (у «Трудах...» — Гордове)

теж дуже давня. В першому тисячолітті нашої ери

скандинави називали Русь Гардарикою, тобто,

країною міст. Певно, початок біографії цього

села необхідно переносити до тих далеких часів.

Ще цікавіше йменувалася південна частина

Вільхового — Щурівка. «Труди...» припускають,

що назва пішла від селянина Щура «давно здесь

проживающего». Але мусимо не забувати, що це

складова слова давніх наших праЩУРІВ, похід�

ним якого було СУР/ЗУР — зоря, адже з Вле�

скниги відомо, що наші предки після смерті ста�

вали зорями: «се Душі пращурів суть, і ті світять

зорями нам од Іру» (д. 1), «Всяк рід мав Щурів

і Пращурів, які померли перед віками цими. То

їм, Богам, почитання маємо дати», — д. 38А

(«Ілар Хоругин. Влескнига», Умань, 2007 р.). 

Отже, селянин Щур (якщо такий і був) швид�

ше всього нічого не має до Щурівки, і започат�

кування села доведеться перенести ще в глибші

віки. Про це говорять і прізвища: Божко, Богач,

Бажатарник (від Бога), Данько (Дана — богиня

води), Коржук (кор�лелег), Роговий (згадаймо

бога творця Сварога), Фаренчук (Фар/Пар —

Перун), Яремчук (Яр/Ярило — весняне Сонце).

А звідси і великий сумнів стосовно правильно�

сті головної назви села Вільхове. 

Якщо тут і росла вільха, то не таке вже ви�

значне і цінне це дерево, щоб вшановувати його

в імені села. Тим часом, зважаючи на священні

прізвища, назви і місце зі змією та оленем, до

християнізації, найвірогідніше, і село мало свя�

щенну назву — Волхове, село волхвів, божих

людей. Не відкидаємо також варіант Олхове —

місце схову (зберігання"поховання) Олена — саме

під таким іменем в давніх мітах називається тво�

рець перших поезій. 

Дати відповіді на всі питання в журнальній

статті неможливо. Але варто нагадати давнє

повір’я, що річка стає священною в місці, де

єднаються два потоки. Саме в такому місці зна�

ходиться досліджувана нами пам’ятка. Врахо�

вуючи відображені на ній знаки, можемо сміли�

во стверджувати, що цей об’єкт мав для наших

предків священне значення.

Додам також, що Вільховське святилище�

обсерваторія допомогло мені по�новому розтлу�

мачити такі пам’ятки як Бушівський рельєф

(Вінничина), Керносівський (Дніпропетровщи�

на) і Верхоріченський (Крим) ідоли, довести,

що Гераклові Стовпи були і є (зараз у зруйнова�

ному стані) на українській землі, що Кам’яна

могила це насправді гора Муз, яку древні греки

називали Геліконом... 

Впевнений, це святилище допоможе розкри�

ти нам ще чимало таємниць.

14

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



Досліджено взаємозв’язок майбутнього укра"
їнської нації з розвитком її інтелектуального
потенціалу. Окреслено існуючі загрози інтелекту"
альній незалежності України.

Ключові слова: нація, інтелектуальний по�

тенціал, гуманітарне знання, вища школа.

Исследована взаимосвязь будущего украинской
нации с развитием ее интеллектуального потен"
циала. Обозначены угрозы интеллектуальной не"
зависимости Украины.

Ключевые слова: нация, интеллектуальный по�

тенциал, гуманитарное знание, высшая школа.

Investigate the question of the relationship of the
future of the Ukrainian nation with the development of
its intellectual potential. Outlines the existing threat of
the intellectual independence of Ukraine. 

Key words: nation, intellectual potential, huma�

nitarian knowledge, higher school.

Механізмом, що зберігає та передає від поко�

ління до покоління культурну спадщину певного

суспільства, є школа — один із найбільш стійких,

консервативних суспільних інститутів, «генетич�

на матриця» культури (С. Кара�Мурза), відповід�

но до якої відтворюються наступні покоління.

Школа має важливе завдання — навчати строгому
мисленню, обережності в судженнях і послідовно"
сті в умовиводах, — писав Ф. Ніцше. 

«Університетська» школа прагне дати ціліс�

ний звід принципів буття, орієнтуючись на фун�

даментальні дисципліни, гуманітарне знання й мови.

Завдання університету не в тому, щоб передати

людині навички та інформацію для вирішення

приватних практичних проблем, а в тім, щоб

«спрямувати», сформувати особистість з широ�

ким світоглядом та високим  рівнем громадянсь�

кої свідомості. Отже, йдеться про систему знань,

яка вчить людину мислити вільно й незалежно.

Однією з функцій університетів є формування

і розвиток інтелектуального потенціалу нації,

підготовка інтелектуальної еліти, здатної мисли�

ти в масштабах нації. Адже інтелектуальний

потенціал — це капітал нації, який створюється

в науково�дослідних інститутах, лабораторіях та

вищих навчальних закладах.

Метою даної публікації є дослідження взає�

мозв’язку майбутнього української нації з роз�

витком її інтелектуального потенціалу.

Вища школа за всіма вимогами жанру має

сформувати у молодої людини цілісну картину

принципів Буття, орієнтуючись на фундамен�

тальні дисципліни, гуманітарне знання й мови.
Фундаментальна наука — сфера наукових

досліджень, зосереджена на пошуку основних

законів природи, розумінні будови Всесвіту

(фізика, геологія, біологія та інші) [1]. Термін

«фундаментальна наука» використовується на

противагу терміна «прикладна наука», що опи�

сує дослідження, важливі для практичного

застосування. Прикладна наука не може існу�

вати без фундаментальної, з якої черпає знання

та ідеї. У свою чергу фундаментальна наука

використовує інструменти, створені приклад�

ною наукою. 

Гуманітарні науки — група академічних дис�

циплін, що вивчають різні аспекти людського

буття і не припускають єдиної парадигми.
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Гуманітарні науки (філософія, література,

релігія, образотворчі мистецтва, виконавські

види мистецтва та інші) зазвичай відрізняють

від соціальних і природних наук. Час від часу

включаються в гуманітарні науки археологія,

краєзнавство, культурологія та історія, хоча

іноді вони частіше розцінюються як соціальні

науки [2].

Мова — звукових і графічних , що виникла на

певному рівні розвитку людства, розвивається

і має соціальне призначення, виконуючи ін�

формаційну, комунікативну, емотивну, когні�

тивну функції. Інформаційна функція полягає

в тому, що мова є засобом пізнання збирання,

оформлення й  всіх знань, накопичених людьми

в процесі їх свідомої діяльності. Комунікативна
функція реалізується у спілкуванні, розмовах,

діалогах, полеміці. Вона створює суспільство як

соціум. Комунікативна функція може виступа�

ти як самовираження особистості. Емотивна
функція охоплює величезний діапазон у мовлен�

нєвій поведінці людини. Ця функція мови

реалізується в художній літературі, ораторсько�

му мистецтві, у дискусійному мовленні — супе�

речці, полеміці, пісні, опері тощо. Когнітивна
функція. Це і спогади, роздуми у хвилини відпо�

чинку, підготовка до усних висловлювань і форму�

вання письмового тексту, творча діяльність та ін.

В останні десятиріччя збільшилася увага дослід�

ників до пізнавальної, когнітивної, функції

мови й мовлення. Виконуючи цю функцію,

мова самозбагачується [3].

Отже, фундаментальні, гуманітарні розділи

знання та мова сприяють формуванню та роз�

витку інтелекту молодої людини, формуючи її

життєвий та науковий світогляд, а також мо�

ральні, гуманістичні цінності та громадянську

свідомість. Але зупинимося на тих процесах, що

відбуваються в системі сучасної вітчизняної

освіти і науки.

Перше. За Наказом МОН № 642 від 9.07.2009 р.

«Про організацію вивчення гуманітарних дис�

циплін за вільним вибором студента» [4] — від�

бувається тотальне скорочення годин, відведе�

них на вивчення гуманітарних дисциплін (в тому

числі і мовних курсів), головним завданням

яких є формування особистості з широким сві�

тоглядом, нонконформістською свідомістю,

системою гуманістичних цінностей. Українська

мова, історія України, історія української куль�

тури, іноземна мова та філософія — обов’язкові,

решта дисциплін з гуманітарного циклу — на

вибір. Екс�міністр освіти і науки Іван Вакарчук

своїм підписом дав життя ще одній українській

освітній реформі. Тепер студенти мають вільну

траєкторію вибору світоглядних дисциплін до

душі з цілого переліку, який формуватиме їхній

університет. Єдина умова — в групі з вивчен�

ня дисципліни на вибір має бути щонайменше

25 студентів.

«Вільна траєкторія» студента — традиційна

у найкращих світових університетах. Зазначено,

що в Україні підписанню наказу передувало

засідання колегії та широке громадське обгово�

рення питань гуманітарної підготовки у вищій

школі. Думається, що то є невдале копіювання

західного досвіду, адже ніяка модернізація нем�

ожлива за рахунок простого переносу чужого

досвіду, якою б удачею він би не був. Необхід�

ним є врахування соціокультурного контексту,

що задається традиціями, звичаями, менталіте�

том, знаннями, готовністю й бажаннями рефор�

мування його діючих суб’єктів, обставинами їх

реального Буття. Цим пояснюється погана при�

живлюваність моделей модернізації, запозичених

на Заході, й тривалий період пошуку власних

рішень. Чиновники забувають (або не знають)

про давність і сталість традицій демократичного

суспільства західного зразка, що, безумовно,

позначено на рівні освіченості і світогляді гро�

мадян цих країн. Те, що для європейських сту�

дентів є нормою, традицією, загальновідомими

фактами, українська молодь мусить дізнавати�

ся, розуміти, осмислювати самостійно.

Друге. В системі матеріального забезпечення

науки, вищої та середньої школи, дитячих

освітньо�виховних закладів — парадоксальна

ситуація: поки весь світ нарощує інтелектуаль�

ний потенціал і цінність наукової інформації

збільшується, в Україні найбільш інтелектуаль�

но підготовлена частина суспільства витіснена

за межу бідності. У зв’язку з цим відбувається

нівелювання освіти — написання курсових,

дипломних, дисертаційних робіт стає прибутко�

вою справою. Чомусь зараз у багатьох чиновни�

ків є потреба за будь�яку ціну стати науковцем.

А хіба можна ним стати? Він або є, бо не є ним

а priori (за своїми інтересами та потребами).

В цій ситуації є провина самих інтелектуалів,

які продають (або віддають, міняють й под.) свій

інтелектуальний ресурс тим, хто спроможний за

нього заплатити (або відібрати). Торгівля науко�

вими розробками, ідеями, що поставлена «на

потік», суттєво знижує рівень наукових публіка�

цій, які містять у собі граматичні, стилістичні,

орфографічні помилки, не завжди коректні

посилання на літературні джерела та Інтернет�

ресурси, відсутність наукової новизни та акту�

альності. 

Третє. Україна поступово втрачає справжніх

Учителів, Викладачів (з великої літери). Відо�

мий представник екзистенціалізму, гуманіст

Еріх Фромм застерігав: освіта, побудована ви�

нятково на ретрансляції знань, а не людяності,
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неминуче призводить до обриву культурної тра�

диції. Ми даємо знання, але залишаємо поза

увагою найважливіший для людського розвитку

різновид навчання — навчання за допомогою

зрілої, люблячої особистості. У давніші епохи

особа видатних духовних якостей мала найвищу

оцінку суспільства. Вчитель був не лише джере�

лом інформації, але зразком гідного людського

життя. В сучасному капіталістичному суспіль�

стві — це стосується і російської комуністичної

системи також — люди, якими захоплюються

і яких наслідують, є ким завгодно, тільки не

носіями визначних душевних чеснот. Громадську

увагу стягують на себе головно ті, хто забезпечує

середній людині сурогатне почуття вдоволення —

кінозірки, естрадні співаки, представники діло�

вих кіл, члени уряду. Вони є об’єктом для наслі�

дування. Якщо нам не вдасться розвинути

сприйняття істинних цінностей, існує небезпе�

ка того, що наша культурна традиція перерветь�

ся. Ця традиція ґрунтується насамперед на

передачі з покоління в покоління не знань,

а конкретних людських якостей. Якщо наступні

покоління більше не відтворять ці якості, то

п’ятитисячолітня культура загине [5, с. 175–176].

Отже, логікою традиції є передача не знань,

а цінностей (причому на особистісному прикла�

ді). Саме тому виникає питання про особистість

вихователя, вчителя, викладача. Хто навчає сьо�

годні і буде навчати завтра, вболіваючи за націо�

нальну ідею, спираючись на ідеї провідників

української нації, знаючи історію та культуру

власного народу, його традиції, відстоюючи

національні інтереси? 

Четверте. В Україні практично в усіх сферах

буття людини (в тому числі і в освітянській)

існують подвійні стандарти моралі: принципово

різна оцінка і ставлення до однотипних мораль�

них вимог, обов’язків, вчинків оцінювача залеж�

но від його особистих якостей, особистої кори�

сті, упередженості, об’єктивних обставин та

інших чинників. Наведу один приклад. Говоря�

чи про єдину державну мову, в українських на�

вчальних закладах — від дошкільних до вишів —

молодь виховується українською мовою, за їх

межами спілкується російською. 

Окреслені тенденції в освітянській та науко�

вій сферах стрімко призведуть до втрати Украї�

ною своєї інтелектуальної незалежності, яка

гарантується ефективністю формування та

розвитку інтелектуального потенціалу нації.

Адже якщо не розвивати інтелект, він деградує

або вирушає в ту систему, яка забезпечує умови

для його розвитку. Мабуть, тим і пояснюється

виникнення міжнародних проектів, метою яких

є запрошення на навчання і роботу найкращих

інтелектуалів Східної Європи — представників

України, Росії, Молдови та інших країн. Адже

пріоритетною політикою кожної економічно

розвиненої країни є дієва освітня політика за

умов наявності інтелектуальних, медійних,

організаційних, фінансових ресурсів. 

Приміром, некомерційною ініціативою мерії

та вищих навчальних закладів міста Вроцлава

(Польща), започаткованою у 2006 році, є «Teraz

Wroclaw». Головне завдання акції — запросити

молодь зі Східної Європи на навчання до вроц�

лавських вишів, інформувати про умови вступу

та навчання у них. Для іноземних студентів нав�

чання у Вроцлаві — це можливість спілкуватися

із представниками різноманітних культур,

націй, релігій. 

Щороку для молодих науковців (аспірантів

та докторантів українських вищих навчальних

закладів) оголошується конкурс фонду Коро�

леви Ядвіги на отримання стипендії для навчан�

ня в Ягеллонському університеті в Кракові

(Польща). Тривалість стипендії становить від

одного до шести місяців, залежно від специфіки

пропонованого стипендіатом дослідницького

проекту [6]. Згідно зі стратегіями інтернаціона�

лізації, основною метою навчальних закладів

є підготовка випускників вишів до швидкої

адаптації в нинішньому інформаційному сус�

пільстві, активної участі у відкритих, багато�

культурних контактах в усьому світі. Таке розу�

міння запитів сучасності сприяє адаптації самої

Польщі в Європейському Союзі. 

Фундація Конрада Аденауера підтримує іні�

ціативу українських студентів зі знанням ні�

мецької мови та ступенем бакалавра продовжу�

вати навчання в університетах Німеччини,

особливо за напрямами політології, економіки,

журналістики, правознавства та європейських

студій. Один раз на два роки фундація оголошує

конкурс на здобуття стипендій для навчання

в Німеччині на бакалаврському, магістерському

та докторському рівнях. 

Фрайбурзький інститут післядипломних сту�

дій (The Freiburg Institute for Advanced Studies,

FRIAS) при університеті Альберта�Людвіга

в Мюнхені (Німеччина) запрошує молодих нау�

ковців із докторським ступенем. Стипендії

надаються для роботи у Школі історії Фрайбур�

зького інституту післядипломних студій. Школа

є відкритою для істориків з Німеччини та з усьо�

го світу. Тематичним фокусом роботи Школи

історії на 2007–2012 роки є порівняльна історія

європейських країн у період з XVIII по XX сто�

ліття [6].

Еміграція інтелектуалів є позитивом для

країни, одночасно з цим, їхня імміграція є за�

грозою для неї. Це варто розуміти і усвідомлю�

вати на державницькому рівні. Це усвідомлюють
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німці, поляки, угорці, чехи та інші нації. Адже

від інтелектуального потенціалу країни зале�

жить реалізація демократичних ініціатив,

оскільки демократичний вибір — це вибір розу�

мом (інтелектом), а не емоціями. Запрошення

на навчання і роботу найкращих інтелектуалів

дозволяє країні впевнено рухатися вперед, укрі�

плюючи свої соціально�економічні позиції

і підвищуючи рівень життя свого населення,

популяризувати мову та традиції, зберігати

культуру і виховувати пошану до своєї культур�

ної спадщини.

Висновки. Україна відкинута назад на багато

років від розвинених країн Заходу. Для владних

структур це є вигідна ситуація — відсутність

мислячих, самостійних особистостей сприяє

збільшенню відсотка електорату, не спромож�

ного реально оцінити небезпеку знищення

національної культури, мови, зрештою менталі�

тету та протидіяти цьому. Саме сьогодні Україна

реально відчуває загрозу як своїй національній

безпеці, так і своїй незалежності.

Але можновладці забувають про моральність,

яка щось пропонує людині, вимагає чогось від

неї, ставить чесноту їй в обов’язок, незважаючи

на те, якою людина є насправді, за природою.

Моральність — це обов’язок людини (за І. Кан�

том), а не природно закладене в неї прагнення

або почуття. У свою чергу, обов’язок є норма�

тивною категорією, що регламентує сукупність

моральних зобов’язань людини перед суспіль�

ством. Проблема обов’язку є проблемою спів�

відношення особистого і суспільного інтересу.

Людина завжди має свободу вибору, який може

відбуватися як у висхідному напрямку культур�

ного самовдосконалення (потребуючи значних

душевних сил, освітньої праці), так і у зворотно�

му — у вигляді людської деструкції (який реалі�

зується при простому «знятті» освіти або її міні�

мізації). Кожен обирає свій шлях.
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Розглядаються шляхи адаптації державної
служби  в Україні відповідно до загальних засад її
функціонування в державах Євросоюзу.

Ключові слова: Європейський Союз, держав�

на служба, політичні і адміністративні повнова�

ження, євростандарти.

В статье рассматриваются пути адаптации
государственной службы в Украине, соответ"
ственно общих оснований ее функционирования
в государствах Евросоюза.

Ключевые слова: Европейский Союз, госу�

дарственная служба, политические и админи�

стративные полномочия, евростандарты.

In article ways of adaptation of the public service to
Ukraine, accordingly the general bases of its functio"
ning in the states of the European Community are con"
sidered.

Key words: the European Union, public service,

political and administrative powers, European stan�

dards.

З метою визначення шляхів удосконалення

державної служби в Україні відповідно до

загальних засад її функціонування у державах

Європейського Союзу було схвалено Концепцію

адаптації інституту державної служби в Україні

до стандартів Європейського Союзу, в якій було

зазначено, що діюча система державної служби

в Україні має певні проблеми, які потребують

подальшого вирішення, в тому числі шляхом

адаптації цього інституту до стандартів ЄС.

Зокрема, це стосується: суміщення політичних

і адміністративних повноважень у межах однієї

посади; підвищення ефективності системи

управління державною службою; проходження

державної служби в державних органах, діяль�

ність яких регламентується спеціальним законо�

давством; функцій державних службовців щодо

їхньої участі в розробленні та забезпеченні реа�

лізації державної політики; впровадження єди�

ної системи оцінювання та стимулювання робо�

ти державних службовців; удосконалення

системи оплати праці державних службовців;

питання щодо порядку надання державних

послуг та нормативного врегулювання вимог

професійної етики державних службовців; сис�

теми добору, призначення на посади, просуван�

ня по службі, ротації державних службовців та

їхнього професійного навчання. Ця Концепція

спрямована на дальше вдосконалення інституту

державної служби в Україні в рамках адаптації

його до стандартів Європейського Союзу, що,

зрештою, сприятиме більш повній реалізації

конституційних прав, свобод та законних інте�

ресів громадян, наданню їм у належному обсязі

якісних державних послуг [7].

З урахуванням потреби в гармонізації систе�

ми державної служби та підвищенні ефективно�

сті виконання нею завдань і функцій держави

у Програмі її розвитку на 2005–2010 роки перед�

бачалися такі цілі та завдання, а саме: визначити

та запровадити стандарти професійної діяльно�

сті державних службовців на засадах стратегіч�

ного планування діяльності державних органів

з орієнтацією на надання державних послуг

(далі — послуги); забезпечити моніторинг ефек�

тивності діяльності державних органів та їхніх

посадових осіб щодо реалізації стратегічних

документів і надання послуг; удосконалити сис�

тему добору кадрів, обізнаних із сучасними управ�

лінськими технологіями, та здібних випускників

вищих навчальних закладів; удосконалити

систему оплати праці державних службовців на

засадах забезпечення її конкурентоспромож�

ності на ринку праці та заохочення державних

службовців за результативну, сумлінну роботу;

забезпечення прозорості державної служби,

високого рівня відповідальності та звітності за

підготовку і виконання управлінських рішень;

посилення відповідальності державних служ�

бовців за результати своєї діяльності тощо [5].

З метою раціоналізації системи управління

державною службою, починаючи з 2005 р. здійс�

нюється проведення моніторингу ефективності

діяльності державних органів та їхніх посадових

осіб на основі комплексного аналізу результатів

їхньої діяльності; запровадження механізму аналі�

зу звернень громадян з питань ефективності

функціонування апарату державних органів,

посилення протидії проявам корупції, бюрокра�

тизму і корпоративності; удосконалення аналіти�

ко�прогностичної, інформаційної та координа�

ційної діяльності у сфері державної служби

шляхом формування відповідного інституційного

забезпечення на центральному і місцевому рівнях.
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Кабінет Міністрів України 4 червня 2008 р.

перейменував Центр сприяння інституційному

розвитку державної служби при Головдержслуж�

бі України у Центр адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу, розширив�

ши портфель послуг, що надаються Центром,

межі відповідальності та повноважень [1, с. 14].

Мета цих змін полягає не тільки в чіткішому

відображенні у назві завдань і функцій, що

виконуються Центром, скільки в активізації

інституційних перетворень, поглибленні адмі�

ністративної реформи та реформи управління

персоналом у системі державної служби.

Відповідно до затвердженого Положення про

Центр адаптації державної служби до стандартів

Європейського Союзу на Центр покладено

виконання таких завдань:

— підготовка пропозицій стосовно форму�

вання державної політики та нормотворчої

діяльності у сфері державного управління, адап�

тації до стандартів ЄС, використання в Україні

інституційних інструментів;

— наукове, експертне, інформаційно�аналі�

тичне, методологічне, організаційне та інше

забезпечення підготовки та виконання програм

і заходів у зазначеній сфері;

— підвищення професійного рівня посадо�

вих осіб місцевого самоврядування, насамперед

тих, які займають посади І–IV категорій, інших

фахівців;

— консультаційна підтримка органів держав�

ної влади та органів місцевого самоврядування,

поширення правової, наукової та іншої інфор�

мації щодо державного управління, адаптації до

стандартів ЄС, зокрема використання в Україні

інституційних інструментів;

— участь у здійсненні співробітництва між

Україною і ЄС, консультаційно�методологічне

забезпечення та моніторинг у межах своїх пов�

новажень діяльності органів виконавчої влади

з виконання зобов’язань, взятих на себе Украї�

ною перед ЄС та міжнародними організаціями

[1, с. 14].

У діяльності реформованого Центру з’яви�

лися нові акценти, а саме: участь у реформу�

ванні публічної адміністрації, наближення її до

стандартів ЄС, удосконалення механізму вико�

ристання в Україні інституційних інструмен�

тів ЄС Twinning, TAIEX і SIGMA, моніторинг

стану адаптації державної служби та державно�

го управління до стандартів ЄС, участь у роботі

двосторонніх органів Україна — ЄС, підвищен�

ня професійного рівня державних службовців,

поліпшення роботи з інформування суспіль�

ства з питань європейської інтеграції, підви�

щення якості та розширення спектра наукових

досліджень і практичних розробок, спрямова�

них на вдосконалення державної служби та

державного управління. Закріплено повнова�

ження Адміністративного офісу програми

Twinning у відносинах з Європейською Комісі�

єю щодо підготовки проектів Twinning.

Пріоритетами діяльності Центру на 2009 рік

визначено посилення експертно�аналітичної

складової та створення Центру адміністратив�

ної реформи. Зусилля Центру будуть сконцен�

тровані на виконанні таких завдань:

1) розроблення законодавства з питань дер�

жавної служби та підготовка до його запрова�

дження шляхом:

— доопрацювання та внесення до Кабінету

Міністрів України проекту Закону України «Про

державну службу» (нова редакція);

— розроблення проектів нормативно�право�

вих актів, зокрема необхідних для виконання

Закону України «Про державну службу» (нова

редакція);

2) інформування громадськості шляхом:

— видання інформаційно�аналітичних та пре�

зентаційно�пропагандистських матеріалів;

— забезпечення випуску друкованих видань

з питань функціонування та розвитку державної

служби;

3) розвиток єдиної інфраструктури інформа�

тизації системи державної служби через ство�

рення національної бази електронних особових

справ державних службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування, системи обліку та

заміщення вакантних посад державних служ�

бовців;

4) посилення в органах виконавчої влади

інституційної спроможності, необхідної для

адаптації національного законодавства до зако�

нодавства Європейського Союзу, шляхом:

— застосування інструментів інституційної

розбудови Twinning, TAIEX і SIGMA та забезпе�

чення діяльності Адміністративного офісу про�

грами Twinning;

— забезпечення адаптації державної служби

до стандартів Європейського Союзу;

— забезпечення інституціоналізації та роз�

витку мережі груп аналізу політики в системі

центральних органів виконавчої влади;

5) удосконалення системи та структури орга�

нів виконавчої влади через запровадження

механізму постійного оновлення реєстру дер�

жавних функцій [1, с. 14–15].

У 2008 р. Головдержслужба України провела

комплексне горизонтальне функціональне

обстеження центральних органів виконавчої

влади. З використанням послуг консалтингової

компанії ТОВ «Про�Грамма» було проаналізова�

но чинне законодавство України (кодекси,

закони, укази Президента, постанови, розпоря�

дження Кабінету Міністрів України, відомчі

накази) та сформовано Реєстр державних функ�
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цій 63 центральних органів виконавчої влади,

який надалі планується постійно оновлювати.

Він налічує 8792 функції, серед яких визначено

надлишкові, виявлено дублювання функцій або

їх нестачу.

Реєстр державних функцій — це електронна

база функцій, виконуваних органами виконав�

чої влади, що містить інформацію про:

— нормативно�правовий акт, яким затверд�

жена та чи інша функція;

— орган, за яким закріплено виконання

функції;

— тип функції (нормативно�правове регулю�

вання, контроль та нагляд, управління майном

тощо);

— сферу функції (інтелектуальна власність,

податки тощо) [1, с. 22].

Реєстр дає змогу виділяти зони функціональ�

ної відповідальності, визначати перетин сфер

впливу різних органів та характер їхньої функ�

ціональної організації. На його основі в подаль�

шому розроблятимуться пропозиції щодо опти�

мізації структури всієї системи та окремих

органів виконавчої влади, вдосконалення поло�

жень про органи та їх структурні підрозділи.

Оперативне використання Реєстру можливе

для виконання завдань Кабінету Міністрів

України з питань здійснення адміністративної

реформи. Зокрема, йдеться про доцільність пе�

репідпорядкування окремих органів виконав�

чої влади, зміни порядку їх спрямування та

координації членами уряду, визначення необ�

хідної чисельності центральних органів вико�

навчої влади, урядових органів чи структурних

підрозділів.

Функціональне обстеження — інструмент

аналізу та оцінювання ефективності організації

та діяльності всієї системи виконавчої влади та

окремих її органів. Цей інструмент дає змогу

визначити проблемні питання і запропонувати

шляхи їхнього розв’язання.

Розрізняють два основні типи функціональ�

ного обстеження — вертикальне та горизон�

тальне. Вертикальне функціональне обстежен�

ня — це інструмент, призначений для аналізу та

оцінювання організації окремих органів або

сукупності органів в одній сфері державного

управління. Під час такого обстеження здій�

снюються співвіднесення визначених функцій

та задіяних ресурсів, а також прив’язка визначе�

них функцій до задіяних ресурсів.

Горизонтальне функціональне обстеження —

це інструмент аналізу всієї системи органів

виконавчої влади на предмет надлишковості та

дублювання повноважень і відповідальності

у певних галузях економіки та сферах держав�

ного управління. За результатами такого обсте�

ження виявляються проблеми у функціонуванні

всієї системи органів виконавчої влади, пода�

ються пропозиції щодо реформування або/та

впорядкування її структури, зокрема шляхом

утворення, реорганізації чи ліквідації окремих

органів виконавчої влади, зміни їхнього підпо�

рядкування, спрямування та координації.

Ґрунтовна база для забезпечення проведення

горизонтального функціонального обстеження

закладена у 2005–2007 роках, коли був розроб�

лений і затверджений Порядок проведення

функціонального обстеження органів виконав�

чої влади [3], проведені пілотні функціональні

обстеження центральних та місцевих органів

виконавчої влади, за результатами яких до Го�

ловдержслужби України надійшли звіти робо�

чих груп, які були узагальнені та подані на роз�

гляд Кабінету Міністрів України.

До додаткових можливостей використання

Реєстру державних функцій належать такі:

— проведення експертиз щодо вмотивовано�

сті тих чи інших змін у системі органів виконав�

чої влади;

— оцінка якості адміністративних послуг, які

надаються державою;

— використання реєстру державних функцій

як основи у затвердженні нових положень про

органи виконавчої влади.

Реєстр державних функцій стане основою

для проведення кількох вертикальних функціо�

нальних обстежень у 2009 році, зокрема Міні�

стерства праці та соціальної політики України

і Міністерства регіонального розвитку та будів�

ництва України.

Реєстр державних послуг є невід’ємною части�

ною Реєстру державних функцій, сформованого

Центром адаптації державної служби до стандар�

тів Європейського Союзу відповідно до розпоря�

дження Кабінету Міністрів України від 15.08.07

№ 657�р «Про затвердження плану заходів щодо

реалізації Концепції подолання корупції в Украї�

ні «На шляху до доброчесності» на період до 2010

року згідно з результатами комплексного гори�

зонтального функціонального обстеження цен�

тральних органів виконавчої влади.

Відповідно до положення про Реєстр держав�

них та адміністративних послуг доступ до нього

є загальним. На сьогодні Реєстр містить у собі

інформацію про назву державної послуги; нор�

мативно�правову основу та суб’єкта її надання;

розмір плати (у разі надання послуги на платній

основі) [8].

Саме упорядкування системи надання дер�

жавних послуг, на наш погляд, є основним

напрямом наближення влади до пересічного гро�

мадянина, задоволення його потреб, захист прав

та свобод. Водночас за умов фінансової кризи та

потреби вдосконалення державного контролю за

системою надання державних платних послуг

21

Р
о

зд
іл

 ІІ
 «

Т
Е

О
Р

ІЯ
 Т

А
 М

Е
Т

О
Д

О
Л

О
ГІ

Я
 П

О
Л

ІТ
И

Ч
Н

О
Ї Н

А
У

К
И

»



виникає потреба ведення єдиного обліку всіх

послуг, що надаються регіональними органами

управління, зокрема органами виконавчої влади

та органами місцевого самоврядування у зв’язку

із делегованими ним повноваженнями. Відповід�

но до Розпорядження Кабінету Міністрів Украї�

ни «Про заходи щодо упорядкування надання

державних платних послуг» [6] та на виконання

Постанови Кабінету Міністрів України «Про

затвердження Положення про реєстр державних

та адміністративних послуг» [4] Головне упра�

вління державної служби України є держателем

зазначеного реєстру, а Центр адаптації державної

служби до стандартів Європейського Союзу —

його технічним адміністратором. Нормативною

базою для формування Реєстру є затверджена

Розпорядженням Кабінету Міністрів України

Концепція розвитку системи надання адміні�

стративних послуг органами виконавчої влади

[2], відповідно до якої послуги, що надаються

органами державної влади, органами місцевого

самоврядування, підприємствами, установами,

організаціями, які перебувають в їхньому упра�

влінні, становлять сферу публічних послуг. За�

лежно від суб’єкта, що надає публічні послуги,

розрізняють державні та муніципальні послуги.

Державні послуги надаються органами держав�

ної влади (в основному виконавчої) та державни�

ми підприємствами, установами, організаціями,

а також органами місцевого самоврядування

в порядку виконання делегованих державою пов�

новажень за рахунок коштів державного бюджету.

Муніципальні послуги надаються органами

місцевого самоврядування, а також органами

виконавчої влади та підприємствами, установа�

ми, організаціями в порядку виконання делего�

ваних органами місцевого самоврядування пов�

новажень за рахунок коштів місцевого бюджету.

Важливою складовою як державних, так і му�

ніципальних послуг є адміністративні послуги,

які є результатом здійснення владних повнова�

жень уповноваженим суб’єктом, що відповідно

до закону забезпечує юридичне оформлення

умов реалізації фізичними та юридичними осо�

бами прав, свобод і законних інтересів за їхньою

заявою (видача дозволів, ліцензій, сертифікатів,

посвідчень, проведення реєстрації тощо) [8].

У 2009 році до пріоритетних напрямів прове�

дення функціональних обстежень належать:

— підготовка рекомендацій стосовно нової

структури та системи центральних органів ви�

конавчої влади за результатами горизонтально�

го функціонального обстеження;

— проведення функціонального обстеження

органів праці та соціального захисту населення

з метою удосконалення структури управління

системою соціальних послуг відповідно до Кон�

цепції реформування системи соціальних

послуг на період до 2012 року, затвердженої роз�

порядженням Кабінету Міністрів України від

13.04.07 № 178�р;

— проведення функціонального обстеження

Міністерства регіонального розвитку та будів�

ництва України з метою внесення пропозицій

щодо оптимізації його структури;

— проведення функціонального обстеження

з метою формування реєстру державних плат�

них послуг на виконання Розпорядження Кабі�

нету Міністрів України від 25.02.09 № 251�р

«Про заходи щодо упорядкування надання дер�

жавних платних послуг» [8].

Центром адаптації державної служби до

стандартів Європейського Союзу у травні�сер�

пні 2009 р. проводилося опитування, в якому на

20.08.2009 р. взяло участь 183 особи. Пропону�

валося відповісти на запитання: «На вашу дум�

ку, першочерговим у розбудові державної служ�

би є: зміна культури та свідомості державних

службовців, їхній професіоналізм та доброчес�

ність, формування іміджу державної служби,

законодавчі зміни з метою її адаптації до стан�

дартів ЄС, інституційна розбудова органів вла�

ди?». У результаті отримали відповіді за:

1) зміну культури та свідомості державних

службовців, їхній професіоналізм та доброчес�

ність — 95 осіб, або 51,9% від опитуваних;

2) формування іміджу державної служби —

39 осіб (21,3 %);

3) законодавчі зміни з метою її адаптації до

стандартів ЄС — 33 особи (18%);

4) інституційна розбудова органів влади —

16 осіб (8,7%) [8].

Прикладом формування нової інституційної

спроможності у системі публічної служби є ство�

рення Центру адміністративних послуг «Прозо�

рий офіс» Вінницькою міською радою, а саме —

запровадження у м. Вінниця клієнт�орієнтованої

системи надання мешканцям міста адміністра�

тивних послуг. Принцип «максимум послуг в од�

ному місці» діє для отримання документів доз�

вільного характеру, а саме:

— на оренду, реконструкцію, капітальний

ремонт приміщень комунальної власності;

— на проектування реконструкції та будів�

ництво об’єктів;

— на розроблення проекту відведення земель�

ної ділянки;

— на земельні роботи, видалення зелених на�

саджень закладу сфери торгівлі (ресторанного

бізнесу, побуту);

— на передачу у власність, оренду та продаж

земельних ділянок, земельний сервітут;

— на початок роботи новоствореного під�

приємства;

— надання копій рішень, розпоряджень та

багато інших документів [9, с. 13].
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З вересня 2008 по травень 2009 року до Центру

звернулося 82000 осіб, видано 17000 документів

дозвільного характеру, проведено 6000 консульта�

цій, прийнято та розглянуто понад 8000 звернень.

Лише 1–2 візити до Центру адміністративних

послуг «Прозорий офіс» потрібні мешканцям

міста для вирішення питань. Середня кількість

відвідувань одним громадянином становить 2,7,

що відповідає розрахунковому показнику.

У порівнянні з відповідним періодом 2007 ро�

ку кількість опрацьованих звернень зросла більш

ніж удвічі. Майже 85 % відвідувачів оцінюють

якість роботи офісу на «добре» і «відмінно»,

а 80 % відвідувачів зазначають, що реальна якість

надання послуг Вінницькою міською владою

суттєво зросла [9, с. 22]. Пріоритетними завдан�

нями подальшого розвитку «Прозорого офісу»

є навчання працівників Центру, вдосконалення

алгоритмів надання адміністративних послуг,

повне переведення роботи посадовців із закри�

тих кабінетів у простір «Прозорого офісу», вдос�

коналення інформаційного забезпечення тощо.

Висновки. Серед пріоритетних напрямів

раціоналізації управління публічною службою

належне місце повинні займати питання прохо�

дження державної служби та служби в органах

місцевого самоврядування, добору кадрів із

застосуванням механізму ротації, прозорості

просування по службі на основі використання

інституту кадрового резерву, впровадження

процедури тестування під час проведення іспи�

тів у процесі конкурсу на зайняття посад дер�

жавних службовців; упровадження механізму

попереднього відбору для включення до резерву

на посади державних службовців із залученням

центрів оцінювання персоналу, що утворюють�

ся в системі управління державною службою;

залучення до публічної служби молоді і закріп�

лення осіб, які мають досвід роботи і позитивну

оцінку їхньої діяльності; адаптації молодих дер�

жавних службовців, планування їхньої кар’єри,

розв’язання соціальних проблем.

Посилення в органах виконавчої влади

інституційної спроможності, необхідної для

адаптації національного законодавства до зако�

нодавства Європейського Союзу, можливе лише

шляхом застосування інструментів інституцій�

ної розбудови; забезпечення адаптації держав�

ної служби до стандартів Європейського Союзу;

удосконалення системи та структури органів

виконавчої влади через запровадження механіз�

му постійного оновлення реєстру державних

функцій та реєстру надання державних, муніци�

пальних. адміністративних послуг.
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Досліджено шляхи та напрямки використання
міжнародних стандартів сталого розвитку,
якими можуть скористатися органи місцевого
самоврядування в Україні як чинниками підвищен"
ня ефективності та дієвості  інституту само"
врядування. 

Ключові слова: вплив, запровадження, інсти�

тут самоврядування, міжнародні стандарти, ста�

лий розвиток, чинники.

Исследованы пути и направления использова"
ния международных стандартов  устойчивого
развития, которыми могут воспользоваться
органы местного самоуправления в Украине как
факторами повышения эффективности и дей"
ственности института самоуправления.

Ключевые слова: влияние, внедрение, инсти�

тут самоуправления, международные стандарт,

устойчивое развитие, факторы.

In this article author is researching the ways of
implementation of the international sustainable deve"
lopment standards, which may be used by the local
self"government bodies of Ukraine as capacity enhan"
cement factors for local self"government.

Key words: influence, implementation, self�go�

vernment institute, international standards, sustai�

nable development, factors.

На сьогодні Україна вступила в реальну фазу

державного будівництва, де переважають світо�

ві та європейські інтеграційні перспективи. Для

їхнього досягнення необхідно оволодіти міжна�

родними стандартами, що потребує не лише

їхньої формалізованої юридичної імплементації

в систему законів та нормативних актів Украї�

ни, але і приведення у відповідність до них усіх

сфер суспільного життя. Усвідомлення сучасних

проблем глобального суспільного розвитку

передбачає використання нової методології та

нових підходів до вивчення та запровадження

в реальну українську практику міжнародних

стандартів сталого розвитку.

Дослідження сталого розвитку має винятко�

ве значення. Підтвердженням цього є те, що

даний напрям став об’єктом особливої уваги

відповідних структур ООН та європейської

спільноти, а також знайшов відображення у рі�

шеннях Ольборзької конференції, Лісабонсько�

го пакту дій та Австралійського міжнародного

форуму, на яких було прийнято і затверджено

основні документи з визначеними міжнародни�

ми стандартами, вимогами та окресленими

перспективами сталого розвитку у планетарно�

му масштабі.

З урахуванням світових та європейських

вимог в Україні було розроблено право�норма�

тивну базу, яка включала декілька законів Укра�

їни з питань сталого розвитку, постанови Вер�

ховної Ради України, укази Президента та

постанови Кабінету Міністрів України, держав�

ні програми, де передбачалися конкретні заходи

щодо сталого розвитку. Не залишилася поза

увагою і система місцевого самоврядування

України. На обласному, районному та місцево�

му рівнях органи місцевого самоврядування

розробили дієві інструменти із запровадження

світових та європейських стандартів з урахуван�

ням місцевих та регіональних особливостей.

Україна є світовим ініціатором дослідження

ноосфери. Його методологія опирається на

концепцію ноосфери «сфери розуму», ідеоло�

гом створення якої є відомий український вче�

ний В. Вернадський. Вона передбачає органіч�

не поєднання проблем виживання людства

з загальнолюдськими цінностями. Академік

М. Моїсеєв сформулював принцип коеволюції,

в якому виявляється єдність культурних і при�

родних процесів, що дозволяє визначити засади

діяльності людства, різні інноваційні та со�

ціальні технології з корпоративною діяльністю

та корпоративним управлінням. Російські дос�

лідники В. Іванов, В. Патрушев та А. Гладишев

запропонували «ноосферо�корпоративний шлях

розвитку», в рамках якого передбачається за�

провадження особливої технології муніципаль�

ного управління, ефективного використання

ресурсів, формування соціально�технологічної

культури і саморозвитку особистості [1].

Вітчизняні автори у монографії «Сталий

розвиток територіальної громади: управлінсь�

кий аспект» [2] запропонували узагальнену кон�

цепцію сталого розвитку. Вона спирається на
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теорію суспільного розвитку і стосується всіх

рівнів державного управління. В її основі ле�

жать загальнолюдські тенденції до локалізації та

глобалізації суспільних перетворень, біорозма�

їття, природної економіки, глобального поте�

пління та зміни клімату. Рівень сталого розвит�

ку громади вони визначають так: «... підтримка

натурального господарства на рівні сільських

громад, технологія містобудування та упрова�

дження стандартів якості міського способу

життя, екологічний захист довкілля та сталий

розвиток територіальної громади» [2, с. 12]. 

В Україні накопичено досвід щодо забезпе�

чення сталого розвитку територій, який уза�

гальнений авторами роботи «Стратегічне пла�

нування сталого розвитку за участі громади», де

викладено матеріал по шести областях України

щодо реалізації стратегічних планів, до яких

залучається широкий загал мешканців громад.

На прикладі міст Хмельницької, Рівненської,

Волинської, Закарпатської, Львівської, Мико�

лаївської областей та м. Києва аналізуються

стратегічні плани у відповідності до застосуван�

ня сучасних концепцій сталого розвитку насе�

лених пунктів.

Сталий розвиток — необхідна умова для

будь�якого громадянина, який мешкає на

нашій планеті. Україна є часткою світової спіль�

ноти, і забезпечення умов для реалізації філосо�

фії та ідей сталого розвитку — це об’єктивна

необхідність, яку має бути запроваджено на

український ґрунт діяльністю як державних, так

і місцевих органів влади.

Світова фінансова криза досить виразно про�

демонструвала геостратегічне значення плане�

тарного розвитку. Якщо в 70–80�х рр. минулого

століття стан глобальної рівноваги можна було

задовольнити шляхом забезпечення умов мате�

ріальної потреби кожної людини через одина�

кові можливості реалізації особистого потенціа�

лу, і це було визначено як «межі зростання», то

сучасні реалії розвитку людської цивілізації

можуть призвести до некерованих і непередба�

чених наслідків, які, у свою чергу, спричинять

гострі соціально�економічні й ресурсні пробле�

ми і врешті�решт значно знизять рівень життя

на Землі. З огляду на це людство розробило нову

філософію сучасності, яка представлена кон�

цепцією сталого розвитку.

Світова спільнота виказує загальне цивіліза�

ційне занепокоєння тим, що населення планети

поки що не відчуває себе представником загаль�

нопланетарного значення. Про це йшлося на ІІ

Міжнародній конференції ООН у Ріо�де�Же�

нейро в червні 1992 року, де обговорювались

проблеми з питань довкілля та сталого розвитку.

Україна взяла участь у цій конференції і підпи�

сала документ «AGENDA 21» «Порядок денний

на ХХІ століття». У ньому сформульовано

умови, що забезпечують перехід до моделі ста�

лого розвитку суспільства. Україна взяла на себе

зобов’язання розробити «план дій», що склада�

ється з 13 завдань і 23 показників і передбачає

досягнення таких цілей [3, с. 4].

У червні 1996 року відбулась Стамбульська

конференція ООН, де було ухвалено деклара�

цію, в якій визначалося завдання щодо забезпе�

чення регулювання органами місцевої влади

процесів розвитку своїх територій шляхом

запровадження відповідних управлінських про�

цедур. Цей документ має важливе значення для

розвитку населених пунктів через упроваджен�

ня на їхньому рівні політики місцевого сталого

розвитку. 

Європейську програму сталого розвитку

великих і малих міст було затверджено на кон�

ференції у м. Ольборзі (Данія) у травні 1994 ро�

ку. Цей документ отримав назву Ольборзької

хартії «Міста Європи на шляху до сталого

розвитку». Хартію підписали 80 європейських

представників органів місцевої влади і 253 пред�

ставники міжнародних організацій, національ�

них урядів, наукових інститутів, консультантів.

У продовження реалізації ідей сталого розвитку

у 2004 році було затверджено 10 Ольборзьких

зобов’язань, а саме:

– активізація громади до участі у прийнятті

рішень;

– визначення пріоритетів громади у вирі�

шенні питань сталого розвитку;

– захист та забезпечення однакового доступу

громадян до природних благ;

– пропагування раціонального природоко�

ристування;

– підтримка стратегічної ролі планування та

проектування міського розвитку;

– збільшення мобільності населення та

оптимізація вибору засобів пересування;

– охорона здоров’я в місцевому масштабі;

– розвиток місцевої економіки без завдання

шкоди навколишньому середовищу;

– соціальна рівність та справедливість;

– відповідальність громади щодо забезпечен�

ня сталого розвитку світової спільноти [4, с. 24].

Зазначені зобов’язання пізніше були закріп�

лені в Лісабонському плані дій «Від Хартії до

дій». У цих документах задекларовано намаган�

ня інститутів місцевого самоврядування забез�

печити сталий розвиток територій, використо�

вуючи сучасні методи та інструменти управління

екологією, економікою, охороною здоров’я,

обов’язково при цьому дотримуючись балансів

розвитку. Європейські стандарти сталого розвит�

ку територіальних громад органічно збігаються
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з Мельбурнськими принципами міст сталого

розвитку, які були затверджені у 2002 році на

міжнародному форумі ООН в Австралії.

Великі та малі міста України почали добро�

вільно приєднуватися до Ольборзької хартії. Це

дозволило місцевим органам влади розробити

концепції сталого розвитку територіальних гро�

мад. У них передбачено запровадження відпо�

відної політики, спрямованої на вирішення

екологічних, економічних, культурних і соці�

альних питань. Вітчизняними науковцями за�

пропоновано нові концептуальні моделі реагу�

вання на виклики, спричинені негативними

наслідками індустріального ХХ ст. Органи міс�

цевого самоврядування спрямовують свою

діяльність на забезпечення мінімальних гаран�

тій громади, міста, села, селища для реалізації

конституційних прав людей, що проживають на

тій чи іншій території. Традиції місцевого само�

врядування мають тисячолітню історію, в них

особливе місце посідають домінуючі ментальні

риси українства, пов’язані з поважним ставлен�

ням до природної краси, любов’ю до рідного

краю. Використати важливий потенціал місце�

вого самоврядування можна шляхом запрова�

дження сучасних новітніх управлінських техно�

логій, що пов’язані зі сталим розвитком тієї чи

іншої території. 

Так, міський голова м. Славутича В. Удови�

ченко відстоює позицію, що сталий розвиток

території можна забезпечити шляхом широкого

використання потенціалу місцевої демократії.

На його думку, забезпечення кращого майбут�

нього залежить від усвідомлення кожним гро�

мадянином складових життя, активної участі

в процесі підготовки і реалізації рішень, розу�

міння свого місця у створенні потужної багато�

галузевої економіки на місцевому рівні при

збільшенні робочих місць та інших економічних

можливостей [5, с. 87–88]. 

Політичні перетворення і процеси оновлен�

ня українського соціуму після глибинної полі�

тичної кризи, що мала місце наприкінці 2004 ро�

ку, об’єктивно спонукають місцеві органи влади

до того, щоб призупинити безперешкодний

і безконтрольний процес нарощування обсягів

виробництва, не враховуючи їхніх кліматичних

і біологічних наслідків. Органи місцевого само�

врядування в нових умовах на перше місце

повинні поставити не гучні гасла, а людину.

Ніхто і ніколи не зможе прорахувати сумарних

та матеріальних збитків від практичного зни�

щення природного басейну Дніпра та інших

річок України, від побудови безлічі промисло�

вих гігантів у місцях, що віками були екологіч�

ними перлинами світового рівня, а тепер стерті

з лиця землі. Це можна побачити на прикладі

земель Донбасу, Дніпропетровської або Запо�

різької областей, чи портів Чорноморського

узбережжя.

Дуже влучно охарактеризував цю проблему

В. Литвин: «На відміну від високо розвинутих

країн, яких енергетична криза 70�х років змуси�

ла істотно, а то і повністю оновити виробництво

і перейти на енергозберігаючі технології.

Радянська економіка так і залишилась марно�

тратною і не лише у цьому сенсі. Тому через за�

лежність від сибірських та середньоазіатських

енергоносіїв, що дуже болісно дала про себе

знати, Україна опинилася перед необхідністю

оплачувати їх за реальними, тобто світовими,

цінами, зажадала неабиякої психологічної пере�

будови» [6].

Нові вимоги до публічної діяльності органів

місцевого самоврядування повинні спиратися

на відродження української відповідальності,

що було притаманне українцям упродовж років —

це найдорожче ставлення до натуральних про�

дуктів, повага до своєї землі, квітучої природи.

Усе це можна забезпечити через запровадження

публічного контролю і масової участі людей

у процесі сталого розвитку міста, села, селища,

району, області.

Європейські політичні лідери місцевого та

регіонального розвитку всіляко звертають увагу

на необхідність забезпечення вирішення цієї

проблеми діяльністю саме місцевої влади. Так,

Кейт Уїтмор, президент комітету сталого розвит�

ку ради Європи, цю проблему сформулював

таким чином: «Майбутнє передбачити не мож�

на, але його можна створити. За останнє деся�

тиріччя місцеві та регіональні влади Європи,

щоб стати поборниками та меценатами сталого

розвитку, спиралися на власні сили. Вони спро�

можні забезпечити оптимальне управління та

відгукуватися на потреби своєї громади, ство�

рюючи позитивний сукупний вплив на еколо�

гічні, економічні та соціальні умови» [7, с. 31]. 

Науковці України провели необхідні науко�

во�виважені дослідження, за результатами яких

обґрунтували шляхи та напрями сталого розвит�

ку, якими можуть скористатися органи місцево�

го самоврядування України. Ми поділяємо

позицію, представлену директором Інституту

ботаніки, академіком НАН України К. Ситни�

ком у статті «Ноосфера та сталий розвиток

України»: «Стратегія сталого розвитку має за�

безпечити зупинення деградаційних процесів

у природі і суспільстві, реабілітацію навколиш�

нього техногенного зміненого середовища,

заміну традиційної моделі економічного зро�

стання за будь�яку ціну моделлю сталого еконо�

мічного розвитку, створення матеріального

достатку, відповідного потенціалу країни, мак�
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симальне скорочення витрат корисних копалин

у господарській діяльності за рахунок їх ефек�

тивного використання та заміну їх поновленими

ресурсами, повноцінне використання гро�

мадської ініціативи та інтелектуальних ресур�

сів», а також точку зору доктора економічних

наук, професора Ю. Туниці, наведену у статті

«Щодо ідеї глобального правового акта еколо�

гічної безпеки і сталого розвитку», де, зокрема,

підкреслюється: «Ідея створення глобального

правового акта екологічної безпеки і сталого

розвитку, яка зародилась понад 10 років, чекає

свого визнання. Проблеми сталого розвитку

територій знаходяться під особливою увагою

представників місцевого самоврядування і це

широко обговорюється на різних семінарах,

службовців органів місцевого самоврядування,

на науково�практичних конференціях, а також

знаходить своє відображення на діях місцевого

самоврядування» [8, с. 123].

На підставі проведеного аналізу можна зро�

бити таке авторське визначення поняття «ста�

лий розвиток громади» — це вироблення нової
свідомості людства і громадянина конкретної
території, нового ставлення до своєї діяльності,
яке потребує узгодженості дій всієї світової циві"
лізації, дотримання законів і норм, що забезпе"
чують поєднання інтересів економіки, довкілля
і добробуту людини як загальносвітових інтегра"
ційних вимог людства.

Значущість сталого розвитку території є май�

бутнім перспективним спрямуванням діяльно�

сті органів місцевого самоврядування. Умови

його забезпечення багато в чому залежатимуть

від залучення широкого загалу громадськості до

вирішення нагальних проблем розвитку терито�

рій. Тому, на нашу думку, сталий розвиток як

сфера прояву публічного характеру місцевого

самоврядування має п’ять вимірів.

Перший — це рівень свідомості, який спира�

ється на сталі ментальні уяви ставлення до свого

села, селища, району, області. Саме на цих

засадних компонентах органи місцевого само�

врядування мають можливість формувати міс�

цевий та регіональний патріотизм. Без нього

неможлива реалізація загальнопланетарного

явища — сталого розвитку.

Другий вимір пов’язаний з розробленням

чітко визначених правових норм, які б були

спрямовані на сталий розвиток відповідних

територій, обов’язково передбачали цілі та

напрямки його забезпечення і, найголовніше,

щоб у них було визначено інституційну систему

та механізми діяльності органів влади України із

забезпечення сталого розвитку відповідних

населених пунктів, територій держави, євро�

пейського континенту та планети в цілому.

Третій — запровадження ринкових відносин

привело до того, що сировинні, виробничі та

промислові підприємства перебувають у при�

ватному володінні. В умовах України відслідко�

вується дуже негативна тенденція, коли пред�

ставники промислового бізнесу лобіюють свої

корпоративні інтереси на всіх рівнях з антиеко�

логічним ухилом.

Четвертий — сталий розвиток неможливо

забезпечити без орієнтації на ресурсно�ефек�

тивну технологію, запровадження систем еко�

логічно чистого і безпечного виробництва. Роль

органів місцевого самоврядування в організації

ефективного менеджменту у сфері охорони дов�

кілля та використання природних ресурсів має

обнадійливі перспективи. Головними напряма�

ми цієї діяльності повинна стати публічна від�

крита діяльність органів місцевого самовряду�

вання з обов’язковим залученням широкого

загалу населення до обговорення проблем орга�

нізації екологічно чистих ресурсно�ефективних

виробництв на тій чи іншій території. 

П’ятий — сталий розвиток неможливо забез�

печити без максимального використання

людської ресурсної бази, саме в цьому компо�

ненті й поєднанні елементів свідомості з еле�

ментами організаторської діяльності органів

місцевого самоврядування, правовою базою,

якою можна скористатися.

Засади сталого розвитку передбачають для

кожної території особливі умови, які органічно

поєднуються із загальносвітовими процесами

відносно відповідальності за зміни у глобаль�

ному кліматі. Україна приєдналася до Кіотсь�

кого протоколу, що є основним міжнародним

документом, який регламентує викиди в атмо�

сферу. Національне законодавство поступово

адаптується до цих міжнародних вимог. Особ�

ливого значення в рамках Кіотського протоко�

лу набуває пошук альтернативних джерел

енергії, які значно зменшують викиди шкідли�

вих речовин в атмосферу. Для територіальних

громад України цей напрям діяльності має осо�

бливе значення через обмеженість нашої краї�

ни в енергоресурсах.

Висновки. Пропонуються конкретні поло�

ження стосовно діяльності органів місцевого

самоврядування із зміни свідомості людей,

пов’язані з новим ставленням до сталого

розвитку території, де вони проживають, які

необхідно внести до право�нормативних доку�

ментів для підсилення регуляторного впливу

органів влади відповідно до ринкових механіз�

мів та з урахуванням стандартів сталого розвит�

ку. Нарешті, масштаби світової фінансової

кризи чітко продемонстрували планетарну мас�

штабність зміни свідомості світової спільноти,
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ставлення до ресурсно�ефективного викори�

стання, природних ресурсів та новітньої техно�

логічної організації, яка змінює відносини між

людиною та виробництвом. Поява нового

симбіозу, в якому поєднуються глобалізаційні

вимоги і новітня технологічна організація, сут�

тєво змінює перспективу діяльності органів міс�

цевого самоврядування на всіх рівнях. Україна є

важливою ланкою у світовому розвитку і може

зробити гідний внесок у загальнопланетарну

скарбницю світової модернізації.
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Досліджуються особливості розвитку полі"
тичних партій в Україні. 

Як підтверджує світовий досвід, важливу роль роль
у процесах змін сучасного світу відіграють політичні
партії, тому віддзеркалено також їх роль  у період
трансформаційних та модернізаційних процесів.

Ключові слова: політична партія, незалеж�
ність України, демократія, політичний режим,
політична участь.

Исследуются особенности развития полити"
ческих партий в Украине.

Как подтверждает мировой опыт, важную
роль в процессах изменений современного мира
играют политические партии, поэтому показана
также их роль в период трансформационных
и модернизационных процессов.

Ключевые слова: политическая партия, неза�
висимость Украины, демократия, политичес�
кий режим, политическое участие.

The article deals with the  peculiarities of develop"
ment of the  political parties in Ukraine. As world expe"
rience confirms the important role during changes of
the modern world is played by political parties, there"
fore their role during the period of  transformation and
modernization processes is shown. 

Key words: political party, independence of
Ukraine, democracy, political regime,  political par�
ticipation.

Становлення політичних партій і громадсь�
ких рухів в Україні відбувалося за надзвичайно

складних умов. Український народ, як і насе�
лення всього колишнього Радянського Союзу,
тривалий час жив за умов однопартійності, коли
для визначення могутньої КПРС досить було
написати просто слово «партія», щоб усі розумі�
ли, про що йде мова. Ця партія�гігант зрослася
із державними структурами й безроздільно
панувала в економіці, політиці та ідеології.
Шлях до політичного плюралізму в Україні, що
почався  у 1987 році, мав певні етапи. Спочатку
це була дозована гласність і плюралізм у засобах
масової інформації, далі — створення політичних
клубів і неформальних суспільних об’єднань,
потім — народних фронтів (рухів) і, нарешті,
партій. На думку С. Назаренка, відродження
політичного плюралізму й багатопартійності
у посттоталітарній Україні бере початок від
діяльності дисидентських правозахисних груп
і, насамперед, Українського Гельсінського Сою�
зу, які стежили за виконанням гуманітарної
частини Гельсінських угод (1976). З іншого боку,
їм назустріч рухалися громадські союзи й об’єд�
нання, засновані переважно творчою інтеліген�
цією протягом 1987–1988 років. 

Умовно можна виділити три етапи форму�
вання багатопартійності в Україні:

1) 1988–1990 рр. — в Україні поширилася ідея
про створення масового демократичного руху.
У вересні 1989 року був створений «Народний
рух України за перебудову». Згодом виникають
нові формування: «Зелений світ» у Львові, Ради�
кальна українська національна партія тощо;

2) з квітня 1990 року відбувається подальша
радикалізація Руху, створюється Українська
республіканська партія, Партія демократичного
відродження України, Демократична партія
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України. У жовтні 1990 року Верховна Рада
України скасувала ст. 6 Конституції УРСР, чим
започаткувала у країні багатопартійність;

3) 1 грудня 1991 р. Україна проголосила неза�
лежність, розташування політичних сил у країні
докорінно змінилося. Відтоді починається третій
етап, що характеризується створенням нових
партій за нових умов незалежної України. У цей
час відбувається диференціація політичних сил
у рамках існуючих партій, об’єднань і створення
нових структур. Загострюється боротьба навколо
питання про місце кожної партії в політичній
системі та їхнього відношення до владних струк�
тур (приміром, розкол УРП —  травень 1992 р.,
Руху — поч. 1993). На парламентській основі
відроджується ліва (комуністична) частина полі�
тичного спектра. Утворюється Соціалістична
партія на чолі з О. Морозом (1992) та відрожуєть�
ся КПУ під керівництвом П. Симоненка (1993).

Важливою віхою у формуванні багатопартій�

ності став Закон України «Про об’єднання грома�

дян» (1992 р.), деякі статті якого вперше врегулю�

вали діяльність партій (наприклад, визначення

партії, порядок їхньої реєстрації, форми діяльно�

сті, символіка тощо). Із цього моменту статус пар�

тій України  став загальнонаціональним. Більш

чітких ознак правове поле діяльності українських

політичних партій набуло з ухваленням 5 квітня

2001 року Закону України «Про політичні  партії

в Україні». Згідно зі ст. 2 Закону України «Про

політичні партії України» політична партія — це

зареєстроване згідно з законом добровільне об’єд�

нання  громадян — прихильників певної загаль�

нонаціональної програми суспільного розвитку,

що має своєю метою сприяння формуванню

і вираженню політичної волі громадян, бере

участь у виборах та інших політичних заходах [1].

Крім Конституції України та вищезазначених

нормативно�правових актів статус політичних

партій в нашій країні закріплено в «Положенні

про порядок легалізації об’єднань громадян»,

затвердженого Кабінетом Міністрів України 26 лю�

того 1993 року та у виборчому законодавстві. 

Політичні партії утворюються та діють тільки

із всеукраїнським статусом. Рішення про ство�

рення політичної партії повинно бути підтримане

підписами не менш ніж 10 тис. громадян України,

які мають право голосу, зібраних не менш ніж

у 2/3 районів та 2/3 областей України. Реєстра�

ція політичної партії здійснюється Міністер�

ством юстиції України. Протягом шести місяців

з моменту реєстрації партія зобов’язана створити

й зареєструвати регіональні осередки. Партії не

можуть мати воєнізованих формувань. Діяльність

політичної партії може бути припинена тільки за

рішенням суду. Членство в партії є фіксованим,

для цього обов’язкова наявність заяви громадя�

нина України. Членами політичної партії можуть

бути громадяни з 18 років, крім суддів, праців�

ників прокуратури, співробітників СБУ, МВС,

а також військовослужбовців. Не допускається

створення й діяльність структурних підрозділів

політичних партій в органах виконавчої й судової

влади, виконавчих органах місцевого самовряду�

вання, військових формуваннях, а також на дер�

жавних підприємствах, навчальних закладах та

інших державних установах і організаціях. 
Залежно від підходів щодо питання про дер�

жавний устрій і правління, цілей та методів про�
ведення політико�економічних реформ, оцінки
геополітичного положення України сучасні
політичні партії поділяють на чотири групи
ідеологічного спектра: націонал�радикальну,
націонал�демократичну, ліберально�центрист�
ську та соціал�комуністичну (див. табл.1).

Характерною особливістю перехідних су�
спільств, у тому числі й українського, є певне
відставання у розвитку партійної системи від
аналогів, що існують у розвинутих демократіях.
Більшість українських партологів, серед яких
Д. Арабаджиєв, С. Бабій, В. Базів, Л. Дунаєва,
Б. Козак, В. Журавський, пов’язують виникнен�
ня політичних партій як масових політичних
організацій у новітній Україні з чітким ідеологіч�
ним розмежуванням, що утворилося в суспіль�
стві. Вони наголошують на тому, що в українсь�
кій політиці залишаються партії, які мають
чіткий ідеологічний стрижень, організаційне
структурування, відомих лідерів, соціальні про�
грами, громадський авторитет у певних груп
населення.  Якщо ж подивитися на результати
минулих парламентських виборів 2002 року, то
слід звернути увагу насамперед на харизматич�
ний ресурс, який дозволив новоствореному
блоку В. Ющенка «Наша Україна» виграти вибо�
ри, а блоку Ю. Тимошенко посісти почесне
четверте місце. Можливо, приклад політиків но�
вої генерації, до якої можна віднести й В. Ющен�
ка, і тим більше Ю. Тимошенко, надихає ба�
гатьох українських політиків, які створюють
«партії під себе» та намагаються будь�що взяти
участь у політичних процесах України. Голов�
ною особливістю сучасного етапу партійного
будівництва в Україні, який розпочався після
парламентських виборів у 1998 р. і триває доте�
пер,  є  істотне прискорення процесу створення
нових партій: їхня кількість з 1998 р.  зросла —
з 53 до 75 (на 1 червня 1999 р.) та до 123 на поч.
2003 року більше ніж удвічі, але після перереє�
страції станом на листопад 2003 року відбулося
скорочення політичних партій до 96 [2]. З 2005 р.
спостерігається нова хвиля зростання кількості
політичних партій в Україні. Якщо на червень
2005 року Міністерство юстиції України зареєс�
трувало 127 політичних партій, то станом на
1 травня 2010 року в Україні офіційно зареєстро�
вані 177 політичних партій (див. сайт ЦВК).  Такі
тенденції не можна вважати нормальними

30

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



з огляду на перспективу справжньої, реальної
демократизації України після Помаранчевої
революції, адже в такій кількості партій надто

важко розібратися пересічному громадянину,
який переймається політикою здебільшого час
від часу.
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Політико� ідеологічна спрямованість Партії України

Партії націонал�радикального

спрямування

ВО «Свобода», Конгрес українських націоналістів (КУН), Українська

консервативна республіканська партія (УКРП), Українська  національ�

на консервативна партія (УНКП) та ін.

Партії націонал�демократичного

спрямування

Народний союз «Наша Україна», Українська республіканська партія

(УРП), Українська селянська демократична партія (УСДП), Українська

християнсько�демократична партія (УХДП), Народний рух України

(НРУ), Ліберально�демократична партія України (ЛДПУ), Партія зеле�

них України (ПЗУ) та ін.

Партії центристсько�

прагматичного спрямування

Ліберальна партія України (ЛПУ), Народна партія України (НПУ),

Народно�демократична партія України (НДПУ), Селянская партія

України (СелПУ), Партія праці (ПП), Українська партія справедливості

(УПС), Партія слов’янского єдності України (ПСЄУ) та ін. 

Партії соціал�демократичного

спрямування

ВО «Батьківщина», Українська соціал�демократична партія (УСДП), Соціа�

лістична партія України (СПУ), Соціал�демократична партія України

(СДПУ), Соціал�демократична партія України (об’єднана) (СДПУ(о) ) та ін.

Партії соціал�комуністичного

спрямування

Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ), Комуністична

партія України (КПУ) та ін.

Таблиця 1 — ПолітикоBідеологічна спрямованість партій України
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Розглядаючи загалом сучасну, багато в чому

деформовану партійну систему в Україні, не�

обхідно впроваджувати нові наукові категорії,

які б дозволили відділити «зерна від полови».

Нещодавно з подачі Ю. Древаля у політологіч�

ний вжиток увійшло таке поняття як «перцеп�

тивна партійна система» (від англ. perception —

сприйняття). За допомогою цього поняття

основна увага концентрується на проблемі

сприйняття політичних партій з боку електора�

ту. У цьому зв’язку можна стверджувати, що

політичні вибори є головним інструментом виз�

начення перцептивної партійної системи [3, с. 6]

Проте точнішою уявляється інша категорія —

«воутингова партійна система» —  «voting party

system» (від англ. voting — голосувати) або «пар�

тійна система, за яку голосують»[4, с. 48]. Адже

сприйняття політичних партій виборцями може

бути як позитивним, так і негативним. Тобто

є формальна партійна система, яка складається

з офіційно зареєстрованих політичних партій,

а є реальна «воутингова» партійна система, яку

утворює лише невелика кількість політичних

партій, за які голосує електорат. Скажімо, зі 162

політичних партій, які є на сьогодні в Україні,

до парламенту на виборах 2007 р.  потрапили 15,

в тому числі і в складі блоків. Тож реальна пар�

тійна система, яку знає та за яку голосує електо�

рат, становить не понад 100 «паперових» партій,

а до 20 справжніх партій, що  у  десять (!) разів

менше номінальної кількості. Всі інші партії —

нікому не потрібний за великим рахунком

баласт, який лише дезорієнтує виборців.  

Між тим скорочення політичних партій

в Україні було б позитивним показником по�

збавлення від зайвого баласту. Істотне зменшен�

ня кількості політичних партій в нашій країні

після виборів у Верховну Раду України та органи

місцевого самоврядування можливе за умови

збільшення прохідного бар’єру  в парламент до

4%. Це дозволить поставити надійний заслон

партіям�«карликам» й ефективно вирішити про�

блему структурування Верховної Ради та форму�

вання політично відповідальної більшості, яка

б забезпечила законодавчу підтримку курсу

Президента та унеможливила  превалювання

політичних інтриг над розробкою вкрай потріб�

них суспільству законів. Таким чином, реформа

виборчої системи у бік упровадження пропор�

ційної складової істотно підвищила роль полі�

тичних партій у виборчому процесі та взагалі

у політичному житті України, зробила їх чи не

єдиним дієвим суб’єктом української політики.

Це в стратегічній довгостроковій перспективі

дозволить подолати теперішню ситуацію, коли

з великої кількості політичних партій в Україні

лише деякі цілком відповідають загальновизна�

ним критеріям, що застосовують до таких струк�

тур. Наприклад, кількість членів середньої полі�

тичної партії в Україні у 2–10 разів є меншою



порівняно з середньою партією у країнах з роз�

винутою демократією, близьких до України за

чисельністю населення (Франція, Італія, ФРН).

Загальнонаціональні партії у згаданих країнах

нараховують від 200 до 800 тисяч членів [5, с. 31].  

Наразі в Україні розпочався якісно новий

етап формування багатопартійності, позаду

залишився певний «рубікон» цього процесу,

коли за деякими партіями через об’єктивні та

суб’єктивні причини не виявилося суб’єктів,

чиї інтереси вони виражають. Політичний

спектр партій здійснює перехід від специфічно�

го національного виміру до загальноприйнятого

в Європі поділу на правих, центр та лівих (поля�

ризований плюралізм). Однак за наявності

браку політичного конструктивізму у середови�

щі політичних партій та нестійкої рівноваги

політичних відносин у цілому, існує загроза

постійного загострення суперечностей і збурен�

ня пристрастей в українському політикумі.

Провідні політичні партії України, незважаючи

на всі зусилля, які докладають їхні функціонери

у партійному будівництві, на сьогодні ще далекі

від можливості отримати більшість у парламен�

ті та одноосібно   сформувати  уряд. 

Щодо політико"режимного аспекту розвитку

українських партій слід зазаначити таке. Со�

ціально�економічна система, що сформувалася

в Україні, на жаль, не сприяє  створенню полі�

тичних партій, усередині яких ведеться чесна

і відкрита конкуренція, а сприяє вона створенню

компаній за комерційними інтересами. Сучасні

вибори з новими піартехнологіями є дорогою

процедурою. Наприклад, на парламентських

виборах 2006 року офіційно політичні партії

витратили чималі суми. Загальний розмір ви�

борчих фондів політичних партій становив —

553,6 млн грн, в тому числі: 

— власні кошти партій — 480,4 млн грн;

— добровільні внески фізичних осіб —

73,2 млн грн.

У п’ятірку лідерів 2006 року за розміром

сформованого виборчого фонду увійшли: Пар�

тія регіонів (112,8 млн грн), Блок «Наша Украї�

на» (74,2 млн грн), Народний блок Литвина

(68,9 млн грн); Соціалістична партія України

(35,6 млн грн); Блок Юлії Тимошенко (13,6 млн грн)

[6, с. 12].

Треба відзначити, що це тільки офіційні дані.

Згідно з розрахункам ЦВК, парламентські

вибори 2007 року зажадали бюджетних витрат

у розмірі 312 млн грн. За прогнозами експертів,

виборча кампанія для партії, яка намагається

подолати 3% бар’єр з невеликим запасом, обій�

деться мінімум в 20 млн дол. Політичний прос�

тір України, досліджуваний з ракурсу відносин

обміну владними ресурсами, дедалі частіше роз�

глядається як ринок, на якому здійснюються

торги і комерційні операції. І через це, здавало�

ся б неможливий союз політичних опонентів

БЮТ і Партії регіонів у ході спільного одно�

стайного голосування за проект про тендерні

закупівлі у Верховній Раді стає можливим. Це

ринок, суб’єктами якого є представники полі�

тичної еліти України, що обмінюють одні ресур�

си на інші. Ресурсом в акумульованому та пер�

соніфікованому вигляді є політичний капітал.

Особливість політичної еліти України полягає

в тому, що вона схильна до непрямого впливу

більшою мірою з боку ділових кіл, які самі при�

ходять у владу і стають політиками�депутатами.

Поступово відходить у минуле продаж місць

партійним спонсорам. У середовищі провідних

політичних партій вже давно сформувався свій

прошарок «фінансистів», які підтримують партії

на регулярній основі та є їхніми членами. Тому

і ставлення до них, і їхнє місце в списку особли�

ві. Як мінімум одного спонсора�мільярдера має

кожна з трьох політичних сил — лідерів останніх

парламентських виборчих кампаній (Партія

регіонів, блок «Наша Україна�Народна само�

оборона» і Блок Юлії Тимошенко). У 2007 році

тижневик «Фокус» видав рейтинг 100 найбагат�

ших кандидатів у депутати. У цьому рейтингу

виокремили сотню кандидатів з найвищими

доходами, які були офіційно задекларовані за

2006 рік. У цьому списку опинилися 51 пред�

ставник Партії регіонів, 22 представники БЮТ,

16 представників НУНС [7]. Треба відзначити,

що політичні спонсори не просто наповнюють

партійні каси, а й займаються конкретними

регіонами. Наприклад, почесний президент

«Укргазбанку» В. Горбаль, який очолював сто�

личний штаб «регіоналів», забезпечував прове�

дення заходів ПР у Києві, а почесний президент

АО «АВЕК і Ко» О. Фельдман відповідав за полі�

тику БЮТ у Харкові.

Основна частина витрат у Партії регіонів

доводиться на власника компанії СКМ Р. Ахме�

това, в той самий  час 35 % списку ПР у Верхов�

ній Раді — люди Ахметова, серед яких зовсім не

всі є професіональними економістами, юриста�

ми, політиками. До основних груп спонсорів

ПР також відносять: Б. Колеснікова (компанія

«АВК»), колишнього віце�прем’єра А. Клюєва,

ряд промисловців: В. Богуслаєва («Мотор Січ»),

В. Ландіка («Норд»), М. Янковського («Сті�

рол»), Л. Клімова («Імексбанк»), Г. Скударя

(ЗАТ «НКМЗ»), І. Гуменюка (ЗАТ «АРС»),

В. Хмельницького («Київська інвестиційна гру�

па»), Н. Мхітаряна («Познякижилбуд»), О. Єдіна

(«Інтер�контакт»).

Першочергові «меценати» Блоку Юлії Тимо�

шенко — К. Жеваго (група «Фінанси і кредит»),

Сергій і Олександр Буряки («Брокбізнесбанк»),

О. Фельдман (концерн «АВЕК»), Т. Васадзе
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(«Укравто»), Б. Губський (облгази, агробізнес),

А. Веревський (холдинг «Кернел Груп»), І. Ку�

ровський (ФСК «Житлобуд») та інші. Масована

рекламна кампанія 2007 році вивела БЮТ на

друге місце по витратах на передвиборну кам�

панію, та й зараз у блок не має браку у фінансу�

ванні.

Блок «НУ–НС» спонсорують відразу два

мільярдера. Це Ігор Коломойський і співвлас�

ник групи «ІСД» колишній секретар Ради нац�

безпеки Віталій Гайдук. Депутатом від цього

блоку є й почесний президент ЗАТ «Оболонь»

О. Слободян. Незважаючи на відсутність у спис�

ках П. Порошенка («Укрпромінвест»), він зали�

шився близький до «помаранчевої» команди

і президента, тому також наповнює матеріальні

резерви блоку. Ще одним крупним спонсором

пропрезидентської сили був власник компанії

«Бринкфорд» Д. Жванія. Частка фінансування

лежала і на плечах Олександра Третьякова

і Миколи Мартиненка. Треба відзначити, що

Комуністична партія України, яка заявляє про

відсутність у своїх списках олігархів, також не

обмежує своє фінансування членськими внеска�

ми. Близько 90 % загального бюджету партії на

останніх виборах забезпечував російський біз�

несмен К. Григоришин [8, с. 87]. У списку КПУ

скандального мільйонера представляє Є. Мар�

мазов (радник компанії «Група Енергетичний

стандарт «Україна», яка належить російському

підприємцю). Всі парламентські партії в Україні

мають своїх «фінансистів», інакше в конкурент�

ній боротьбі в ЗМІ за голоси виборців без мате�

ріальної допомоги їм не вижити.

Вибори на сьогоднішній день не є дієвим та

демократичним механізмом при відборі полі�

тичних еліт, якість яких залишає бажати кращо�

го. Партії на сьогодні фактично перетворилися

в закриті «клуби» партійної верхівки, яка само�

стійно вирішує, кого висувати на виборах, з ким

і на яких умовах укладати політичні союзи, які

питання підтримувати на голосуваннях у парла�

менті та місцевих радах. Але вплив фінансово�

промислових груп на блоки та партії і сьогодні

залишається значним. Наприклад, виходячи з

інтересів Р. Ахметова, Партія регіонів тимчасово

припинила блокаду парламенту і, окрім голосу�

вання за поправки до закону про прожитковий

мінімум, була зроблена спроба корегувати Гос�

подарський процесуальний кодекс України.

Як бачимо, трансформація політичної систе�

ми України пішла своїм шляхом. Зрештою, на

сьогоднішній день ми маємо такий, особливий

політико�економічний режим, що ґрунтується

на симбіозі політики та економіки, влади та

власності, на зрощуванні політичної та еконо�

мічної еліт. У  країнах західної демократії бюро�

крати, бізнес�еліта і політики існують в єдиній

системі взаємного підпорядкування і взаємо�

залежності. Політика диктує умови «підлеглій»

бюрократії як похідній від політичних інститу�

тів, але залежить від підприємництва тією

мірою, якою останнє забезпечує її фінансову

стабільність. Бізнес�еліта, у свою чергу, не

потрапляє в зону прямого впливу політики, але

перебуває в прямій залежності від бюрократії,

яка дає санкції на діяльність підприємців.

В Україні ці три компоненти злилися в одне

ціле. Не можна бути політиком, не маючи пря�

мого необмеженого доступу до фінансових

потоків. Неможливо займатися великим бізне�

сом без глибоко особистих «політичних ре�

сурсів». В результаті отримуємо якісно нову

модель, модель повної монополізації окремими

групами економічних, політичних і адміністра�

тивних важелів дії.

Основне завдання сучасної влади — розмежу�

вати бізнес і політику. Українське законодавство

встановлює деякі запобіжники для зрощення

бізнесових інтересів із політичними. Зокрема,

Закон України «Про статус народного депутата

України» забороняє народним депутатам:

— «…займатися будь�якою, крім депутат�

ської, оплачуваною роботою, за винятком

викладацької, наукової та творчої діяльності, а

також медичної практики у вільний від вико�

нання обов’язків народного депутата час» (стат�

тя 3.4.); 

— «…входити до складу керівництва, пра�

вління чи ради підприємства, установи, органі�

зації, що має на меті одержання прибутку»

(стаття 3.6.) [9].

Практика, втім, свідчить, що такі запобіжники

не є достатньо ефективними, щоб унеможливити

чи хоча б істотно обмежити зрощення бізнесу та

влади. Крім того, і це найважливіше, вони сто�

суються тільки законодавчої влади, обмежуючи

участь у бізнесі тільки народних депутатів. Вод�

ночас найбільш негативним фактором є симбіоз

великого бізнесу з виконавчою владою. Фор�

мальна відмова депутатів, урядовців та губернато�

рів від власного бізнесу нерідко підміняється

передачею цього бізнесу своїм найближчим

родичам (дружинам, дітям), що де�факто не вирі�

шує питання розділення влади і бізнесу.

О. Турчинов вважає, що політичний режим,

який утворився  в Україні, можна назвати олі�
гархофренією. Під цією дефініцією учений має

на увазі як фактично необмежену політичну

і економічну владу вузької групи людей, які не

відповідають їхньому суспільно�політичному

статусу, у поєднанні з необмеженим доступом

до національних ресурсів, повним ігноруван�

ням державних інтересів, на фоні крайніх мізер�

них здатностей до суспільно орієнтованої діяль�

ності [10, с.130]. На думку американського
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фахівця Д. Хоффмана, який написав монумен�

тальну працю про російську олігархію, що якби

ці люди (олігархи) не зробили свою справу,

Росія б як і раніше чахла в умовах безнадійної

неефективної адміністративно�командної сис�

теми. Але це з одного боку. А з іншого, ці люди

відстоювали тільки власні інтереси і зробили

найкрупнішу крадіжку в історії [11, с. 12]. Пред�

ставляється, що така характеристика підходить

і для української олігархії, яка ігнорує інтереси

пересічних громадян для досягнення винятково

своїх комерційних цілей.

Таким чином, фактично на сьогодні в Україні

утворився олігархічний режим електоральної
демократії, суть якого полягає в тому, що народ

обирає на конкурентних виборах політиків, але

потім не має механізмів впливу на їхній курс.

Утворення пропозиції на електоральному ринку

та контроль за політичним процесом перебуває

в руках національної олігархії — представників

крупного національного капіталу. «Олігархія»

і демократія за своєю сутністю є антиподами, в які

б демократичні «шати» не вбирався б цей режим.

Досить звернутися до досвіду латиноамерикансь�

ких країн — доки еліта суспільства залишати�

меться олігархічною за своїм походженням, а гро�

мадськість відчужена від керування процесами,

доти держава буде недемократичною.
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Стаття присвячена аналізу основних моделей
інституту президентства, визначення місця та
ролі інституту президентства.
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Статья посвящена анализу основных моделей
института президентства, определению роли
и места института президентства.
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модель, институт президентства.

The article analyzes the basic models of the Institu"
te of Presidency, definition of the place and the role of
the Institute of Presidency.

Key words: рolitical system, model, Institute of

Presidency.

Україна перебуває на шляху розбудови

демократичної держави та формування право�

вих засад громадянського суспільства. Це дуже

складний і довготривалий процес, який перед�

бачає злам старої системи правових і політич�

них цінностей, а відтак створення нових струк�

тур влади. Останнє є одним із найскладніших

завдань, які постають перед суспільством під

час демократичних перетворень, оскільки по�

дальший розвиток країни багато в чому визна�

чатиметься якістю створених інститутів влади.

Впровадження президентства відкрило новий

етап у розвитку української державності і за�

свідчило готовність України не лише сприйма�

ти, а й утілювати в життя передовий досвід

правових інститутів розвинених демократич�

них країн.

Особливо назрілою на сьогодні є проблема

місця та ролі інституту президентства в системі

розподілу влади, стримування та противаг гілок

влади. У сучасному світі президентство є дуже

містким і багатоликим інститутом. Однак наяв�

ність поста президента сама по собі мало про що

говорить. Якщо обмежитися західними країна�

ми, то президенти є і в президентських (США),

і напівпрезидентських (Франція), і парламент�

ських (ФРН) республіках, значно відрізняючись

за обсягом повноважень, характером функцій,

роллю у суспільних справах. Якщо в Європі

і Північній Америці дуже сильна президентська

влада врівноважена парламентом і судами, то на

інших континентах це зовсім не обов’язково.

Так, у Латинській Америці глава держави нерід�

ко домінує на політичній арені. Афро�азіатська

модель президентства характеризується ще

більшим авторитаризмом, що часто набирає

диктаторських форм, де «батько нації» один

у трьох особах: глава держави, глава уряду і лі�

дер правлячої партії.

Період теоретичного дослідження питань

інституту президентства в 30–40 роки ХХ ст.

в США був бурхливим, адже відтепер президен�

тура розглядалася як важлива ланка політичної

системи. Варто відзначити, що і на сьогодніш�

ній день більшість праць за цією проблемати�

кою належить американським авторам, оскільки

саме тут ефективно працює модель класичної

президентської республіки. Саме «класичну»

президентуру дослідники прагнуть порівнювати

із формами в інших, як правило, недемократич�

них країнах, показуючи переваги американсь�

кого досвіду. Серед дослідників цього напряму

можна назвати Джованні Сарторі, Сеймура

Мартіна Ліпсета, Гільєрмо О’Доннелла, М. Шу�

гарта та Дж. Кері. Серед вітчизняних дослід�

ників слід зазначити роботи М. Кармазіної,

Ф. Рудича, Ю. Стасюк, О. Токовенко, В. Чиркі�

на, В. Шаповал, Г. Щедрової та інших.

Незважаючи на те, що інституту президент�

ства присвячено достатньо праць сучасних вче�

них, на сьогодні можна виділити невирішені
раніше питання щодо проблем президентури.

Вивчення науковцями інституту президента

відбувалося переважно в рамках конституцій�

но�правового підходу. Процес формування да�

ного інституту приваблює дослідників тому, що

саме він є зосередженням гострих проблем сус�

пільства. 

Саме цим обумовлена постановка завдання
даної статті як визначення місця та ролі інсти�

туту президентства.

Відомо, що будь�яка конституція базується

на політико�правових ідеях та філософських

концепціях минулого. Основи сучасного кон�

ституційного ладу — це концентрований вираз

ідей цілого ряду найвідоміших філософів, юри�

стів, істориків і державознавців з часів антично�

сті до наших днів. Дослідження у напрямі теорій

розподілу влад та ідей правової держави
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представлені іменами видатних теоретиків сві�

тової політологічної думки Шарля Луї Мон�

теск’є, Жан Жака Руссо та Джона Лока. 

У XVIII ст. з початком формування демокра�

тичних країн Нового Світу було введене до нау�

кового обігу саме поняття «президент». Оскіль�

ки президентура як державний інститут вперше

з’явилася у США, то першими дослідженнями

засад ефективності роботи Президента займа�

лися американські політичні діячі: Т. Джеффер�

сон, Д. Медісон та О. Гамільтон. Так, Джеймс

Медісон у роботі «Федераліст» виклав основні

принципи побудови демократичного суспіль�

ства та наполягав на тому, що державі необхідно

мати «освіченого державного діяча». Томас

Джефферсон під час створення, без сумніву,

найважливішого документа в історії США —

Декларації незалежності — користувався дослі�

дженнями попередників, втілюючи у реальне

життя принципи розподілу гілок влади, їхню

незалежність одна від одної, ефективної роботи

державних інституцій для добробуту кожного

громадянина.

У структурній організації будь�якої республі�

ки президенту належить особливе місце, оскіль�

ки він уособлює державу, виступає від її імені

і забезпечує узгоджене функціонування всього

державного механізму. У напівпрезидентській

республіці президент структурно не належить

до жодної з гілок влади. Це ускладнює чітке нау�

кове визначення місця й ролі глави держави

у державному механізмі, який базується на

принципі поділу влади і потребує ґрунтовного

дослідження функціонального призначення

цього органу.

Погляд на інститут президентства як орган,

який перебуває над іншими гілками влади,

є неправомірним та потенційно небезпечним

для демократичного розвитку держави. Нині

наука конституційного права пропонує виділи�

ти інститут президентства у самостійну гілку

влади [1, с. 171].

У сучасному світі інститут президентства

досить поширений. Президенти є главами дер�

жав майже у 150 країнах світу. Правовий статус

президента визначається, як правило, консти�

туціями відповідних держав, а іноді й окремими

законами. Ці нормативно�правові акти визна�

чають роль і місце президента в механізмі дер�

жави і його взаємовідносини з іншими органа�

ми державної влади, порядок заміщення поста

президента, а також його повноваження та від�

повідальність за порушення конституції, дер�

жавну зраду тощо.

Статус президента має відмінності залежно

від різновидності республіканської форми пра�

вління (парламентської, президентської або

змішаної).

Слід зазначити, що поєднання функцій

глави держави і глави виконавчої влади харак�

терне для так званих президентських респуб�

лік, в яких уряд очолює сам Президент. В на�

півпрезидентських республіках глава держави

певним чином дистанціюється від виконавчої

влади, яку уособлює уряд, хоча його повнова�

ження багато в чому пов’язані саме з діяльні�

стю виконавчої влади. В країнах, де в органах

державної влади існують посади президента

і прем’єр�міністра, нерідко виникають пробле�

ми співвідношення їхніх повноважень і розв’я�

зуватись вони мають на основі конституційних

положень, що закріплюють передусім статус

глави держави.

У президентській республіці президент є гла�

вою держави і главою виконавчої влади (США,

Бразилія). Йому підпорядковані міністри як

тоді, коли вони складають уряд — раду (кабінет)

міністрів, так і коли не утворюють колегіально�

го органу. Посада прем’єр�міністра за умови

утворення колегіального органу виконавчої

влади у президентській республіці є символіч�

ною. Це — адміністративний прем’єр�міністр.

Фактичним керівником уряду (ради, кабінету

міністрів) є сам президент, відповідно не існує

у таких республіках і уряду як колегіального

органу, а є кабінет президента.

Як зазначають Б. Баглай і Б. Габричидзе,

«функція гаранта Конституції» передбачає

широке право Президента діяти на свій розсуд,

виходячи не лише з букви, а й з духу Конститу�

ції і законів, надолужуючи прогалини в право�

вій системі і реагуючи на непередбачувані Кон�

ституцією життєві ситуації [2].

Слід зазначити також, що, коли главі держа�

ви у структурі державної влади належить про�

відна системоутворююча роль, завжди надто

великою є ймовірність замаху на владу. Для

формування правової демократичної держави

і виключення у майбутньому ексцесів культу

особи й авторитаризму необхідно реалізувати

потужний потенціал системи стримувань і про�

тиваг, передбаченої чинною Конституцією.

Водночас потребують наукового обґрунтування

і впровадження у політико�правову практику

нові механізми, спрямовані на забезпечення

неупередженості глави держави, на його «раціо�

нальне дистанціювання» від уряду і виконавчої

гілки влади в цілому [3; 21].

У парламентській республіці президент є ли�

ше главою держави, в якій діє інститут контра�

сигнатури. Він полягає в тому, що акти пре�

зидента діють лише за умови скріплення їх

підписом прем’єр�міністра або міністра, відпо�

відального за виконання цього акту. Президент

у таких республіках не ухвалює рішень, які

мають політичне значення.
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За відсутності колегіальної ради (кабінету)

міністрів міністри фактично є радниками,

помічниками президента, вся повнота виконав�

чої влади належить президенту. Лише він

ухвалює рішення, керує державною службою

і делегує певну частину повноважень у галузі

виконавчої влади підлеглим.

За умови існування у президентській респуб�

ліці ради міністрів міністри підпорядковані

президенту, вони призначаються і зміщуються

президентом, щоправда, за рекомендацією пре�

м’єр�міністра.

Для парламентсько�президентської республі�

ки характерними є істотні обмеження ролі пре�

зидента парламентом, насамперед щодо призна�

чення прем’єр�міністра (згода парламенту або

однієї з його палат) і відповідальності уряду [4].

У цілому ж глави (президенти) держав зі змі�

шаною формою правління наділяються консти�

туціями досить широкими правами в галузі

виконавчої влади та іншими повноваженнями

(нормотворчими, господарськими, координа�

ційними тощо).

Повноваження, що надаються президентам

конституціями, досить широкі. Щоправда,

в одних випадках вони реалізуються президен�

тами безпосередньо (у президентських і напів�

президентських республіках), а в інших, як

правило, — через ради (кабінети) міністрів

(у парламентських і напівпарламентських рес�

публіках).

Вищими органами державної влади є глава

держави, парламент, уряд, вищі суди. Конститу�

ційний статус глави держави — монарха чи пре�

зидента — визначається трьома основними

принципами: незмінюваності, нейтральності

і невідповідальності, що суттєво відрізняють

його від статусу інших органів держави та їх

посадових осіб. 

Президент, як глава держави, втілює націо�

нальну єдність, наступність державної влади,

він є гарантом національної незалежності і те�

риторіальної цілісності, а іноді проголошується

також арбітром, координатором діяльності дер�

жавних органів тощо.

Незмінюваність полягає в неможливості усу�

нення глави держави з поста юридичним,

законним шляхом. Якщо повноваження парла�

менту за певних підстав можуть бути припинені

достроково главою держави, уряд може бути

відправлений у відставку парламентом або гла�

вою держави, то повноваження самого глави

держави іншим органом достроково не припи�

няються. Незмінюваність монарха є абсолют�

ною — він перебуває на престолі довічно і може

залишити його лише за власним бажанням або

за станом здоров’я. Незмінюваність президента,

який обирається на певний строк, є відносною —

в більшості країн конституції передбачають

можливість дострокового припинення його

повноважень за настання певних підстав

у порядку особливої процедури — імпічменту,

а в деяких країнах — за волевиявленням вибор�

ців (шляхом референдуму).

Незалежно від форм правління президент

є представником держави за її межами і всере�

дині країни. Він, зокрема, укладає міжнарод�

ні договори, призначає дипломатичних пред�

ставників, приймає іноземних дипломатичних

представників. Від імені держави президент

нагороджує державними нагородами, присвоює

почесні звання, приймає осіб до громадянства

даної держави, дозволяє вихід із громадянства,

здійснює помилування засуджених тощо.

У більшості країн президенти мають повно�

важення, що стосуються організації і діяльності

органів законодавчої влади. Вони призначають

дати проведення виборів у парламенти, склика�

ють їх на сесії, можуть достроково розпускати

парламенти з обов’язковим призначенням но�

вих виборів, санкціонують і промульгують (під�

писують і оприлюднюють) закони, мають право

вето (право повернення закону на повторний

розгляд парламенту). Президенти мають також

право законодавчої ініціативи, право звернення

до парламенту з посланнями, які не підлягають

обговоренню, тощо.

Нейтральність глави держави випливає з йо�

го функції представника всієї держави всереди�

ні країни та в зовнішніх зносинах і означає, що

він повинен бути політично нейтральною

постаттю, стояти поза політичною боротьбою,

виступати арбітром, посередником у конфлік�

тах між різними політичними силами та органа�

ми державної влади. Монарх не може належати

до жодної політичної партії. Кандидат у прези�

денти зазвичай є представником якоїсь політич�

ної сили, користується її підтримкою на вибо�

рах. Однак у разі обрання президентом він не

повинен виявляти прихильність до жодної полі�

тичної сили. На підтвердження своєї політичної

нейтральності президент на час перебування на

посту може призупинити членство у політичній

партії з власної ініціативи або зобов’язаний зро�

бити це за законодавством.

Президенти мають значні повноваження

також щодо формування й інших органів дер�

жавної влади та призначення вищих посадових

осіб. Це стосується насамперед формування

(призначення) урядів, призначення суддів,

формування або участь у формуванні органів

конституційної юстиції, пропонування парла�

менту кандидатур для призначення на вищі

посади осіб тощо.

У багатьох країнах президент наділений повно�

важенням видавати нормативні і ненормативні
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акти, які мають силу закону. Нормативні акти

ухвалюються (видаються), як правило, на осно�

ві делегування повноважень парламентом.

Політична відповідальність президента може

мати не тільки правовий, а й моральний ха�

рактер. Моральна відповідальність президента

реалізується, наприклад, на президентських

виборах. Конституції більшості держав передба�

чають, що одна й та сама особа не може бути

президентом більше двох термінів підряд. У дея�

ких країнах одна й та сама особа може переоби�

ратись на пост президента і без обмежень. На

виборах політична відповідальність президента

перед виборцями реалізується через їхню відмо�

ву в обранні його на наступний строк. У такому

разі йдеться не про правовий механізм притяг�

нення президента до відповідальності, а про

моральний осуд виборцями його політики. Така

відповідальність унеможливлюється, якщо осо�

ба на пост президента переобиратись не може

(не має права). З незмінюваністю і нейтральні�

стю глави держави пов’язана його невідпові�

дальність, яка полягає в тому, що він, як незмі�

нювана і політично нейтральна посадова особа,

не несе юридичної відповідальності за свої дії,

здійснювану політику.

Поряд з цими повноваженнями президенти

мають право оголошувати надзвичайний чи

воєнний стан, вводити президентське правлін�

ня у суб’єктах федерації.

В усіх країнах за конституціями президенти

є головнокомандувачами, відповідають за без�

пеку держави як гаранти її цілісності. Ці повно�

важення президенти, як правило, здійснюють

через раду безпеки або подібні їй органи.

За конституціями більшості країн, президен�

ти мають розгалужену систему гарантій своєї

діяльності у вигляді стримань і противаг та

несуть відповідальність за свої дії.

Зокрема, президентам властиві такі інститу�

ти стримань і противаг щодо інших органів дер�

жавної влади: право розпуску парламенту

(право дострокового припинення його повно�

важень), право вето (право повернення парла�

менту законів на повторний розгляд), право

призначення референдуму тощо.

Президент, на відміну від монарха, несе

конституційну відповідальність за виконання

службових обов’язків, за свої дії. Як правило,

президент несе відповідальність за навмисне

порушення конституції і законів, за державну

зраду, заподіяння шкоди державній незалежно�

сті, вчинення інших тяжких злочинів.

Така відповідальність має переважно форму

імпічменту, процедура якого полягає в тому, що

спочатку парламент формулює й висуває обви�

нувачення президенту, а потім ухвалює рішення

про зміщення його з посади. У деяких країнах

парламент ухвалює лише обвинувальний вис�

новок, а судить президента особливий суд

(Франція, Польща).

Отримані наукові результати дають підставу

стверджувати, що інститут президентства охо�

плює своїм впливом усіх членів суспільства, має

апарат управління (у більшості країн), видає

обов’язкові для населення загальні закони,

володіє суверенітетом (часто правом вето),

а також власними функціями.

Висновки. Впродовж усієї історії розвитку

президентства в країнах світу відбулися помітні

трансформації, і вирішальну роль у цьому віді�

грав саме глава держави. Таким чином, вихо�

дить, що інститут президентства досліджується

головним чином у правовій (ідеальній) моделі

політичної системи. Між тим, в умовах демо�

кратичної трансформації реального посттоталі�

тарного суспільства рамки об’єкта дослідження

повинні бути значно ширшими. Неправильний

вибір моделі державного устрою знижує ефек�

тивність політичного управління та несе загрозу

демократичному розвитку. Виходячи з цього,

необхідно шукати критерії ефективності дер�

жавної влади, які зв’язали б рівень задоволь�

няння реальних потреб суспільства з вибраною

моделлю конституційного устрою. Одним із

найважливіших аспектів діяльності інституту

президента є адаптація обраної моделі політич�

ного устрою до реальних умов розвитку.
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Стаття присвячена теоретичному осмислен"
ню конституційно"правових характеристик пре"
зидентської, парламентарної та змішаної форм
республіканського правління. Дослідження пере"
ваг і недоліків, які властиві цим формам правлін"
ня, відбувається на основі аналізу не лише кон"
ституційно закріпленого правового становища
державних інститутів, а й реального механізму
взаємодії вищих органів державної влади. Через
аналіз поняття державного режиму виокремлю"
ються можливі варіанти змін конституційно
закріплених засад поділу влади за президентської,
парламентарної та змішаної форм правління, що
надає можливість зробити висновки стосовно
політико"юридичної природи трьох різновидів
республіки. 

Ключові слова: республіканська форма дер�

жавного правління, поділ державної влади, сис�

тема стримувань і противаг, державний режим,

дуалізм, президенціалізм, парламентаризм,

міністеріалізм. 

Статья посвящена теоретическому  осмысле"
нию конституционно"правовых характеристик
президентской, парламентарной и смешанной
форм республиканского правления. Исследование
преимуществ и недостатков, присущих этим
формам правления, проводится на основе анализа
не только конституционно установленного пра"
вового состояния государственных институтов,
но и реального механизма взаимодействия высших
органов государственной власти. При помощи
анализа понятия государственного режима выде"
ляются возможные варианты изменений консти"
туционно закрепленных основ разделения власти
при президентской, парламентарной и смешанной
форм правления, что позволяет сделать выводы
о политико"юридической природе трех разновид"
ностей республики. 

Ключевые слова: республиканская форма

государственного правления, разделение госу�

дарственной власти, система сдерживаний и про�

тивовесов, государственный режим, дуализм,

президенциализм, парламентаризм, министе�

риализм.           

This article is dedicated to the problems of the pres"
idential, parliamentary and mixing republican govern"
ment constitutional   legal characteristics theoretical
rethinking. Investigating the govern forms advantages
and disadvantages we have found that it is based both
on the analyses of the constitutionally secured legal
status of the state institutions and high range public
authority real cooperation mechanism. Analyzing the
state regime concept, we could find possible variants of
the changes for the constituently established power
division supposition for presidential, parliamentary
and mixing forms of government. Such analysis gives
opportunities to summaries politically legal nature or
three different forms of republican government.

Key words: republican form of government, divi�

sion of state power, the system of control and coun�

terbalances, State regime, dualism, presidency, par�

liamentary, ministers.

Проблема пошуку оптимального способу

організації державної влади стоїть чи не на пер�

шому місці як в історії політико�правової

думки, так і на сучасному етапі суспільного

розвитку. Особливо це стосується країн колиш�

нього соціалістичного табору, які, перебуваючи

в трансформаційному процесі, безпосередньо

стоять перед необхідністю конституційних пе�

ретворень. 

Серед них і Україна. Можна сказати, що все�

народне схвалення Акту проголошення неза�

лежної України 1 грудня 1991 року [15] cтворило

умови для радикальних демократичних пере�

творень у нашій державі. До їх числа належать

суттєві інституційні зміни — поділ державної

влади на три гілки: законодавчу, виконавчу

і судову; запровадження інституту президент�

ства. Але характерною особливістю конститу�

ційного процесу в Україні була і залишається

неврегульованість повноважень та системи вза�

ємовідносин між головними державними інсти�

тутами. Всі зміни в системі державного правлін�

ня, які стосуються компетенції Президента та

Верховної Ради щодо виконавчої влади, нагаду�

ють експеримент, наслідки якого повною мірою

не усвідомлюються і за які ніхто не несе відпові�

дальності.
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З огляду на це мета даної роботи — узагаль�

нення і критичний аналіз основних різновидів

республіканської форми правління, виокре�

млення їх переваг і недоліків, а також особли�

востей втілення конституційно закріпленого спо�

собу організації державної влади на практиці.

Варто зазначити, що досліджувана проблема

широко вивчається не лише в наукових працях

зарубіжних дослідників (прикладом можуть

слугувати відомі праці М. Шугарта, Д. Кері,

Х. Лінца, Дональда Л. Горовица, Фрідберта

В. Рюба, Ф. Ріггса, О. Зазнаєва, В. Кувалдіна,

А. Кинева), а й в Україні, де після ухвалення

Конституційної реформи 2004 року інтерес до

форми правління значно підвищився. Останнім

часом захищенні дисертаційні роботи та випу�

щені монографії, присвячені аналізу окремим

аспектам цієї проблематики (до цих науковців

належать С. Бостан, В. Протасова, О. Харченко).

Поняття та критерії розрізнення 
форми державного правління

Форма державного правління як базова кате�

горія політико�правової науки має свою історію

розвитку, в межах якої було здійснено чимало

спроб надати визначеності цьому поняттю. Різ�

номанітність дослідницьких позицій з даної

проблематики обумовлена поступовим розвит�

ком державознавчої науки, яка формувалася

спільно із розвитком людства під впливом

багатьох чинників. В історичному плані вида�

ється можливість виокремити три етапи науко�

вої розробки досліджуваної проблеми: перший
етап бере свій початок з другої половини ХІХ ст.

та закінчується на початку ХХ ст. Цей час харак�

теризується появою таких цілісних систем

знань, як теорія держави й права, конституцій�

не право, політологія, предметом вивчення

яких стає форма державного правління як один

з елементів форми держави. 

Другий етап охоплює період з 1917 року до

початку 90 років ХХ ст. На цьому етапі через

виникнення двох протилежних соціально�полі�

тичних систем, державознавча наука  починає

поділятися за ідеологічною ознакою на «буржу�

азну» та «соціалістичну». Дослідження радянсь�

ких науковців зосереджуються на класовій сут�

ності держави, а форма залишається поза

межами їхнього інтересу. 

З початком лібералізації радянського режиму

картина починає змінюватися — вивченню під�

лягає вже проблема співвідношення держави

з формою та її сутністю, що трансформувалося

у чітку теорію залежності форми держави від її

складових елементів і їхній вплив на сутнісні

властивості держави (Й. Благож, С. Петров,

В. Чиркін). У межах зарубіжної державознавчої

науки, навпаки, увага приділялася проблемі

класифікації форми правління із ототожненням

останньої з політичним режимом (Р. Даль,

М. Дюверже, К. Левенштейн). 

Третій етап розпочався разом із процесом

розпаду «соціалістичного табору» наприкінці

80–90 років ХХ ст. і ще не закінчився. Особли�

вістю цього етапу є те, що вивченню підлягають

як типові, так і нетипові різновиди форми дер�

жавного правління з точки зору їх стабільності,

ефективності та потенціалу до утвердження

демократичного політичного режиму, особливо

у постсоціалістичних країнах. Проблема порів�

няння різних моделей взаємодії вищих органів

державної влади починає включати досліджен�

ня партійної системи (певний тип якої залежить

від вибору виборчої системи), типи яких можуть

змінювати юридичну модель відносин між гіл�

ками влади (А. Лійпгарт , С. Мейверінг, М. Уол�

лерстайн). 

Як було сказано, третій етап ще триває.

Поруч з проблемою виокремлення позитивних

і негативних рис президентської, парламентар�

ної та змішаної форм правління, відчувається

проблема недосконалості понятійно�категорі�

ального апарату та деяких класифікаційних

схем форми правління. Це пов’язано з тим, що,

по�перше, форма державного правління є не�

від’ємним елементом форми держави поруч

з іншими її складовими. Найчастіше виділяють

трьохелементну структуру форми держави, що

складається з форми державного правління,

територіального устрою та політичного режиму

[22, с.136]. Варто зазначити, що ті, хто прагнуть

описати розбіжності між юридичною моделлю

державного механізму і особливостями його

реального функціонування,  часто забувають

про те, що політичний режим — це спосіб взає�

модії суспільства і держави, що виражає методи

та засоби здійснення влади в країні. Це призво�

дить до того, що форма державного правління

ототожнюється з політичним режимом і вно�

сить певну плутанину у класифікаційні схеми

при виокремленні її різновидів. Засобом подо�

лання цієї проблеми виступає ще один елемент

форми правління, а саме — державний режим.

Він доповнює трьохелементну структуру і ви�

ступає інструментом відображення реального

порядку функціонування і взаємодії вищих

органів державної влади [9, с. 312; 26, с. 120]. 

Хоча поняття «форми державного правління»

і не набуло єдиного чітко визначеного терміно�

логічного позначення, та думки більшості нау�

ковців щодо загального смислового його наван�

таження все ж таки збігаються. Даний елемент

форми держави виступає способом організації

вищих органів державної влади. При цьому, як

зазначає О. Зазнаєв, одні автори роблять акцент

на організації верховної влади, а саме — на пра�
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вовому положенні глави держави (традиційний

підхід), тоді як інші максимально розширюють

поняття, що розглядається [7, с. 93]. 

З точки зору представників вузького підходу,

форма правління залежить від визначення пра�

вового положення вищого органу державної

влади — глави держави, який може займати свій

пост шляхом престолонаслідування або шляхом

прямих чи опосередкованих виборів [18, с. 54].

Вказаний традиційний критерій дає змогу поді�

лити форму правління на два основні її різнови�

ди  — монархію і республіку [27, с. 269]. 

З іншої точки зору, це поняття наповнюється

ширшим змістом і не обмежується лише право�

вим становищем глави держави.  До уваги

беруться особливості компетенційних взає�

мозв’язків між вищими органами держави, до

числа яких включаються ті, що співвідносяться

із законодавчою і виконавчою гілками влади

[24, с. 49]. Колектив авторів доповнює своє ви�

значення тезою про участь громадян у процесі

обрання цих органів [2, с. 116]. Та зустрічаються

і такі визначення, які до складових елементів

форми правління включають ледь не всю полі�

тичну систему, що не дає можливості розкрити

суть цього поняття. Ці автори до форми пра�

вління в широкому значенні відносять і органи

місцевого самоврядування, що здійснюють

владу на місцях, і різного рівня добровільні

об’єднання громадян, які виражають інтереси

суспільства, а також зв’язок вищих органів дер�

жавної влади з населенням [3, с. 194; 10, с. 131].

На цей предмет є доречним зауваження В. Чир�

кіна,  який, погоджуючись із тим, що форма

правління не обмежується лише правовим ста�

тусом глави держави, зазначає однак, що «буду�

чи формою управління державою, вона не може

включати все політичне середовище» [22, с. 139].

Отже, зупинимося на визначенні форми дер�

жавного правління як способу організації дер�

жавної влади, який включає порядок формуван�

ня і окреслює межі компетенційної взаємодії

вищих органів державної влади, а саме — глави

держави, парламенту, уряду. 

Варто зазначити, що до вищих органів дер�

жавної влади, повноваження яких поширюєть�

ся на всю територію країни, належать: глава

держави, парламент, уряд, а також вищі загальні

і спеціальні суди, конституційний суд  [26, с. 65].

Проте є не припустимим включення судової

гілки влади до складових елементів форми дер�

жавного правління. Адже судова гілка влади

має бути повністю деполітизована і перебувати

за межами будь�якого політичного впливу,

інакше порушується основний конституцій�

ний принцип правосуддя — незалежність суд�

дів, які нікому не підзвітні і підкоряються

лише закону [26, с. 288].

Поруч із різними підходами до визначення

поняття «форма державного правління», полі�

тико�правова теорія виробила також декілька її

класифікацій. Ще у Стародавній Греції та Римі

філософи і юристи висловлювали різноманітні,

навіть суперечливі думки з приводу того, які

форми правління існують і чим вони відрізня�

ються одна від одної. Найбільш поширена з них

є та, яка розмежовує їх відповідно до кількості

та характеру правління осіб, що мають владу. До

прихильників такої класифікації можна відне�

сти Платона, який виділяв п’ять форм правлін�

ня: аристократію — законна влада небагатьох;

тимократію — правління честолюбства і сили;

олігархію — влада не багатьох, але жадібних

і багатих; демократію — влада народу (натовпу);

тиранія — панування беззаконня і насильства,

де влада в руках тирана [13, с. 298–299]. Такий

підхід у майбутньому був розвинутий і Арістоте�

лем, який виділяв три пари форми правління, де

правильні можуть (за умов владарювання лише

у власних інтересах) перероджуватися у непра�

вильні форми: монархія — тиранія, аристокра�

тія — олігархія, демократія — охлократія [1, с. 507].

Полібій також звернув увагу на тенденцію кож�

ної форми правління до спотворення і переходу

в інший тип [14, с. 603]. Інструментом протидії

такій деформації він вважав змішану форму

правління, що виступала як синтез монархічно�

го, аристократичного і демократичного елемен�

тів. Такого ж змішаного підходу дотримувався

і Цицерон, який вважав найкращою формою

правління синтез царської влади, аристократії

і влади народу [21, с. 65–66].

Загалом було зроблено чимало спроб класи�

фікувати поняття «форма державного правлін�

ня». Підставами для класифікації виступали різ�

номанітні чинники. Серед них і вже згаданий

кількісний і моральний критерій, а також «кла�

сичний» спосіб заміщення посту глави держави.

На цій основі в процесі історичного розвитку

поступово починає формуватися інший рівень

теоретичного вивчення феномену держави —

держава розглядається як така, що складається

з сукупності владних органів і посадових осіб,

які в процесі свого функціонування виробляють

певні принципи взаємодії, що мають назву

принципу поділу влади. 

Дана ідея поділу державної влади була одні�

єю із головних у вченні такого відомого фран�

цузького філософа і історика як Шарль�Луї

Монтеск’є. Йому належить ідея поділу влади,

яка б мала шляхом унеможливлення зосере�

дження влади в одних руках, виключити будь�

яку можливість зловживання нею [8, с. 99–100].

Загалом можна стверджувати, що цей критерій за�

лишається актуальним і є тією основою для кла�

сифікації форми правління, яку використовують
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як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Він

доповнюється дослідженням системи стриму�

вань і противаг, яка властива певному виду поді�

лу влади і є сукупністю повноважень гілок

влади, що дозволяє їм урівноважувати одна

одну [26, с. 499]. Проте доволі часто зустріча�

ються випадки, коли у спробі наукового дослі�

дження всіх конституційних способів організа�

ції влади основою для типології обираються

несуттєві ознаки. Цьому сприяє часте поєднан�

ня форми правління з політичним режимом, що

призводить до появи великої кількості її різно�

видів, які не розкривають сутність досліджува�

ного об’єкта. Таке змішування спричинене

бажанням визначити реальний порядок функ�

ціонування державного механізму, який на

практиці може суттєво відрізнятися від консти�

туційно закріплених засад розподілу влади. Як

уже зазначалося вище, інструментом подолання

цієї проблеми має виступити поняття «держав�

ний режим», більш вузьке, аніж поняття «полі�

тичний режим», що характеризує взаємодію

держави з суспільством у цілому. Спираючись

на особливості партійної та виборчої системи,

які суттєво впливають на юридичну модель

організації влади, це поняття розкриє реальний

порядок їх функціонування. 

Тому в процесі класифікації доцільно вико�

ристовувати традиційний критерій заміщення

посту глави держави, відповідно до якого форма

правління поділяється на монархію і республіку.

За рівнем обмеження влади монарха з боку

загальнопредставницької установи варто роз�

різняти абсолютну, дуалістичну і парламентарну

монархії.  Організація ж влади за різних видів

республіканської форми правління виявляється

в межах дослідження взаємодії трьох вищих

органів влади — глави держави, парламенту

і уряду. Тобто залежно від поділу державної

влади, а також від властивої певному його виду

системи стримувань і противаг, доцільно виді�

лити президентську, парламентарну та змішану

(президентсько�парламентарну, та парламен�

тарно�президентську) республіканську форму

державного правління.

Особливості поділу державної влади 
за республіканської форми правління

Президентська форма державного правління
Найбільш послідовно і повною мірою ідея

поділу державної влади розкриває свою суть за

жорсткого її різновиду, який характерний для

президентської форми правління. За логікою

жорсткого поділу влади відбувається макси�

мальне відокремлення органів законодавчої

влади (яка зосереджується в руках загальнона�

ціональної представницької установи), і вико�

навчої (яка належить президенту, що формує

уряд і очолює його). Таке розмежування двох

гілок влади призводить до відсутності у прези�

дента права на розпуск парламенту. Відповідно

до цього постає вимога несумісності мандата

члена парламенту і уряду, що призводить до

формальної відсутності у президента та інших

носіїв виконавчої влади права законодавчої іні�

ціативи. На жорсткий поділ влади вказує і те,

що на противагу відсутності у президента права

дострокового розпуску парламенту виступає

відсутність у законодавчого органу права фор�

мувати, контролювати і відправляти у відставку

уряд [25, с. 57]. Це вказує на головну з ознак

даної форми правління, а саме — відсутність

конституційно�правової відповідальності вико�

навчої влади (уряду в цілому та окремих його

членів) перед парламентом за проводжувану

ним політику [9, с. 312]. Уряд повністю підзвіт�

ний і підконтрольний главі держави, який ви�

значає програму його діяльності і офіційно керує

його роботою. Перераховані ознаки, які свід�

чать про відсутність в обох гілок влади засобів

«шантажувати» одне одного достроковим при�

пиненням повноважень, наштовхують на думку

про дві найбільші переваги президентської фор�

ми правління — це стабільність уряду та неза�

лежність парламенту. Проте за таких умов пов�

ного підпорядкування членів уряду винятково

президентові виконавча влада повністю висли�

зає з�під парламентського контролю. І можна

повністю погодитися з думкою X. Лінца, що

у президентському кабінеті значно менша віро�

гідність появи сильних, незалежно мислячих

членів уряду [11].

Сумнівною видається і незалежна від глави

держави діяльність парламенту. До засобів, які

надають йому можливість активно впливати на

законодавчу гілку влади, можна віднести право

глави держави на щорічні і позачергові звернен�

ня, які фактично сприймаються як законодавча

програма діяльності уряду, яку парламент про�

сто змушений враховувати [26, с. 369]. Другим

засобом є право президента накладати вето на

законодавчі акти. Будучи елементом системи

стримувань і противаг, це право покликане бути

засобом компромісного узгодження позицій.

Але практика його частого використання може

призвести як до політичної кризи, так і до пору�

шення балансу всередині державного механізму.

Обмежуючим чинником влади президента

в системі стримувань і противаг передбачена

процедура імпічменту. Проте її механізм на�

стільки громіздкий і довготривалий, що рідко

доходить до свого логічного завершення.  Кон�

трасигнування актів глави держави з боку уря�

довців як засіб контролю за діяльністю глави

держави є відсутнім, що зумовлено повною за�

лежністю уряду від його керівника. Однією
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з особливостей президентської форми правлін�

ня є її дуалізм, який породжений прямими

виборами президента. В такому разі і глава дер�

жави, і парламент унаслідок народного голосу�

вання отримують однакову легітимність: неві�

домо, хто з них  має більше право виступати від

імені народу. В таких умовах розділеного пра�

вління державний механізм може функціонува�

ти лише на основі компромісу, що важко дося�

гається в ідеологічно поляризованому суспільстві.

Як зазначалося вище, юридична модель від�

носин між гілками влади на практиці може змі�

нюватися. За президентської форми правління

в умовах чіткого дотримання жорсткого поділу

влади ми отримуємо дуалістичний державний

режим — обов’язково в такому варіанті існують

незалежні один від одного сильний парламент,

що здійснює законотворчість, та президент,

який очолює виконавчу гілку влади. У разі,

коли президент і парламентська більшість пред�

ставляють одну політичну силу і глава держави

не лише очолює виконавчу владу, а й через пар�

ламентську більшість контролює законодавчу

владу, дуалістичний державний режим тран�

сформується у президенціальний. Він характе�

ризується домінуванням всенародно обраного

глави держави в системі органів влади. Це не

виключає демократичних методів правління,

але лише за умов жорсткого правового нагляду

з боку судової влади, розвинутої двопартійної

системи (яка забезпечує потужну опозицію пре�

зидентові з боку однієї партії) і демократичної

політичної культури [27,  с. 276]. 

Парламентарна форма державного правління
Система парламентарної форми правління

ґрунтується на принципі взаємопроникнення

функцій гілок влади (так званому гнучкому по�

ділі влади). Управління державою тут здійсню�

ється на основі співпраці виконавчої і законодав�

чої влади через посередництво уряду [6, с. 98].

На чолі державного механізму стоїть парламент

та сформований на його основі уряд, який наді�

ляється реальними владними повноваженнями

у сфері виконавчої влади. Уряд несе політичну

відповідальність перед парламентом і повинен

зберігати підтримку правлячої партії. Глава дер�

жави обирається непрямим шляхом за результа�

тами парламентських виборів, що знімає власти�

ву президентським формам правління проблему

подвійної легітимності. За умов парламентарно�

го правління і незалежності уряду від президен�

та контрасигнуються всі або майже всі акти

глави держави. Усунення президента від прямо�

го скріплення актів покликане обмежити широ�

кі повноваження президента, якими він може

наділятися відповідно до конституції. Збалансо�

ваність структури державної влади забезпечуєть�

ся передусім політичною відповідальністю уряду

перед парламентом, який формує кабінет з чис�

ла представників коаліції партій. Така функціо�

нальна взаємодія двох гілок влади надає уряду

право законодавчої та бюджетної ініціативи.

З метою обмеження сильної урядової влади

з боку парламенту передбачено певні контро�

люючі засоби. Перший з них є резолюція недовіри

(осуду) — рішення парламенту про несхвалення

діяльності уряду [26, с. 455]. Іншим засобом

є інтерпеляція — вимога до уряду з боку парла�

менту надати пояснення з приводу певних дій чи

загальної політики [4, с. 160]. Якщо пояснення

урядовців не задовольняє  парламентарів, то як

наслідок може бути поставлене питання про

недовіру уряду. Варто застерегти, що часте вико�

ристання цього права може призвести до частих

відставок уряду.  Проте механізм резолюції недо�

віри варто розглядати як засіб швидкого виходу

держави з політичної кризи в умовах відсутності

компромісу між політичними силами. Такий

спосіб вирішення проблеми є недоступним пре�

зидентській формі правління, яка не наділяє

президента правом розпуску парламенту, а пар�

ламент — правом відправити уряд у відставку. 

Уряд також наділяється певними засобами

захисту від всевладдя парламенту. По�перше,

він може ініціювати розпуск парламенту «рука�

ми» глави держави. По�друге, дієвим засобом

тиску уряду на парламент є так званий «шантаж

відставкою» — можливість виконавчої влади

ставити питання про свою відповідальність

перед парламентом (питання про довіру) [6,

с. 99–100]. Тобто уряд, який не може знайти

підтримку своїй урядовій політиці, загрожує

парламенту своєю відставкою, яка, безперечно,

завдасть парламентарям зайвого клопоту. Варто

наголосити також на тому, що на відміну від

президентських систем, парламентарні системи

«підтримують» і «захищають» партії [20, с. 159].

Адже передбачається їхній дієвий вплив на фор�

мування та діяльність уряду, що сприяє стано�

вленню розвинутої партійної системи. 

Також необхідно мати на увазі, що, як і прези�

дентська форма правління, парламентарна мо�

дель може змінювати свою юридичну природу.

За умов, коли жодна політична партія не має аб�

солютної більшості мандатів у парламенті, а уряд

формується на основі коаліції, то державний

режим може бути визначений як парламентар�

ний, що характеризується верховенством парла�

менту в системі органів державної влади. У разі

існування двопартійної системи або багатопар�

тійної з однією домінуючою партією парламен�

тарний режим перетворюється на міністеріалізм

(система кабінету). Це сприяє формуванню пар�

тією більшості однопартійного уряду, який почи�

нає повністю контролювати роботу парламенту,
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домагаючись від нього необхідних рішень. Адже

в цьому разі механізми, передбачені для приве�

дення в дію інституту відповідальності уряду,

насправді не функціонують, і уряд не боїться

голосування з питання резолюції недовіри, що

викликає його відставку [6, с. 169]. За таких умо�

вах часто говорять про заміну сильної влади пре�

зидента сильною владою прем’єр�міністра.

Проте не варто повністю заперечувати наявність

парламентського контролю за діяльністю уряду,

яка здійснюється опозиційною меншістю. Так

само, як і президенціальний державний режим,

система кабінету сумісна з критеріями демокра�

тії за наявності певних умов — це чергування

партій при владі завдяки виборчій системі (коли

правляча партія розуміє, що на наступних вибо�

рах вона може втратити владу в разі невиконан�

ня обіцянок) і висока політична культура суб’єк�

тів політики (що передбачає належне ставлення

до опозиції, яка, у свою чергу, має спиратися на

конструктивну критику). 

Змішана форма державного правління
В основі змішаної форми правління лежить

поєднання рис, що властиві для жорсткого і гнуч�

кого поділу влади. Такий симбіоз часто пов’язу�

ють із прагненням правлячих сил одночасно

використати у своїх цілях різні сторони як прези�

дентської, так і парламентарної форми правлін�

ня. Ця система на відміну від її класичних попе�

редниць передбачає активну дію трьох суб’єктів

державної влади: глави держави, уряду, і парла�

менту. Досягається це завдяки прямим виборам

президента (президентська складова) і наділен�

ням уряду на чолі з прем’єр�міністром статусом

самостійної і рівноправної гілки влади (парла�

ментарна складова). Дуже часто таке поєднання

є джерелом суперництва між президентом, який,

будучи всенародно обраним, наділяється знач�

ними повноваженнями у сфері виконавчої гілки

влади та прем’єр�міністром, який, будучи главою

уряду, має здійснювати покладені на нього вико�

навчі функції [12, с. 8]. Як і за президентської

форми правління, в умовах розділеного правлін�

ня глава держави може протиставляти себе пар�

ламенту, адже вони володіють однаковою легіт�

имністю. Змішаний поділ влади також вплинув

на спосіб формування уряду і на питання його

політичної відповідальності. Процедура вирі�

шення кадрового складу уряду передбачає обо�

в’язкову участь як президента, так і парламенту,

що породжує одну з основних ознак змішаної

республіки — подвійну політичну відповідаль�

ність уряду. Встановлення такої відповідальності

закладає основу для інституційного конфлікту.

Особливо це стосується країн колишнього со�

ціалістичного табору. Як зазначає Б. Страшун,

«у посттоталітарних країнах дуже часто встано�

влюється тенденція, за якою уряд опирається

на парламентську більшість, а всенародно обра�

ний президент, що володіє загальною популярні�

стю, не втручаючись у поточне управління, спря�

мовує політичний курс. Якщо щось не виходить,

то причини не в політичному курсі президента,

а в поганому проведенні цього курсу урядом —

глава уряду у такому разі виступає в ролі «хлоп�

чика для биття» [9, с. 315]. Реально зростає загроза

частих відставок уряду, за які політичної відпові�

дальності не несе ані парламент, ані президент.  

Загалом процедура формування і притягнен�

ня до відповідальності уряду в кожній країні

відрізняються. Особливості такого розподілу

спричинили появу ряду підходів до класифікації

змішаної республіканської форми правління.

Якщо основні повноваження у сфері виконавчої

влади належать президентові, то цю форму

нерідко класифікують як президентсько�парла�

ментарну республіку. В разі ж концентрації основ�

них виконавчих повноважень в руках уряду —

як парламентарно�президентську [19,  с. 95].

Доволі специфічною є утворена цим поєднан�

ням система стримувань і противаг. Її особливіс�

тю є те, що президент змішаної форми правління

володіє вдвічі більшими повноваженнями, аніж

глава держави за президентської моделі. Він

наділяється такими повноваженнями, як право

вето, право законодавчої ініціативи та право роз�

пуску парламенту. При цьому парламент та уряд

позбавлені інструментів ефективного зворотного

впливу на нього, які зазвичай передбачає парла�

ментарна система. Всенародно обраний глава

держави за умов розділеного правління може

часто користуватися правом вето і гальмувати

законодавчий процес. Право законодавчої іні�

ціативи, яке не припустиме за президентської

системи і надається переважно членам уряду

і парламенту за парламентарних, перетворює

президента на нормотворчий орган. А право на

розпуск законодавчого органу, яке контролюєть�

ся урядом за парламентарної форми правління,

у змішаній системі повністю віддається прези�

дентові, оскільки зазвичай надання президентові

суттєвих повноважень призводить до повної під�

контрольності йому уряду. 

Такий стан речей зазвичай характерний для

президентсько�парламентарної форми правлін�

ня, за умов юридичного і фактичного зосере�

дження державної влади в руках президента.

Основа такого президенціального державного

режиму закладається юридично у вигляді широ�

ких владних повноважень, що надаються прези�

денту. До президенціалізму може призвести

і однакова партійна приналежність глави дер�

жави і парламентської більшості. Проте некон�

трольована влада однієї люди може бути власти�

ва і парламентарно�президентським системам.
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У такому разі авторитарна влада глави держави

замінюється авторитарною владою глави уряду,

що утворює систему правління кабінету. Тобто

змішана форма правління може перейняти вла�

стиві для чистих різновидів типи державного

режиму. Це також стосується як дуалістичного,

так і парламентарного режимів.

На пострадянському просторі змішана форма

правління є засобом поступового відходу від

тяжкого тоталітарного спадку в напрямку демо�

кратичних перетворень. Проте, впроваджуючи

такий механізм взаємодії гілок влади, часто не

враховується та небезпека, яка властива цій

формі правління. Проблема полягає в тому, що,

надаючи великі владні повноваження президен�

тові, змішана форма правління тяжіє до персона�

лізації влади і до авторитаризму. Окрім цього,

неминучим є і політичне суперництво між гілка�

ми влади, що часто призводить до політичної

кризи. В цьому можна переконатися, прослідку�

вавши конституційний процес сучасної України,

яка теж обрала для себе змішану форму правлін�

ня. Як бачимо, неврегульованість повноважень

та системи відносин між головними державними

інститутами постійно породжує конфлікти.

Зміни, які були внесені Конституційною рефор�

мою 8 грудня 2004 року, хоч призвели до певних

позитивних зрушень в модель взаємодії гілок

влади, та все одно  не змогли стабілізувати полі�

тичний процес і залишають простір для подаль�

шого вдосконалення механізму взаємодії інсти�

тутів влади, що має бути здійснений на основі

ґрунтовного наукового аналізу. Важливим є те,

щоб подальші зміни відповідали не лише інтере�

сам вузького кола осіб, а й дійсно сприяли демо�

кратичним перетворенням і розвитку країни

в усіх сферах суспільного життя країни. 
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Досліджуються стан і заходи боротьби з ко"
рупцією в Україні на сучасному етапі, причини
зміцнення та укорінення небезпечного соціального
явища, аналізуються конкретні пропозиції, обна"
родувані після президентських виборів 2010 р.

Ключові слова: корупція, державне регулю�

вання, антикорупційне законодавство, націо�

нальний антикорупційний комітет.

Исследуются состояние и меры борьбы с кор"
рупцией в Украине на современном этапе, причины
укрепления и укоренения опасного социального
явления, анализируются конкретные предложения,
обнародованные после президентских выборов 2010.

Ключевые слова: коррупция, государствен�

ное регулирование, антикоррупционное зако�

нодательство, национальный антикоррупцион�

ный комитет.

The article analyzes and measures to combat cor"
ruption in Ukraine today, strengthening and root caus"
es dangerous social phenomenon, analyzes the specific
proposals made public after the presidential elections
in 2010.

Key words: сorruption, State Regulation, anty�

korruptsyonnoe legislation, National anticorruption

committee.

Міжнародна правозахисна організація Trans�

parency International оприлюднила черговий звіт

щодо рівня корупції у світі «Барометр глобаль�

ної корупції�2009», в якому Україна посіла

останню сходинку серед «нових незалежних

країн» [2; 7].

Дослідження, що презентує громадську дум�

ку щодо корупції, проводилося у 69 країнах

з жовтня 2008 до лютого 2009 року. В його рам�

ках було опитано 73 тисячі 132 людини. 

Оцінки виставлялися за 5�бальною шкалою, де

1 бал — «найнижчий рівень», а 5 — «найвищий».

Рівень корупції в Україні оцінили у 4,3 бала —

це найбільший, тобто найгірший бал серед

«нових незалежних країн» і всіх інших країн

взагалі.

Найближче до України за рівнем корупції опи�

нилися Боснія та Герцеговина — 4,2 бала, Хорва�

тія — 4,1, Камерун, Болгарія та Румунія — 4 бали.

«Найкраще» рівень корупції оцінили у Сінга�

пурі — 2,2, Данії — 2,4, Фінляндії — 2,5, Кувей�

ті — 2,5 та Голландії — 2,6.

У США рівень корупції оцінили у 3,7 бала,

Канаді — 3,2, Австрії — 2,8, Великої Британії — 3,3,

Японії — 3,9, Вірменії — 3,1, Азербайджані — 3,3,

Білорусії — 3,4, Грузії — 3,1, Молдові — 3,5,

Монголії — 3,7 та Росії — 3,9.

За даними дослідження, майже кожен деся�

тий з опитаних давав хабара за минулий рік, що

можна порівняти з результатами 2005 року.

Крім того, четверо з десяти, хто давав хабара,

віддали майже 10% свого річного доходу.

Традиційно високий рівень корупції зберіга�

ється на Близькому Сході та у Північній Афри�

ці, у «нових незалежних країнах» та в нижньому

регіоні Сахари. 

В Україні найбільш корумпованими назвали

державні установи — 28%, парламент — 25%,

юстицію — 21%. Рівень корумпованості у бізне�

сі оцінили в 11%, медіа — 2%.

За рівнем корупції бали розподілилися таким

чином: державні чиновники, юстиція та парла�

мент — 4,5 бала, політичні партії — 4,4. Коруп�

ція в бізнесі — 4,3, медіа — 3,8 бала.

Згідно з дослідженням, 21% з опитаних укра�

їнців або їхніх близьких давали протягом остан�

нього року хабара.

Неефективною боротьбу української влади

з корупцією вважають 73% опитаних українці,

ніякою — 19 і 7% — ефективною.

За оцінками Transparency International, ін�

декс сприйняття корупції в Україні в 2009 році

становив 2,2 бала, так само, як і в Камеруні,

Еквадорі, Кенії, Сьєрра�Леоне, Східному Тимо�

рі і Зімбабве [2; 4]. З таким результатом наша

країна посіла 146 місце серед 180 держав світу,

що брали участь в опитуванні (у 2008 році Укра�

їна в цьому рейтингу посідала 134 місце). За

даними РНБО України, до суду доходять лише

40% корупційних справ, із 24 завдань протидії

корупції, визначених РНБОУ в жовтні 2008 року,

виконано менше третини, а з посадових осіб до

адміністративної відповідальності залучаються

в основному держслужбовці 5–7 категорії. 

Тема корупції — одна з найпопулярніших для

політичних і передвиборних дискусій [ 5]. Тіль�

ки  в цих дискусіях минають роки, а корупційна

ситуація в Україні лише поглиблюється. Коруп�

ція — це хвороба держави, розкладає з середини
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як економіку, так і соціум. Якщо її не лікувати,

наслідки будуть фатальними.

Причини корупції. Вони давно вже сформу�

льовані в роботах американських економістів

70�х років минулого століття [9]. Корупція з’яв�

ляється, якщо існує плата, пов’язана з держав�

ним регулюванням різних сфер економічного

життя (введенням експортно�імпортних обме�

жень, наданням субсидій і податкових пільг під�

приємствам або галузям, наявністю контролю

над цінами, і т.д.). 

Пізніше дослідження підтвердили, що мас�

штаби корупції знижуються, якщо в країні мало

зовнішньоторговельних обмежень, якщо про�

мислова політика будується на принципах рів�

них можливостей для всіх підприємств і галу�

зей, а також якщо зарплата чиновників вища,

ніж у працівників приватного сектора тієї ж ква�

ліфікації [8].

Проведемо українські паралелі. За песимі�

стичними оцінками, частка тіньового обороту

в економіці України може досягти 90% у най�

ближчі два роки. Причина — складна і корумпо�

вана дозвільна система (налічується близько

2365 видів робіт, що вимагають ліцензій або

дозволів, понад 85 контролюючих державних

органів), надважкого податкового законодав�

ства (понад 100 податків і зборів), ускладненого

податкового адміністрування. Як бачимо, над�

мірна наявність економічних і інституційних

причин корупції в Україні є очевидною [1].

Але не варто забувати і про соціально�куль�

турні причини корупції, які так само притаманні

Україні. Серед них: деморалізація суспільства,

недостатня інформованість і організованість

громадян, громадська пасивність щодо свавілля

«можновладців». Не зайвим буде згадати, як

п’ять років тому на помаранчевому майдані

команда В. Ющенка і Ю. Тимошенко рапорту�

вали, що за лічені місяці після їхнього приходу

до влади корупція буде знищена. До яких сум�

них наслідків це призвело — бачить кожен укра�

їнець. Несистемні набіги на корупційну верти�

каль призвели до гучних скандалів у самій

помаранчевій команді.

Неоднозначні відносини між Президентом

і Прем’єр�міністром фактично зруйнували систе�

му державного управління в країні. Чиновники

навчилися користуватися українськими закона�

ми на свій розсуд,  виходячи з принципу політич�

ної доцільності. Хабарництво так само процвітає,

притому що відбулася повна дезорганізація упра�

влінського апарату. Будь�якому українському

громадянинові, якому «пощастило» мати справу

з чиновниками, відомо, що платити потрібно

всім, а от результат не завжди гарантований. 

Все це призвело до безпрецедентного зни�

ження довіри громадян до влади. Згідно з дослід�

женням Центру Разумкова, кожен шостий опи�

таний громадянин вірить у те, що в найближчі

три роки рівень політичної корупції зменшить�

ся, а в те, що за три роки це явище вдасться

викорінити повністю, вірить лише кожен сотий!

Третина опитаних перебувають в упевненості,

що нічого не зміниться і через три роки рівень

політичної корупції буде таким самим, як сьо�

годні [1]. 

Нинішній стан. 11 червня 2009 року Верхов�

на Рада України ухвалила пакет антикорупцій�

них законів: «Про засади запобігання та проти�

дії корупції», «Про відповідальність юридичних

осіб за вчинення корупційних правопорушень»

та «Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо відповідальності за коруп�

ційні правопорушення». Спочатку передбачало�

ся, що вони набудуть чинності з 1 січня 2010 ро�

ку, але напередодні Нового року народні

депутати України ухвалили рішення про пере�

несення терміну набування чинності цих зако�

нів до 1 квітня 2010 року. Причини такого кроку

називають різні [3]. Відомо, що вищеназвані

законодавчі акти розроблені відповідно до

рекомендацій Ради Європи. Безумовно, після

набирання чинності в Україні почне діяти

антикорупційне законодавство європейського

рівня. Однак чи змінить це ситуацію? Плюси

Закону в тому, що він встановлює антикоруп�

ційні обмеження на державній службі, вводить

перевірки при вступі на державну службу, забо�

роняє отримання винагород, пов’язаних із

службою, передбачає декларування майнового

стану держслужбовців і близьких родичів, вво�

дить антикорупційну експертизу і т.д. Але існу�

ють надто спірні моменти, завдяки яким закон

здатний перетворитися на знаряддя розправи

з неугодними чиновниками або навіть особа�

ми, що не перебувають на держслужбі. Так,

Закон України «Про засади запобігання та про�

тидії корупції» розширює перелік суб’єктів від�

повідальності за корупційні правопорушення.

До нього додали, наприклад, осіб, які не є дер�

жавними службовцями, посадовими особами

місцевого самоврядування, але надають публіч�

ні послуги (наприклад, аудитори, нотаріуси,

експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі, тре�

тейські судді, а також у встановлених законом

випадках інші особи). Згідно зі ст. 4 того ж зако�

ну, фізичні особи�підприємці не можуть займа�

тися іншою оплачуваною або підприємниць�

кою діяльністю, входити до складу органу

управління або наглядової ради підприємства

чи організації, метою яких є одержання при�

бутку. Виходить, що, наприклад, юристи, які

хочуть отримати статус арбітражного керуючого,

мають бути приватними підприємцями, оскіль�

ки цього вимагає закон. Тому, дотримуючись
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норм одного закону, вони будуть порушува�

ти норми антикорупційного закону. У серпні

2009 року чергову спробу використання анти�

корупційної боротьби в політичних цілях про�

демонстрував Уряд. Кабмін розглянув проект

постанови, присвячений створенню нової влад�

ної вертикалі. Однак ця постанова, всупереч

очікуванням, не була прийнятою. У той же час

Уряд іншою постановою затверджує план анти�

корупційної діяльності до 2012 року, де серед

іншого передбачається все ж створення нової

антикорупційної вертикалі у всіх органах вико�

навчої влади [3].

Однак органів у сфері антикорупційної

боротьби і без того достатньо: спеціальні депар�

таменти і управління, створені у структурах

СБУ, Міністерство внутрішніх справ, Державна

податкова і митна адміністрації. І це далеко не

повний список. Прихильники нової антикоруп�

ційної вертикалі стверджують, що від України

його давно вимагає Європа. Це справді так.

Відомо так само, що подібні антикорупційні

структури існують у багатьох західних країнах.

Але підпорядкування всієї антикорупційної

вертикалі одному урядовцеві виглядає дуже не

логічним для Європи. У багатьох країнах ЄС,

США в кожному відомстві подібними структу�

рами керують люди, які призначаються Прези�

дентом або Парламентом, що визначає їхню

незалежність. Напрошується висновок, що

в черговий раз під ошатною вивіскою боротьби

з корупцією Уряд спробував створити «таємну

службу», яка збирала б компромат на чиновни�

ків усіх рівнів. 

Характерним підсумком недавньо запропо�

нованої антикорупційної законотворчості є по�

дання Рахункової Палати України, яке було

оприлюднено наприкінці грудня 2009 року. Па�

лата звертає увагу, що протягом 2008–2009 років

в Україні реалізуються міжнародні проекти

з протидії корупційним явищам на загальну

суму майже 32 млн дол., але інформація про рух

цих коштів в Україні відсутня: ні Мінфін, ні

Держказначейство їхнє використання взагалі не

контролюють. Мало того, в порушення бюджет�

ного законодавства України ті структури, які за

кошти міжнародних організацій повинні привес�

ти українську антикорупційну нормативну базу

у відповідність з європейськими вимогами, не

мали правових підстав отримувати інформацію

про фінанси від своїх же донорів [1]. Фактично

має місце черговий правовий казус: міжнародну

допомогу отримують і нею розпоряджаються

одні державні структури, а працюють і розро�

бляють законодавство зовсім інші. Витративши

32 млн дол. де�юре, систему антикорупційного

законодавства на сьогодні в Україні так і не

створили.

Перспективи і механізми. Одна з основних

проблем антикорупційної боротьби «по�укра�

їнськи» в тому, що, закручуючи «гайки» і підси�

люючи відповідальність за антикорупційні дії,

з поля зору законодавця абсолютно зникає

необхідність законодавчого зниження самих

корупційних передумов. Зменшення вимоги до

мінімального статутного фонду підприємств,

скорочення кількості ліцензованої підприєм�

ницької діяльності, збільшення термінів дії

ліцензій, зменшення контролюючих органів та

їх повноважень — це ті кроки, необхідність яких

на законодавчому рівні давно назріла. Крім

того, саме податкова реформа, крім антикоруп�

ційного ефекту, має всі шанси стати запорукою

відродження вітчизняної економіки і віднов�

лення здорового інвестиційного клімату в краї�

ні. Наприклад, вивчивши податкову систему

країн Східної Європи, робимо висновок: опти�

мальний податок на прибуток для економіки

України становить 16%. Він міг би бути й ниж�

чим, наприклад, Євросоюз дав Болгарії можли�

вість зробити ставку близько 10%. Але для Укра�

їни така ставка нереальна через високі соціальні

зобов’язання держави. У цілому, загальна частка

податків, що стягуються, не повинна перевищу�

вати 25% ВВП, а нині в Україні вона перевищи�

ла 30% [1]. Так само запропоновані в передви�

борній програмі Віктора Януковича п’ять років

податкових канікул для малого бізнесу — це ціл�

ком реальний термін, щоб підняти його «на

ноги» і дати поштовх до нормального функціо�

нування.

У світі відомі дві основні моделі протидії

корупції. Перша — так звана сінгапурська [10].

Головне місце в цій схемі займає жорсткий кон�

троль держави за діяльністю чиновників, по�

множений на серйозне посилення покарання за

корупцію. Схема передбачає також дерегуляцію

економіки, спрощення оподаткування, підви�

щення незалежності судів. Підкреслю, що ця

модель ефективна для країн, що розвиваються,

у яких присутні всі перераховані вище причини

корупції. В Україні, на мій погляд, вона також

здатна змінити ситуацію. 

Друга модель прийнятна для більш розвине�

них країн і має назву скандинавської. Вона на�

голошує на ліквідації самої можливості ко�

рупції. Досягається це за рахунок лібералізації

економіки, публічності в діяльності держорга�

нів і високих етичних норм, які держава ставить

перед держслужбовцями. 

Україні слід засвоїти світовий досвід, який

демонструє, що лише законодавчі дії держави,

навіть рекомендовані авторитетними міжна�

родними організаціями, принципово не мо�

жуть вирішити проблему корупції, хоча б тому,

що боротьбу з корупцією можуть «очолити»
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самі корумповані чиновники. Успіх можливий

лише за умови підвищення залежності держави

від громадян. Для цього необхідні такі довго�

строкові інституційні реформи, як скорочення

числа і розмірів державних органів управління

та їх штатів, створення спеціальних або навіть

незалежних від держави інститутів, уповнова�

жених розслідувати звинувачення в корупції [1].

Тим часом питання протидії корупції в Україні

давно вже перестало бути суто риторичним

і зручним для політичних дискусій. Вже з пер�

шої половини 2010 року через високий рівень

корупції Україна може повернутися до чорного

списку FATF (Група розробки фінансових захо�

дів боротьби з відмиванням грошей), а значить —

будуть введені заборони на ряд фінансових

операцій на міжнародному ринку для нашої

країни, що ще більше підкосить вітчизняну

економіку [12].

З іншого боку, за підрахунками Transparency

International успішна боротьба з корупцією дає

істотні вигоди національній економіці, які в ба�

гато разів перевищують пов’язані з нею витрати.

Згідно з деякими оцінками, витрата однієї гро�

шової одиниці (долара, євро, гривні) на проти�

дію корупції приносить у середньому 23 одини�

ці у боротьбі з корупцією на рівні окремої

країни. Але об’єктивно, Україна, яка ухвалила

європейське антикорупційне законодавство,

але не забезпечила досконального шліфування

всіх його норм, а також не розробила чітких

механізмів його впровадження, на реальну

боротьбу з корупцією так і не здатна. Причина

очевидна — без дійсно нової і відповідальної

політичної команди реалізувати цю боротьбу

просто неможливо [12; 13].

26 лютого 2010 року в числі перших указів

Президента Віктора Януковича було ухвалено

рішення про створення Національного антико�

рупційного комітету. 11 березня Президент і йо�

го парламентська коаліція затвердили нового

Прем’єр�міністра, міністра внутрішніх справ,

голову СБУ, віце�прем’єр�міністра силового

блоку. 12 березня Президент виступив на коор�

динаційній нараді з керівниками правоохорон�

них органів. Всім цим людям було поставлено

головне завдання: боротьба з корупцією. Однак

саме напередодні голосування за нових силови�

ків, покликаних очистити владу від організова�

ної злочинності, коаліція Партії регіонів позба�

вила Кабмін реальних інструментів боротьби

з корупцією! Депутати, лояльні до В. Янукови�

ча, дружно проголосували за відстрочку  пакета

вже згадуваних нами спеціальних антикоруп�

ційних законів — «Про принципи запобігання

та протидії корупції», «Про відповідальність

юридичних осіб за вчинення корупційних пра�

вопорушень» і «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо відповідаль�

ності за корупційні правопорушення». Таким

чином, закони, ухвалені ще в червні 2009 р.,

набудуть чинності тільки з 1 січня 2011 року.

Однак деякі депутати, які представляють Пар�

тію регіонів, не приховують, що весь пакет

можуть скасувати взагалі і приступити до роз�

робки нового. Тож на словах декларуючи «наве�

дення порядку», на ділі команда Януковича

показує, що будь�яких хірургічних операцій на

цій найболючішій виразці нашої влади прово�

дити не збирається [11].

Отже, коротко охарактеризуємо суть питан�

ня. Із 2005 року під впливом міжнародних орга�

нізацій, які протидіють корупції та незаконному

відмиванню грошей (насамперед FATF і Ради

Європи), Україна займається розробкою нового

антикорупційного законодавства. Головна від�

мінність цієї системи від чинного Кримінально�

го кодексу — вона містить не лише санкції, а й —

це принципово важливо — вперше запроваджує

сучасні механізми контролю фінансової діяль�

ності державної влади і кожного державного

службовця. А правоохоронні органи отримують

(могли б отримати) реальні і сучасні інструмен�

ти виведення на чисту воду корупціонерів будь�

якого рангу.

Пакет законів розроблявся Міністерством

юстиції та профільним комітетом парламенту,

причому представники Партії регіонів увесь час

брали активну участь у цій роботі. У наших

російських сусідів аналогічні закони діють уже

понад рік. Ухваливши антикорупційний пакет

у червні 2009�го, депутати, як ми вже знаємо,

перенесли час набрання ним чинності на 1 січ�

ня 2010�го., потім — до 1 квітня 2010�го, а остан�

ній раз — до січня 2011�го [3]. Генпрокурор

О. Медведько на координаційній нараді заявив

про підтримку перенесення ухвалення антикри�

зових законів на невизначений час. Словом,

закони просто відфутболили десь подалі — ще

на вісім місяців. І висока ймовірність того, що

й після цього процес їхнього ухвалення розтя�

гнеться на довгі роки.

У той же час, як відомо, проект створення На�

ціонального антикорупційного комітету (НАК)

розроблявся спеціально для практичного за�

стосування заходів, передбачених даним паке�

том законів. Конфлікт інтересів полягає ось

у чому. НАК спроектовано за зразком інституту

генеральних інспекторів США. Комітет, за

ідеєю, є організацією, котра координує роботу

всіх правоохоронних, спеціальних, фіскальних

і наглядових органів. У кожну структуру вико�

навчої влади вводиться працівник комітету —

антикорупційний уповноважений, котрий, за

задумом американців, має широкі права. Однак

його основним завданням є оперативний аудит
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державних рішень — тобто не лише фінансових

витрат, як це моніторить у нас Рахункова пала�

та, а будь�яких рішень. Один з міністрів юстиції

США був змушений піти у відставку після того,

як генеральний інспектор розпочав проти нього

розслідування.

Чому діяльність генеральних інспекторів

США високоефективна, а економічний ефект

їхньої діяльності вимірюється мільярдами дола�

рів? Звісно, не тому, що американці володіють

секретом призначення тільки чесних людей на

високі посади. А тому, що США володіють

ефективною системою фінансового контролю

доходів та витрат. Взаємодія податкової служби,

яка контролює витрати державних службовців

і генеральних інспекторів, радикально звужує

можливості американських чиновників украсти

й розбазарити [11].

Саме тому пакет антикорупційних законів

запроваджує обов’язкове декларування всіх

доходів та витрат державних службовців і їхніх

найближчих родичів. Саме тому вивчення цих

декларацій має стати основною сферою діяль�

ності уповноважених Національного антико�

рупційного комітету. І саме тому кожен із

нинішніх українських можновладців категорич�

но проти ухвалення нового антикорупційного

законодавства. Адже в такому разі довелося

б пильно стежити, щоб легальні витрати суворо

відповідали легальним доходам. Бо будь�яка

неточність у заповненні декларації передбачає

звільнення з посади! А не чергове безглузде

порушення справи «за фактом», швидкість за�

криття якої прокуратурою прямо залежить від

фінансової спроможності «клієнта». До речі,

декларації наших прокурорів і суддів у такому

разі також слугували б предметом публічного

розслідування [3].
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Пропонується розглянути взаємодію інформа"
ційного  та громадянського суспільства. 

Ключові слова: Інформація, інформаційний

простір, громадянське суспільство, інформацій�

ний вплив, інтеграція. 

Предлагается рассмотреть взаимодействие
информационного и гражданского общества.

Ключевые слова: информация, информа�

ционное пространство, гражданское общество,

информационное влияние, интеграция

In the article, it is suggested to highlight essential
features informative, and civil society

Key words: information, informative space, civil

society, informative influence, integration.

У складному процесі взаємодії громадян�

ського суспільства та інформаційного простору

відбуваються взаємне доповнення та підсилен�

ня кожної із складових даного процесу. Зрозумі�

ти зміст та форми їхньої взаємодії можна за

допомогою з’ясування конкретного значення

цієї компонентної бази.

Інформація стає цінним продуктом  і основ�

ним товаром. Комп’ютерна технологія розши�

рює можливості взаємодії людей, використання

ними безконтактних форм спілкування, за допо�

могою мисленних актів, що стимулює розвиток

інтелектуальних можливостей людини і пере�

творює суспільні процеси в особливий безкон�

тактний феномен. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає під�

стави стверджувати, що поняття, пов’язані з ін�

формаційним та громадянським суспільством,

достатньо широко досліджуються різними науко�

вими школами. Значний внесок зробили такі

західні вчені, як Д. Белл, Ф. Уебстер, М. Костіліс,

М. Маклюген, та вітчизняні В. Бебик, Ю. Мака�

ренко, М. Михальченко, Г. Почепцов, С. Довгий,

М. Згуровський, В. Шевчук. Змістовне досліджен�

ня громадянського суспільства подано в наукових

працях відомих вітчизняних авторів А. Карася,

Ф. Рудича, Ф. Барановського, О. Новакової,

Г. Щедрової. Це дозволяє комплексно розглянути

взаємодію таких складних соціальних явищ, як

громадянське та інформаційне суспільства. 

Е. Тофлер визначає інформаційне суспіль�

ство як «третю хвилю», що пов’язана з розпов�

сюдженням комп’ютерів, турбореактивної авіа�

ції, гнучких технологій, завдячуючи котрим

викликаний до життя новий визначальний

ресурс у форматі інформації і знань [1, с. 114].

Фундатори концепції інформаційного сус�

пільства вважають, що інформація і знання до�

поможуть закріпити провідне становище й забез�

печити сталий розвиток країн навіть в умовах

глобальних кризових явищ.

Інформаційне суспільство дозволяє зрозумі�

ти, яким чином  вся сукупність потоків та пові�

домлень, витікаючи від різноманітних акторів

у сфері публічної влади та в галузі ухвалення

державних рішень, є інформаційним політичним
простором. Такий простір являє собою узагаль�

нену характеристику зовнішнього щодо людини

інформаційного середовища, пов’язаного з ви�

конанням нею певних політичних функцій

(виборця, консультанта в процесі прийняття

політичних рішень, громадянина тощо). Діючи

спільно з устремліннями людини політичної та

одночасно й поза нею, інформаційний простір

обумовлює характер його спілкування, типові

форми контактів (іноді навіть його інформа�

ційну ізоляцію),  визначає, яке місце стосовно

центру влади займає індивід, демонструє інфор�

маційну мобільність людини, її здібність до

встановлення комунікацій, а також їхню якість.

Саме інформаційний простір позиціонує люди�

ну в полі політики, розвиває або обмежує кому�

нікаційні можливості індивіда, форматує їх та

створює передумови для управління його спіл�

куванням [2, с. 33].

І. Арістова визначає інформаційний простір

як «сукупність баз та банків даних, технологій

їх ведення і використання, інформаційно�теле�

комунікаційних систем та мереж, які функціо�

нують на основі єдиних принципів і за загаль�

ними правилами, що забезпечує інформаційну

взаємодію організацій і громадян, а також за�

доволення їх інформаційних потреб» [3, с. 106].

Г. Почепцов вважає, що «інформаційний прос�

тір використовується як інструментарій для ви�

рішення соціальних, політичних, економічних

чи військових завдань» [цит. за 4, с. 14].  Л. Сухо�

терін переконаний, що інформаційний простір —

це не просто сукупність засобів масової інфор�

мації, він включає в себе і аудиторію [5].
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Як зазначають автори монографії «Переду�

мови становлення інформаційного суспільства

в Україні», люди завжди перебувають у деякому

інформаційному просторі, що утворює сукуп�

ність інформаційних повідомлень (даних), за�

фіксованих на носіях будь�якого характеру і до�

ступних для сприйняття [6, с. 38]. 

Подібно до того як інформація обирає люди�

ну конкретним об’єктом впливу, а кожну особи�

стість наділяє правом вибору на той чи інший

інформаційний вплив, так само громадянське

суспільство в основу основ своєї інституційної

розбудови обирає теж конкретного індивіда

з його потребами, інтересами і через свою роз�

галужену структурну систему надає особисто�

стям можливість реалізувати ці інтереси і потре�

би. Умовою, що забезпечує досягнення такої

мети є об’єднання людей, яке обов’язково від�

бувається на підставі взаємодії, взаєморозумін�

ня, поваги і толерантності кожної особистості

до собі подібних контрагентів. 

Досліджуючи природу  громадянського сус�

пільства, А. Карась у відомій монографії «Філо�

софія громадянського суспільства в класичних

теоріях і некласичних інтерпретаціях» зверта�

ється до першоджерельної бази появи феноме�

ну громадянського суспільства. У Аристотеля

він виділяє появу держави та інституцій, що

забезпечують соціальний лад як «взаємозв’язок

суспільства�спільноти з певного типу сприй�

няттям мети спільного життя»…, яке  «механіч�

но перетворює звичайне скупчення народу

в polis» через набуття  «громадянських чеснот та

соціальності, яка веде до громадянського сус�

пільства» [7, с. 15]. Автор монографії звертає

увагу на принципово важливу ідею Аристотеля

щодо поняття громадянське суспільство, орга�

нічно розкриваючи в ньому зв’язок політичного

устрою, який Аристотель називав «соціальністю

та природністю, звичаєвістю і розумом».

Тільки з відкриттям інформаційного суспіль�

ства як явища людство має можливість зрозумі�

ти геніальне передбачення давньогрецького

філософа, сформульоване в його інтуїтивному

передбаченні, пов’язаному з органічним поєд�

нанням природи людини, її соціальності, полі�

тичного устрою та розуму. В інформаційному

суспільстві всі ці складові знаходять свій вираз�

ний прояв у мірі розвинутості розумності (інте�

лектуального потенціалу) людей.

На рубежі тисячоліть відбуваються карди�

нальні динамічні зміни, пов’язані з запровад�

женням і використанням інформації. Їх відчут�

ність пронизує всі сфери влади, політики та

взаємовідносини між різними соціальними

структурами. 

Сучасні дослідники розкривають сумативну

природу інформаційного суспільства як «колек�

тивного інтелекту», «колективного розуму»,

«системні властивості сукупності індивідуаль�

них розумів людей», «колективну пам’ять», «ко�

лективні рішення». Головною ознакою існую�

чих колективних форматів прояву виступає

обмін інформації, або здатність її використову�

вати, або обмінюватися. 

Пріоритетне значення в інформаційному

суспільстві набувають якісно нові характери�

стики інформації, як ресурс домінування дано�

го сектора в загальному обсязі ВВП. Інформу�

вання якості головної цінності — людини,

знання і кваліфікація якої стає головним чин�

ником влади й управління. 

Наукове збагачення концептуального багажу

щодо сутності інформаційного суспільства

стало можливим завдяки правовій і інституцій�

ній підтримці з боку світової спільноти та між�

народних організацій, які б прийняли відповід�

ні правові та інституційні рішення. Питання,

пов’язані з проблемою розвитку інформаційно�

го простору та формування інформаційного

суспільства, закріплені в багатьох міжнародних

документах, зокрема таких як: «Окінавська хар�

тія Глобального інформаційного суспільства»,

Міністерська Декларація «Розвиток і міжнарод�

не співробітництво в XXI столітті: роль інфор�

маційних технологій у контексті глобальної

знаннєвої економіки», «Московсько�Бішкексь�

ка Декларація з питань інформаційного суспіль�

ства», «Хартія цифрового розвитку», «Деклара�

ція принципів» та «План дій» ВСІС. 

У роботі М. Кастельса «Інформаційна епоха.

Економіка, суспільство і культура» даються

загальні ознаки інформаційного суспільства як

комплексного феномену. Перша суттєва харак�

теристика пов’язана з можливістю отримання

інформації з будь�якого питання і з викори�

стання найрізноманітніших ресурсів. Головне,

щоб інформація сприяла прогресу суспільства.

Інформація вносить відповідний розподіл тери�

торій, виділяючи активні регіони й континенти

та більш пасивного характеру. Вона суттєво змі�

нює характер діяльності людини, витісняє

фізичну і ручну працю і збільшує інтелектуаль�

ну складову. 

За оцінкою М. Згуровського, інформаційному

суспільству притаманні: гуманістичний людсь�

кий вимір; використання знань, що креативно

виробляються людьми; зміна географічних, полі�

тичних і традиційних кордонів між країнами;

розвиток глобального розуміння зв’язків між

суспільством, владою та державними структура�

ми; нівелювання знань у термінах класичних

дисциплін на знання міждисциплінарного ха�

рактеру, органічне поєднання індивідуальних

і колективних знань і особливий статус колек�

тивного розуму, що ґрунтується на інтелектуаль�
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ному колективному обміні; зміцнення синерге�

тичного характеру знань та розповсюдження ме�

режевого характеру знань, особливо в системі

владних відносин [8].

Дещо в іншому аспекті надають визначення

інформаційного суспільства автори монографії

«Передумови становлення інформаційного сус�

пільства на Україні». Характеризуючи появу

даного феномену, вони виокремлюють у них такі

складові: «Ділові, соціальні, суспільні, персо�

нальні та інші відносини між суб’єктами сус�

пільства, що підтримуються інформаційними

технологіями й пов’язаними з ними організацій�

ними, економічними, науковими й іншими

заходами та виконуються усвідомлено, демокра�

тичними способами, розширюють можливістю

індивідів у частині сприйняття і використання

інформації і стають доступними всім» [8, с. 39 ].

На підставі здійсненого  аналізу можна спро�

бувати визначити специфіку українського ін�

формаційного суспільства. До цих особливо�

стей  можна віднести  об’єкти і суб’єкти, які

діють в інформаційному просторі країни та

відображають реально існуючі економічні, полі�

тичні, культурні, ментальні, побутові та інші

риси, що притаманні населенню України та

проявляються в різних суспільних сферах.

Соціальна природа появи і розбудови грома�

дянського суспільства пов’язана з вирішенням

багатьох політичних і соціальних проблем, що

турбують відповідних індивідів. Важливим

інструментом, використання якого дозволяє

індивідам взаємодіяти між собою, є інформація

та інформаційний простір.

Тому при дослідженні громадянського сус�

пільства автори зосереджують свою увагу на

параметрах та змісті тієї елементної бази, що

стає основою для формування громадських

інституцій та характеру зовнішніх впливів, які

залежать від сутності політичних відносин між

компонентами як структурної основи грома�

дянського суспільства, від зрілості громадян, від

рівня їхньої духовної політичної культури, від

особливих умов сприйняття ними плюралізму

ідей і думок, толерантності, критичного став�

лення до дійсності, раціоналізму і гуманізму.

Механізми взаємодії інформації і структур

громадянського суспільства в умовах України

мають особливу специфіку. Вона пов’язана

з тим, що наша країна отримала складну пост�

тоталітарну спадщину, котра постійно стриму�

ватиме процес формування поза держаних

інституцій, які виступатимуть основою архітек�

тоніки громадянського суспільства. «Вивчення

сучасного стану громадянського суспільства

в Україні, — зауважують автори відомої моно�

графії Інституту політичних і етнонаціональних

досліджень НАН України, — свідчить про ймо�

вірність кількох сценаріїв його розвитку. Пер�

ший — згортання громадянського суспільства

і реставрація в тому чи тому вигляді тоталітар�

ного режиму, другий — консервація на тривалий

час існуючого стану речей і відповідно автори�

тарних методів управління, третій — поступо�

вий еволюційний розвиток і зміцнення грома�

дянського суспільства. Останній сценарій на

сучасному етапі є найімовірнішим, проте не

можна виключати і двох перших» [9, с. 22].

Україна затрималася з формуванням інститу�

тів громадянського суспільства і суттєво відстає

від східноєвропейських тенденцій. Наявність

інформаційного суспільства стає ефективним

засобом за умови його вдалого використання,

щоб подолати це вітчизняне відставання.

Інформаційний простір дозволить скористати�

ся набутим досвідом східноєвропейських країн,

які за достатньо короткий термін подолали

посттоталітарну спадщину і перейшли до демо�

кратичних форм організації суспільного життя. 

Доступ до інформації перетворює процес роз�

будови структур громадянського суспільства

в реальний діалог державних владних структур

з населенням, щоб подолати існуючий відрив та

недовіру населення до офіційної влади. Цьому

можуть сприяти широка просвітницька діяль�

ність, яку можна запровадити в інформаційному

просторі країни, послугами якої користується

близько 12 мільйонів громадян України. Такий

діалог, з одного боку, дозволить перетворити влад�

ні інституції в доступні для населення структури. 

З іншого боку. інформаційний ресурс дозво�

лить залучити людей до реального контролю

над діяльністю влади. Дієвим інструментом

може виступити електронний референдум. Він

уже набув широкого використання у демокра�

тичних країнах світу і особливо його впливо�

вість на суспільні процеси проявилась у ході

останніх президентських виборів у США. Елек�

тронний референдум в Україні дозволить сфор�

мувати коло питань, які турбують населення, та

оперативно визначати реакцію і ставлення

головного суб’єкта влади — народу, до дій Пре�

зидента, Уряду, Парламенту та інших структур

центральної та місцевої влади. 

За таких умов здійснюватиметься активний

розвиток інформаційного суспільства, яке одно�

часно стимулюватиме процес формування

структур громадянського суспільства. Таким

чином, інформація стає чинником, що стиму�

лює розвиток своєї специфічної сфери і розши�

рює межі та реальні контури для діяльності та

впливу різних добровільних об’єднань людей та

окремих активних громадян у суб’єктів, які

беруть участь в обговоренні та вирішенні важ�

ливих нагальних проблем на місцевому та загаль�

нонаціональному рівнях. До того ж розвиток
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інформаційного простору може реально надо�

лужити процес подолання посттоталітарної

спадщини в Україні і перейти до ефективного

демократичного розвитку.

Громадянське суспільство — це особливий

феномен, за допомогою якого можна забезпе�

чити прискорене подолання пострадянських

рудиментів, використовуючи відкритість та до�

ступність інформаційного простору, що дозво�

лить активно залучити людей до структур гро�

мадянського суспільства і перетворити останніх

у дієві інститути впливу на державну владу. 

Наші дослідження показують, що в Україні

спостерігається чітко визначена залежність

діяльності відповідних структур громадянсько�

го суспільства від політичних інститутів. Здава�

лося б, структури громадянського суспільства

мають аполітичний характер, але, враховуючи

їхній активний формуючий вплив, політичні

структури всіляко їх підпорядковують або вико�

ристовують задля досягнення своїх кон’юнк�

турних політичних завдань. До даної важливої

сфери має певне відношення і система держав�

них органів, як це було виразно проявлено

під час проведення президентських виборів

у 2009–2010 роках, де адміністративний ресурс

так широко використовувався. 

Громадянське й інформаційне суспільства

стають один для одного взаємодоповнювальними

компонентами, які в процесі активної взаємодії

перетворюють демократизацію на активний

динамічний розвиток, що забезпечує підвищен�

ня саморозвитку інтелектуального рівня особи�

стості і одночасно з цим створює умови для

того, щоб ця особистість мала реальні шанси

для відстоювання своїх прав та інтересів, захи�

сту їх через взаємодію з іншими співгромадяна�

ми відповідної держави. Як громадянське сус�

пільство стимулює інформаційний розвиток,

так і інформаційні впливи прискорюють проце�

си демократизації та структуризації грома�

дянського суспільства. 
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Проаналізовано стан довіри до церкви та армії
як найбільш традиційних інститутів у трансфор"
маційних соціумах України та Російської Федерації.
Автор фокусує увагу на причинах, котрі обумовлю"
ють високі рейтинги даних структур у «піраміді
довіри», а також надає стратифікаційний огляд
розподілення довіри за віком, регіонами та іншими
ознаками для українського/російського суспільств.

Ключові слова: довіра, церква, армія, релігій�

ність, символічність.

Ппроанализировано состояние доверия к церк"
ви и армии как наиболее традиционных институ"
тов в трансформационных социумах Украины и Рос"
сийской Федерации. Автор фокусирует внимание
на причинах, которые обусловливают высокие
рейтинги данных структур в «пирамиде доверия»,
а также предоставляет стратификационный
обзор распределения доверия по возрасту, регио"
нам и другим признакам относительно украинско"
го/российского обществ.

Ключевые слова: доверие, церковь, армия,

религиозность, символичность.

In article it is analyzed the state of trust to church
and army as the most traditional institutions in tran"
sformational societies of Ukraine and Russian Federa"
tion. The author focuses her attention on the reasons,
which condition high ratings of present structures in
«pyramid of trust», and she also gives stratification
review about trust distribution on age, regions and
other indications for Ukrainian/Russian societies.

Key words: trust, church, army, religiousness,

symbolicalness.

На сьогоднішній день армія та церква в сус�

пільній свідомості виконують роль опорних

точок для підтримки всієї конструкції так звано�

го «цілісного суспільства». Саме дані інститути

асоціюються у респондентів з пунктами соціоло�

гічного опитування «повністю довіряю» і «скорі�

ше довіряю», починаючи з 1991 році і закінчую�

чи сучасністю (хоча у 1993 році спостерігався

певний спад довіри до вказаних вище структур).

Звичайно, з кінця 1999 року вершинною постат�

тю довірчої піраміди в РФ постає Президент (тут

спостерігається ототожнення персонального та

структурованого рівнів довіри, не пов’язаного

з ефективністю діяльності). Що стосується пере�

ваг українських громадян, то ситуація докорінно

не змінилася. Тому, на наш погляд, аналіз при�

чин, котрі обумовлюють високий ступінь довіри

до церкви та армії протягом декількох років

в обох соціумах, виступає більш ніж актуальним,

з огляду на жалюгідний стан, що утворився нав�

коло інших політичних інститутів у даному

аспекті. Розуміння критеріїв, як і чому, українці

та росіяни беззастережно вірять першим, незва�

жаючи на потужний інформаційний потік з нега�

тивними повідомленнями, допоможе усвідомити

політикам первісні вимоги громадян задля про�

яву довіри до останніх. 

Тематизація феномену довіри стосовно цер�

кви та армії знаходить своє відбиття в роботах

російських дослідників: В. Бараннікова, І. Ду�

бова, К. Кааріайнена, Ю. Сінеліної, Д. Фурмана

та ін. На жаль, набутків українських вчених на

цьому ґрунті не спостерігається.  

Якщо розглядати рейтинги політичної довіри

до владних структур і суспільних інститутів

у регіональному розрізі, то складається така

картина. В Україні найбільшою довірою серед

неполітичних структур в усіх регіонах користу�

ється інститут церкви (на Галичині відсоток її

прихильників становив 72,6% громадян). Також

українці довіряють Збройним силам (найбільше

в Донбасі — 61,7%), системі освіти та вітчизня�

ним ЗМІ. Регіональні симпатії до окремих

інституцій розподіляються так: СБУ довіряють

переважно громадяни Північного Сходу, Дон�

басу, Півдня та Сходу, Верховній Раді — мешкан�

ці Сходу, Донбасу та Києва, Кабміну в 2006 році

віддали довіру переважно мешканці Галичини,

інших західних областей, Києва та Північного

Сходу. Міліція, прокуратура та суди користу�

ються довірою мешканців Криму, Сходу, Пів�

нічного Сходу та Донбасу. 

Щодо РФ, то найбільшим авторитетом у літ�

ніх людей користується армія (48% людей стар�

ше 60 років), а найменшим — у людей призив�

ного віку (32% людей до 30 років довіряють

армії, 33% — не довіряють). Ставлення до ЗМІ

визначається рівнем освіти: особи з вищою

освітою формують єдину групу, котра ставиться

до них з підвищеною критичністю (29% у даній

групі довіряють засобам масової інформації,

а 33% — не довіряють) [10].
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Відзначимо, що ступінь довіри до релігійних

організацій може істотно змінюватися залежно

від соціально�демографічних характеристик,

матеріального рівня життя та ідейно�політич�

ної орієнтації респондентів. Так, довіра до релі�

гійних організацій у жінок (36,6%) набагато

вища, ніж у чоловіків (27,4%) Цікавий розподіл

відповідей щодо релігійних організацій залеж�

но від віку. Серед осіб до 21 року довіряють 43%

респондентів, проте вже в наступній віковій

категорії (від 22 до 26 років) рівень довіри зни�

жується більш ніж удвічі (20,5%). Це можна

пояснити впливом таких факторів: певною

духовною «всеїдністю» за відсутності стійких

світоглядних уявлень і глибоких релігійних

знань; розповсюдженим недовірливим ста�

вленням віруючих старшого покоління до

молоді, яка прийшла в храм, тощо. Зі збільшен�

ням віку показник поступово зростає, досягаю�

чи 42% у групі за 60 років. 

Довіра до релігійних організацій обернено

пропорційна рівню освіти: більше довіряють

особи з неповною середньою освітою (47,1%).

З повною середньою освітою — 35%, а з ви�

щою — 24,2%. Охоче виявляють довіру до релі�

гійних інститутів малозабезпечені індивіди та ті,

хто живуть поза межою бідності (по 34%);

у середньозабезпечених — 30,3%, у високоза�

безпечених — до 25% [10]. 

Слід зазначити, що довіра до церкви і її кліру

має наспрасді апріорний характер, оскільки

реально в які�небудь контакти з нею вступає

лише крихітна меншість. Тому релігійність

населення в Україні й РФ не можна назвати

активною. Для нинішньої релігійної ситуації

найбільше підходить термін «постатеїзм» [9].

Його основні риси:

1) позацерковність. Наявність великої кіль�

кості парафіян нетрадиційних релігійних прак�

тик (протестанти, харизмати та ін.); 

2) мода на церкву, що проявляється, напри�

клад, у відвідуванні останньої на великі свята

або у присутності священика на різноманітних

світських акціях, освячення місць під будівницт�

во офісів тощо. Негативний вплив на ставлення

населення до релігійних організацій справляє

і часта демонстрація тісних зв’язків представ�

ників церковного священнопочатку з керівниц�

твом країни, зокрема, випинання телебаченням

присутності високопоставлених урядових чи�

новників на православних святкових богослу�

жіннях. Неправославна частина українського

й російського суспільств сприймає подібні яви�

ща як спроби надати державний статус церков�

ному інституту, що зустрічає негативне ставлен�

ня 64 росіян і 66% українців;

3) зрощення церкви з політикою. Справа

в тому, що конституційні основи обрання пред�

ставників українського й російського політику�

му постійно ставляться під сумнів значною

частиною суспільства, як правило, опозицій�

ною. Тому влада постійно шукає додаткові,

у т.ч. й містичні, джерела легітимації. Показо�

вим поясненням подібного жесту можна вважа�

ти думку, виражену Патріархом Філаретом на

сторінках «України молодої»: «У Біблії сказано,

що Церква не може виступати проти влади,

тому що всяка влада від Бога, тому Церква під�

тримує державну владу» [9]. Запопадливість

священиків обумовлена двома причинами: від�

сутністю церковної єдності й реституцією.

Питання, кому віддати перевагу при поверненні

власності (або навіть передачі новобудов), ви�

являється надійним важелем керування со�

ціальною політикою церков.

Високі показники довіри до церкви з боку

українців і росіян пов’язані з так званими магіч�

ними уявленнями про «нетутешню силу» [3], які

задають інтеграцію навколо образу даного сус�

пільного інституту та його патріарха в значенні

національного цілого, колективного «ми». Релі�

гія надає індивідові відчуття впевненості. Люди�

на належить до певної цілісної структури й зай�

має в ній відповідне місце. «Вона може

страждати від голоду або гноблення, але їй не

доводиться страждати від найгіршого — від пов�

ної самотності та сумнівів» [1]. 

Отже, цінність церкви для мешканців Украї�

ни й РФ полягає не в тому, що вона дає вичерп�

ні відповіді на питання моралі та сімейного

життя або вирішує соціальні проблеми, а в тому,

що вона являє собою якийсь «вічний» інститут.

Таке сприйняття, в першу чергу, обумовлено

розумінням того, що релігія як така — особлива

сфера незмінного, відсторонена від повсяк�

денності з її пошуками  нового, суперечками та

розбіжностями. Іншими словами, плюралізм

думок, який підриває «морально�політичну

єдність» пострадянського суспільства, у духов�

ній сфері недоречний. 

Тим часом неодноразово відзначалося, що

в РФ і Україні релігійність людей, які називають

себе віруючими, часто досить поверхнева й зво�

диться лише до прийняття відповідної символі�

ки і дотримання формальних вимог (носіння

натільного хреста, дотримання посту в останній

тиждень перед його закінченням, як правило,

для очищення совісті або як різновид дієти).

В основі такої релігійності нерідко лежить

винятково прагнення показати себе продовжу�

вачами «справи батьків» [3], відновити зруйно�

ваний зв’язок часів, знайти свою національну

ідентичність. Подібна формальна релігійність

має тенденцію до перетворення в симулякр

(відповідно до термінології Ж. Бодрійяра), коли

релігійна свідомість людини являє собою суміш
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різних легенд, казок і повір’їв. І не дивно. Адже

отримання незалежності в 1991 році Україною

й РФ одночасно зі зняттям зовнішнього ідеоло�

гічного контролю винесло на поверхню прихо�

вані під покривом комуністичної риторики

й радянської системи аморфність і суперечли�

вість масової свідомості людей. Це — свідомість

розгубленої, атомізованої маси, що раптово

опинилася без звичного для неї контролю

в ситуації, коли вона повинна щось вирішувати,

вибирати, не маючи чітких критеріїв, якими

можна було б керуватися. Саме тому в неста�

більному суспільстві, чиї старі радянські пріо�

ритети й ідентичності виявилися або втрачени�

ми, або девальвованими, релігія постає знаком

«вічних цінностей» і символом нації, коли укра�

їнцям і росіянам начебто не залишилося чим

пишатися. Такого роду запит обумовив досить

швидке складання в обох соціумах так званого

«проправославного консенсусу» [4], коли для

переважної більшості населення двох країн

акцентоване позитивне ставлення до право�

слав’я перетворилося на міцне і практично

безумовне.

Але це не знищило схильності громадян до

двовірства, коли люди, котрі позиціонують себе

як православні, одночасно вірять і виконують

язичницькі обряди. Подібна тенденція існувала

ще за радянського періоду. Наприклад, переко�

нана комсомолка, яка не лише говорить, але

й думає «як потрібно», могла, проте, потай

зайти до церкви і поставити свічку перед екза�

меном з «наукового атеїзму» [6]. Цілком щирий

комуніст міг сказати своїй матері, щоб вона

«про всяк випадок, для здоров’я» охрестила

онука в церкві, але так, щоб він — батько –

потім міг відговорюватися від цього власним

незнанням. Під час війни під кулями й снаряда�

ми комуністи робили хресне знамення і шепоті�

ли молитви. Подібна практика спостерігається

й у наш час. Українці та росіяни разом з церков�

ними святами (Водохрещення, Великдень) від�

значають Івана Купалу, Масницю, вірять

у прикмети й гадання. Все перераховане вище

зайвий раз підтверджує наявність «схвильова�

ної», неструктурованої свідомості в соціумах

України й Росії.  

Однак більшість громадян не вважають

важливим елементом віри свою конфесіональну

приналежність. З тим, що людина може бути

просто віруючою, але при цьому не сповідати

якої�небудь конкретної релігії, згодні 64,4%

опитаних у РФ і 63% в Україні. Зокрема, дані

соціологічних опитувань ВЦІОМ та Інституту

соціології НАН України руйнують стереотип,

відповідно до якого люди, котрі вважають релі�

гійні переконання політиків вагомими, повинні

підтримувати кандидатів, чия конфесіональна

приналежність і ставлення до релігії збігається

з їх власними. Для третини наших громадян

релігійні переконання політичних і державних

діячів взагалі не мають значення, а більша

частина населення сприймає як атеїстичний

світогляд політика, так і його християнську орі�

єнтацію.

Разом з тим толерантність українців і росіян

стосовно релігійних орієнтацій політиків аж

ніяк не безмежна. Дослідження продемонстру�

вало, що радикально атеїстична позиція здатна

забезпечити кандидатові підтримку не більше

ніж 2–3% виборців і при цьому відвернути від

нього 15–20% електорату [3]. Що стосується

неприйняття іншої конфесіональної приналеж�

ності, то є підстави припустити, що в її основі

лежить скоріше страх перед можливим руйну�

ванням тендітного балансу в міжнаціональних

відносинах. Не виключені й інші мотиви. На�

приклад, у випадку з так званими сектантами

люди можуть просто не довіряти особі, яка

у релігійній сфері підтримує позиції крихітної

меншості за рахунок більшості (що може мати

місце і при вирішенні іншого роду завдань).

Втім, це лише гіпотези.

Таким чином, можна констатувати, що

подібність у питаннях віри не є для україн�

ців/росіян головним мотивом їхнього політич�

ного вибору. Доцільно підкреслити, що й де�

монстративна релігійність, і радикальний атеїзм

сьогодні вкрай невигідні для політичного діяча.

Найбільшими симпатіями наших співвітчизни�

ків користуються кандидати, які утримуються

від публічної демонстрації своїх релігійних

переваг. Доти, поки віра залишається особи�

стою справою політика, відторгнення його кан�

дидатури не відбувається.

Армія, як і раніше, залишається одним із

деяких державних і суспільних інститутів, що

користуються досить високою довірою з боку

населення РФ (поряд із Президентом і Цер�

квою) і України (разом із Церквою й ЗМІ).

Базисом такого ставлення слугує фактор при�

четності�непричетності тієї або іншої структури

до заборонно�каральної системи. У масовій сві�

домості армія не сприймається як частина цієї

системи, виступаючи в ролі «захисниці», яка

забезпечує мир і обороноздатність країни. Зв’я�

зок з армією, з її славним минулим є майже

в кожнії родини. Не випадково серед тих, хто їй

довіряє, найбільше осіб пенсійного віку, жите�

лів села, індивідів, котрі не встигли свого часу

одержати освіту. 

Справа в тому, що у період трансформації

українського й російського пострадянського

соціумів визначальним критерієм виступає

символічна приналежність організації, що збе�

рігається й діє завдяки «стежці залежності».
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У подібних умовах модельним інститутом, який

з’єднує нові значення сучасного, відкриваючи

можливості для кар’єри та ін., але разом з тим

спирається на старі, традиційні значення ієрар�

хічного контролю та позаконкурентне пануван�

ня, виступає армія. Але армія — не як соціаль�

ний механізм сучасної війни, або навіть не як

інноваційна структура раціональної бюрократії,

скоріше як модель керованого колективу, свого

роду військова дружина. Фігура голови подібної

ієрархії — не прагматичний діяч�фахівець у тій

або тій сфері, не публічний лідер�демагог, кот�

рий вийшов з лав еліти, а символ недиференці�

йованої сили. Ознаками впорядкованості

в радянському суспільстві володіли саме такі

організації, структури такого типу. Вони й ви�

являються тепер для більшості населення вті�

ленням порядку [3]. Звідси — висока злагодже�

на оцінка сили, її «зрозумілість», апріорна

сприйнятність і фактичне прийняття. 

Підкреслю, що армія у таких уявленнях —

саме символічна модель суспільства, а не реаль�

но діючий інститут. Показово, наприклад, що

українці й росіяни вкрай рідко ототожнюють

з нею політичну владу в країні й не чекають

самостійних владних кроків (як і у прикладі

з Церквою: її участь у керуванні країною мис�

литься як загальне релігійне й моральне освя�

чення влади, а також підтримка ідейного кон�

тролю над суспільством). Іншими словами,

армія в подібних оцінках — узагальнений образ

сили без влади. Імовірно, тому символічний

престиж даного інституту не виключає значної

настороженості громадян до армійської служби

й прагнення молоді в масі уникнути військово�

го призову. На думку 65% респондентів РФ

і 30% в Україні, професія військового сьогодні

неприваблива [10]. Хоча багато хто як і раніше

вважають службу «школою життя» (58 і 52% від�

повідно). Серед причин негативного ставлення

до армії, в першу чергу, називають небезпеку

загибелі (або поранення) у військових конфлік�

тах типу чеченського, а також указують на її

розвал, корумпованість начальства, високу кри�

мінальність і безвідповідальну політику влади

стосовно неї.

Задамося питанням: чому на всьому постра�

дянському просторі в першу трійку за рівнем

суспільної довіри до політичних інститутів

навіть в 1990�і роки входили армія й церква?

Адже емпіричний досвід армійського життя

(з дідовщиною, пияцтвом, деморалізацією тощо)

взагалі повинен був звести рівень довіри до

армії до нульової відмітки. Цього, однак, не від�

булося. Відповідь, очевидно, полягає в тому, що

довіра до армії й церкви ґрунтується не на спо�

живчій логіці «послуга�клієнт», а на переконан�

ні у вагомості місії цих інститутів, що володіють

внаслідок цього легітимним правом не лише

обслуговувати суспільство, а й вимагати від

нього виконання певних зобов’язань. Довіра до

армії й церкви визначається їхньою близькістю

до народу, суспільним значенням і причетністю

до повсякденних проблем.

Ми повертаємося до головної проблеми

влади в українському й російському суспіль�

ствах (крім її деклараційного характеру діяльно�

сті) — до відчуження народу від політиків, що

набуває останнім часом масштабності. Народ�

ним обранцям варто повчитися демонстрації

близькості своєї персони до простих смертних

у священиків і дисципліні у військових. Можли�

во, тоді наші громадяни, нехай не відразу, але

поступово, почали б довіряти щирості їхніх

обіцянок і брати активну, не показову, участь

у житті країни, а не керуватися принципом «від

нас нічого не залежить». Саме тоді у політичних

діячів України з’явиться шанс очолити рейтинг

суб’єктів, котрі дійсно користуються довірою

виборців.   
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Стаття присвячена аналізу теоретичних
засад та якісних характеристик протестної
політичної участі українських  громадян у процесі
демократичної трансформації суспільства. Пред"
метом аналізу є наукові розвідки вітчизняних та
зарубіжних учених, дані соціологічних досліджень
українських соціологів.  

Ключові слова. Україна, демократія, вибори,

протестна активність, політична участь.

Статья посвящена анализу теоретических
основ и качественных характеристик проте"
стного политического участия украинских граж"
дан в процессе демократической трансформации
общества. Предметом анализа являются научные
разведки отечественных и зарубежных ученых,
данные социологических исследований украинских
социологов. 

Ключевые слова: Украина, демократия, вы�

боры, протестная активность, политическое

участие.

The article is dedicated to the analysis of theoret"
ical backgrounds and qualitative characteristics of
protecstive political participation of Ukrainian citizens
in the process of democratic transformation of society.
The subject of analysis lies in the scientific data of
native and foreign scientists, the data of sociological
investigations . 

Key words: Ukraine,  democracy, elections, pro�

tecstive activity, political participation.

Одним з найважливіших чинників, який

дозволяє свідчити про існування стабільної

демократії, є ставлення до нового режиму з боку

громадян. Критеріями такої оцінки слугують та�

кож певний рівень розвитку в суспільстві демо�

кратичної політичної культури, форми поведін�

ки, які відповідають демократичним вимогам.

Своєю чергою, збереження чи занепад демокра�

тії залежать від ставлення людей до влади. Воно

може проявлятися в латентних формах, що не

несе безпосередньої загрози режиму, або в акці�

ях, які виходять за межі конвенційної участі —

у недозволених формах політичного протесту

і насильства, спрямованих на зміну режиму.   

Метою статті є аналіз теоретичних засад

і практики протестної активності громадян

України на сучасному етапі.

Певною цілеспрямованістю у цьому напрямі

вирізняються наукові розвідки насамперед соці�

ологів: І. Бекешкіної, Є. Головахи, Є. Клюєнка,

О. Куценко, Н. Паніної О. Стегнія, а також до�

слідників інших спеціальностей: В. Бортнікова,

В. Бурдяк,  А.  Колодій, М. Обушного, О. Резні�

ка, А. Романенка, Н. Ротар, В. Цвиха, К. Черка�

шин, Ю. Шведи  та ін. 

Демократичні перетворення в Україні на

початку перехідного періоду, поступово були

загальмовані, так і не досягнувши кінцевого

результату — розбудови консолідованої демо�

кратії. Серйозну трансформацію переживає

й партійна система України. Саме тому біль�

шість партій, рухів, об’єднань можна віднести

до певного (лівого чи правого) спектра лише за

назвою. Фактично ж майже всі вони належать до

прагматичного табору, використовуючи ідеоло�

гічні гасла з розрахунку на політичну кон’юнк�

туру. Політичні симпатії нинішньої молоді

вимагають новітніх перспективних політичних

векторів. Тут проглядаються витоки кризи полі�

тичної участі, а тому зростає роль  політичної

мобілізації. Штучне втягнення громадян у полі�

тику, може викликати неприродне збільшення

руйнівних форм  політичної участі в тому разі,

коли зростання політичних вимог випереджає

процеси інституціаналізації політичної системи

[7, с. 121]. Відрізняють конвенційну і неконвен�

ційну політичну участь. Конвенційна політична

поведінка будується у співвідношенні з норма�

ми права чи традиціями, які регулюють участь

людей в політиці при даному режимі. Неконвен�

ційна політична поведінка порушує ці норми

і проявляється в прямій колективній дії, обми�

наючи систему представлення інтересів, зали�

шаючись водночас у межах закону. Тут слід

зауважити, що політичний протест не слід про�

тиставляти конвенційній або неконвенційній

поведінці, тому що відповідно до демократич�

них норм людина має право на протест. Інша

справа, коли протестні форми супроводжують�

ся насильницькими діями, які жодними закона�

ми не передбачені. Таким чином, політичну дію,

яка порушує останню умову, слід відносити до

політичного насильства. Конвенційна, протестна
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і насильницька форми політичної участі стано�

влять своєрідну ієрархію політичних дій. До

неконвенційних акцій входять: підписання

петицій і законні мітинги, демонстрації і страй�

ки. До акцій протесту відносять голосування

проти певних кандидатів, мітинги, демонстрації

і страйки. Перекриття ж вуличного руху без

дозволу влади, захоплення територій підпри�

ємств або приміщень органів влади, враховуючи

небезпечний характер таких дій,  можна віднес�

ти до політичного насильства.  

Специфіка перебігу подій в Україні тран�

сформаційного періоду багато в чому визнача�

ється зверненням громадян до латентних форм

політичного протесту — електоральних. Термі�

нологічно поняття протестної електоральної

участі потребує використання поняття «про�

тестний електорат», що в широкому розумінні

є тією частиною громадян, яка висловлює свою

незгоду з утвореними формами «панування —

підкорення» як політичного, так  економічного

і соціального [6, с. 150].  Потрібно відзначити,

що важливість її аналізу полягає у здатності

електорального протесту до перетворення з ла�

тентних форм (свідома відмова від голосування

на загальнонаціональних та місцевих виборах;

голосування проти всіх; голосування за явних

аутсайдерів виборчого марафону) на активні.

З окреслених латентних форм електорального

протесту достатньо потужним інформативним

потенціалом володіє голосування проти всіх (не

підтримую жодного кандидата) [6, с. 148].  

Практика зарубіжного виборчого законодав�

ства визначає протестну електоральну актив�

ність  як принциповий механізм контролю дій�

сності та чесності вибору. Наприклад, у Польщі

законодавчо визнано три групи суб’єктів вибор�

чого протесту — виборці, що були внесені до

списку виборців;  комітети виборців,  що вису�

вають кандидатів; виборчі комісії різного рівня,

які мають право в судовому порядку оскаржува�

ти факти порушень положень виборчих законів

та здійснення злочинів проти виборів [9, с. 84].

Таким чином, європейський досвід показує, що

протестна активність регламентується законом. 

У більшості демократичних країн варіант від�

повіді у виборчих бюлетенях: «не підтримую

жодного кандидата» — не використовується,

оскільки передбачається, що в даному разі гро�

мадянин просто не йде на вибори. В Україні цей

варіант голосування є для громадян можливістю

висловити власне невдоволення не лише проце�

дурою проведення виборів, а й  свого ставлення

до  владної еліти. Водночас таке голосування

є індикатором суспільних настроїв. Кількість

виборців, які не підтримують жодного кандида�

та, залежить від політичної ситуації, характеру

протікання виборчого процесу, ставлення до

конкретних інститутів і політичних сил і змен�

шується із зниженням рівня політичної актив�

ності виборців.  

Окрім протестного голосування, ще однією

з форм політичної участі, що набуває характеру

соціального протесту, є відхід, тобто свідома від�

мова від активної суспільно�політичної позиції.

За висновками українських соціологів О. Іванен�

ка і В. Казакова, який вони зробили у 2003 році,

в Україні склалися досить стійкі і постійно від�

творювані умови для масового залучення насе�

лення до такої форми соціального конфлікту

й соціального протесту, як відхід. Формуванню

такої моделі поведінки, на думку дослідників,

сприяла ситуація недовіри переважної більшості

населення до основних органів державної влади,

брак політичних ідеалів, які заслуговували б під�

тримки. Порівнявши показники моніторингів,

що використовували дані вчені у 2003 й показни�

ки 2006 року, маємо: Президенту у 2003 році

«зовсім не довіряли» — 33,6%, а у 2006 — 19,9%.

«Цілком довіряли» — 1,7 і 5,6%. Верховній Раді

у 2003 –«зовсім не довіряли» — 30,8%, у 2006 —

18,7%.«Цілком довіряли» — 0,8 і 1,6%. Уряду

у 2003 році «зовсім не довіряли» — 29,6%, у 2006 —

18,8%. «Цілком довіряли» — 0,9 і 2,1%. Тобто

спостерігається зростання довіри з боку грома�

дян до цих інститутів влади. Отже, у 2006 році

відтворення такого явища, як відхід, дещо змен�

шилося, з’являються ознаки більш свідомої та

широкої участі громадян у політиці [1, с. 334].

На думку С. Хантінгтона, основну загрозу

новим режимам, «третій хвилі» демократизації

у світі, включаючи посткомуністичні країни,

становлять низька ефективність — економічна

і адміністративна; низька легітимність режимів

і неефективність влади підкріпляють і доповню�

ють одна одну [7, с. 116].   Вказані тенденції пов�

ною мірою спостерігаються й в Україні. Нагро�

мадження певної «критичної маси» невирішених

питань, суперечностей, соціального незадово�

лення, моральної деградації, а також криза

духовності здатні провокувати громадян до вико�

ристання більш активних форм протестної ак�

тивності. Одним із таких проявів трансформації

невдоволення функціонуванням політичного

режиму стала «помаранчева революція» [2, с. 8].

Як відомо, рушійною силою революції як у Києві,

так і в регіонах була молодь. Однією з найважли�

віших особливостей зростання політичної актив�

ності молоді на сучасному етапі є підвищення

інтересу до політики, ширша її участь у політич�

ному житті своєї країни. Це й не дивно, оскільки

молодь — найбільш динамічна верства, яка

тонко відчуває політичну «температуру» суспіль�

ства, більш темпераментно реагує на соціальну

несправедливість і обман. Зокрема, в Західній

Європі часто організовуються багатотисячні
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кампанії протестів, демонстрації на захист миру,

антиядерні, екологічні рухи. І все це робиться

численними групами активістів молодіжних

організацій. Підіймаючи громадську свідомість,

досягаючи час від часу успіхів, ці рухи стають

джерелом структурних змін у суспільстві, по�

дальший розвиток яких важко передбачити. 
Політична суб’єктність молодіжних об’єд�

нань найбільш ефективно реалізується через
активну участь у конкретних політичних акціях,
насамперед протестного (неконвенційного)
характеру. Адже вони діють не в абстрактному
політичному просторі, а в конкретному перехід�
ному суспільстві з його специфічними укра�
їнськими особливостями. Показовим у цьому
відношенні є молодіжне об’єднання «Пора», яке
виникло й ефективно діяло в період кризи полі�
тичної системи України 2004–2005 років. «Пора»
завдяки активній позиції молодих людей навіть
за відсутності статусу зареєстрованого об’єднан�
ня перетворилося на впливову молодіжну гро�
мадсько�політичну силу. Дане об’єднання вини�
кло не на порожньому місці, а мало вагомих

попередників. Його діяльність — логічне про�
довження цілої низки молодіжних протестних
рухів, від «революції на граніті» та голодування
активістів «Студентського братства» на початку
90�х років. «Пора» стала ефективним радикаль�
ним крилом широкого опозиційного руху. 

Особливістю українського суспільства є те,

що низькі показники політичної участі у конвен�

ціональних формах не спричинили поширення

неконвенціональних форм громадсько�політич�

ної активності населення. Виокремлення шля�

хом факторного аналізу стильових ознак полі�

тичної участі дало змогу соціологам виявити

чотири форми політичних стилів активного

населення України: «активне контактування»,

«обмежена демонстративність», «дієвий нонкон�

формизм» та «радикальна демонстративність».

Серед населення України більш поширеними є ті

форми громадсько�політичних практик, які

пов’язані з передвиборчими кампаніями. Нато�

мість протестні практики іншого характеру,

зокрема економічного, суттєвого поширення не

набули (табл. 1).
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Таблиця 1 — Факторний аналіз участі населення України в громадськоBполітичних заходах

Громадсько�політичні заходи
Фактори

F1 F2 F3 F4

Вступав у контакт з активістами політичних організацій 0,814

Вступав у контакт з офіційними представниками влади 0,687 0,253

Збирав підписи під колективними зверненнями 0,610

Носив символіку політичного характеру 0,670

Переконував друзів, близьких, знайомих у правоті своїх

політичних поглядів
0,577

Брав участь у законних мітингах і демонстраціях 0,573 0,253

Не купував певні товари з політичних міркувань 0,516 0,271

Брав участь у роботі передвиборчих штабів 0,345 0,359

Пікетував державні установи 0,647

Брав участь у несанкціонованих мітингах, демонстраціях чи

страйкахадміністрації, органів влади)
0,612

Блокував шляхи сполучення 0,475

Брав участь у бойкоті (відмовлявся виконувати рішення

адміністрації, органів влади)
0,413 �0,284

Розсилав повідомлення політичного змісту через мобільний

телефон та електронну пошту
0,673

Брав участь у захопленні будівель державних установ 0,639

Брав участь у голодуваннях протесту 0,406 0,581

Примітка: У таблиці наведені коефіцієнти, значення яких перевищує 0,25.

Джерело: Резнік О. Стилеві ознаки громадсько�політичних практик населення України та чинники їх
формування // «Соціологія: теорія, методи, маркетинг». —  2007. —  № 4. — С. 59, 63–64.
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Готовність до соціального протесту розглядаєть�
ся як наявний рівень здатності пересічних грома�
дян впливати на перебіг політичного процесу.
Показовим у цьому відношенні є приклад Донець�
ка, де було проведено опитування, проведене Цен�
тром політологічних досліджень у лютому 2009 ро�
ку*. Дослідження показало, що дев’ять із десяти
мешканців Донецька відчули на собі вплив еконо�
мічної кризи, при чому майже половина мешкан�
ців вважає, що причиною стала не глобальна криза,
а внутрішні фактори. 48% опитаних вважають, що
знайти вихід з кризи допоможуть масові акції про�
тесту, а 47% донеччан готові брати в них участь. 

На думку явної більшості опитаних, за остан�
ні місяці економіка України перейшла у стан
кризи (93%). При цьому 91% опитаних відпові�
ли, що особисто на собі відчули вплив економіч�
ної кризи. У найбільшій мірі це відобразилось на
зростанні цін (42%) нестачі грошей і зниженні
рівня життя (19), а також у зменшенні (13) або
затримці виплат зарплат і пенсій (10), втраті
роботи або неможливості знайти нову (по 6%).
При цьому 74% опитаних ніяк не налаштовані
реагувати на проблемні явища в економіці краї�
ни. Серед інших поширених відповідей на це
питання: участь в акціях протесту (6%), необхід�
ність насильницьких дій відносно влади (5%).
На пряме запитання «Чи можуть допомогти
у подоланні економічної кризи масові акції про�
тесту?» 48% респондентів відповіли, що можуть,
і 47% опитаних готові брати у них участь.

Три чверті опитаних вважають, що економіч�

на криза у країні триватиме довго, а 45%, що її

головною причиною є не світова економічна

криза, а скоріше «внутрішні фактори». Основ�

ними винуватцями у виникненні кризових

явищ в економіці України останніх місяців

частіше всього називали: Уряд (як усі вищі орга�

ни влади) (46%), В. Ющенка (21%), Ю. Тимо�

шенко (10%). Більшість опитаних не визначи�

лася з вибором ефективних заходів для виходу

з кризи (48%), в інших відповідях панували по�

ради стосовно політичних проблем: зміна Уряду

(18%), подолання політичної кризи (8%). Біль�

шість учасників опитування вважає, що за

останні місяці рівень злочинності у країні істот�

но підвищився і ще істотно зросте (75% і 76%),

і 14% опитаних сказали, що відчули це на собі.
Особливо відмітимо, що 61% респондентів не

змогли назвати політика чи партію, які предста�
вляють їхні інтереси. Напередодні президентсь�
ких виборів 3/4 опитаних були налаштовані
голосувати. Серед них 20% ще не визначилися зі
своїм вибором, 5% відмовилися відповідати, за
кого вони збираються голосувати. Найбільш

популярними були В. Янукович (33%), П. Си�
моненко і А. Яценюк (по 6%), Ю. Тимошенко
і Н. Вітренко (по 4%), 10% заявили про те, що
збираються голосувати «проти всіх». Лідери
антирейтингу «За кого Ви в жодному випадку не
проголосуєте?»: В. Ющенко — 58%, Ю. Тимо�
шенко — 44%, В. Янукович — 12%. Рейтинг за
підсумками «зважених показників» (різниця при�
хильників і противників): лідер — В. Янукович
(21%), А. Яценюк (6%), П. Симоненко і Н. Віт�
ренко (по 4%), найбільш непопулярні: Ю. Тимо�
шенко (–39%) і В. Ющенко (–57%) [8, с. 1].

Таким чином, протестна активність є механіз�
мом контролю дійсності та чесності вибору. Сама
ж готовність до соціального протесту розглядаєть�
ся як наявний рівень здатності пересічних грома�
дян впливати на перебіг політичного процесу
в суспільстві, а сучасне українське суспільство
перебуває в такому стані, який не можна одноз�
начно негативно або позитивно оцінити з огляду
на результати і перспективи демократичного
розвитку. Адекватною характеристикою цього
стану є суперечливість результатів реформ і неви�
значеність перспективи подальшого реформуван�
ня. Позитивні зрушення, що останніми роками
відчувались в оцінках громадян України соціаль�
ної ситуації і свого становища в суспільстві,
загальмувала світова економічна криза і «шляхи її
подолання» українських політичних інститутів. 
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* Загалом було опитано 405 респондентів. Опитування проводилось в усіх дев’ятьох районах Донецька. Досліджувалась думка меш�

канців міста старше 18 років. Вибірка є репрезентативною у статево�віковому і територіальному (райони міста) відношеннях. Метод

опитування — вуличне експрес�опитування (індивідуальне анонімне інтерв’ю), більшість інтерв’ю були записані на диктофон..

Допустиме статистичне відхилення отриманих результатів ±5%. Більшість інтерв’ю (70%) були проведені 19–20 лютого 2009 року.
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Аналізуються особливості формування укра"
їнської культурно"естетичної генонеми як основи
спадкової інформації, в т.ч. досвіду поколінь, нако"
пичувача енергоінформаційних значень, носія своє"
рідного культурно"естетичного коду нації, цінніс"
ної платформи національного державотворення.

Ключові слова: Україна, культурно�естетична

генонема, національний світогляд, природне

середовище.

Анализируются особенности формирования
украинской культурно"эстетической генонемы как
основы наследственной информации, в т.ч. опыта
поколений, накопителя энергоинформационных зна"
чений,  носителя своеобразного культурно"эстети"
ческого кода нации, ценностной платформы  нацио"
нального державостроительства. 

Ключевые слова: Украина, культурно�эстети�

ческая генонема, национальное мировоззре�

ние, природная среда.

In article features of formation Ukrainian cultural —
aesthetic genonem, as bases of the hereditary informa"
tion, including experience of generations, the store
power — information values, the carrier of original
cultural — aesthetic code of the nation, a valuable
platform  national state construction are analyzed.

Key words: Ukraine, cultural — aesthetic genon�

em, national outlook, an environment.

Розбудова модерної української нації пов’я�

зана з формуванням розвиненої світоглядної

культури й національної ідентичності її грома�

дян. Важливою умовою формування зазначених

чинників є «пропущення» знань через почуттє�

вий, естетичний рівень, який  не лише сприяє

розширенню меж пізнання оточуючого світу,

а й спонукає до ціннісного переживання люди�

ною явищ навколишньої дійсності, в тому

числі, й національної культури та історії.

Зважаючи на це, до кола нашої уваги  потра�

пляють питання, пов’язані з осмисленням особ�

ливостей формування культурно�естетичної

генонеми як ціннісної основи українського

національного світогляду та духовно�ідеологіч�

ної платформи національного державотворення.

У даній роботі ми спробуємо акцентувати

свою увагу на ролі складного і багатогранного

природного фактора у творенні такої генонеми. 

На початок зазначимо, що сам термін «геноне�

ма», взятий зі сфери біологічних наук,  перекла�

дається як «довга білкова молекула» — нитка, або

їх пучок, що є основою хромосоми й носієм спад�

кової інформації: ген і грець. — нитка [3].

Отже, в нашій роботі термін «генонема» вико1
ристовуватиметься в образно1символічному аспек1
ті як основа спадкової інформації, в т.ч. досвіду
поколінь; накопичувач енергоінформаційних зна1
чень; носій своєрідного культурно1естетичного
коду нації, ціннісна платформа національного дер1
жавотворення.

Аналіз наукових літературних джерел, зокре�

ма, праці В. Яніва, О. Кульчицького, Я. Яреми,

Є. Юнацького, Д. Донцова, В. Липинського,

А. Шептицького, Й. Сліпого, І. Огієнка, Д. Чи�

жевського, І. Мірчука, М. Шлемкевича, М. Кос�

томарова, С. Кримського, О. Дарморіз, В. Сніж�

ко, Г. Лозко, В. Коротя�Ковальської та інших

дослідників,  вказують на основоположну роль

у формуванні, зокрема, естетичних особливос�

тей українського національного світогляду

Í Þì á  
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Розділ IV
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 
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факторів природного середовища. До них можемо

віднести, насамперед, географічні, кліматичні

впливи, а також їхні похідні, наприклад: культу�

роморфні, соціопсихічні, глибинно�психологіч�

ні та інші.

Так, географічні та кліматичні чинники

впливали на становлення естетичних особливо�

стей життєдіяльності народу красою і мякістю

природних ландшафтів України [12; 13]. Тісна

прив’язаність українців до природи визначила

їхнє естетичне спрямування і вроджену потребу

в гармонії. Настільки помітний вплив природи,

її оточення на людину загалом, можемо судити

з вислову французького вченого�філософа Ку�

зена, на якого також у своїй праці посилається

М. Боровський. Зокрема, французький мисли�

тель стверджував: «Дайте мені мапу певної краї�

ни, її конфігурацію, підсоння, водну систему,

фізичну географію, природні поклади, флору

і фауну, і я зобовязуюся вам сказати, яка буде

людина цієї країни та яку роль гратиме цей край

в історії» [4, с. 46]. 

Досліджуючи роль природного середовища

у формуванні культурно�естетичної генонеми,

необхідно, на наш погляд, докладніше зупини�

тися на ролі соціопсихічного чинника, який,

у свою чергу, є похідним від вищезазначених

природних впливів і характеризує людину перш

за все як суб’єкта суспільних комунікацій.

Вітчизняний науковець Г. Ващенко у своїй

праці «Виховний ідеал», зокрема, наголошував,

що соціопсихічний чинник надає «естетичного

забарвлення» українському світогляду. Він від�

стоював погляд щодо зв’язку між  хліборобськи�

ми заняттями і матріархатом і як наслідок наяв�

ність у характері українців жіночої ніжності,
чуттєвості, бажання максимально прикрасити
свій життєвий простір. «Мирні хліборобські

заняття, — писав Г. Ващенко, — сприяли лагі�

дності вдачі українців і загальній інтелігентно�

сті їх… З цим пов’язана також певна глибина

й багатство емоцій естетичних і емоцій кохан�

ня»  [5, с. 105]. На передньому плані тут показа�

ні почуття, що пов’язуються зі спокійною, есте�

тично забарвленою рефлексійністю, яка сприяє

творенню станів постійності, незмінності, тра�

диціоналізму в українському характері, для

якого визначальним є прагнення до миру, спо�

кою і безпеки. 

Разом з тим такий соціальний настрій зумо�

влював те, що людина не сповна відчувала себе

частиною великої групи, тому згуртування

українців в національну спільноту й усвідо�

млення своєї національної приналежності від�

бувалося зі складнощами і поступово, при

цьому українська нація на певному історичному

етапі зрідка лише виступала повноправним

суб’єктом міжнаціональних групових відносин.

Слід додати, що й до сьогодні аспекти цієї про�

блеми залишаються вельми актуальними для

України в тому плані, що незгуртованість, особ�

ливо політична, постає нині перешкодою у за�

безпеченні стабільності і соціально�економіч�

ному зростанні нації, а відтак — у формуванні

внутрішнього і зовнішнього простору безпеки. 

З особливостями географічного, культурного

середовища, в якому жила колись українська

людина, пов’язуємо таку ознаку психічного

складу людини  як інтровертність. Вона передус�

ім виявляється в замкнутості, відсутності достат�

нього інтересу до інших, споглядальності, звер�

ненні до власного внутрішнього світу. 

Захоплення красою української природи,

відчуття причетності до світу первозданної ве�

личі, де панує досконалість, а також господарча

самодостатність, пов’язана з родючими ґрунта�

ми, викликає бажання продовжити перебуван�

ня в ньому і небажання підтримувати комуніка�

ції з іншими представниками одного виду, котрі

лише відволікають людину від споглядання

прекрасного. Крім того, життя в природі підпо�

рядковане чітким законам: несподіваного тут

очікувати практично неможливо. На противагу

цьому, життя в спільноті характерне частим по�

рушенням закону і дискомфортніше для люди�

ни, ніж її існування в природному середовищі.

Як зазначає дослідник української ментальності

С. Павлюк: «Саме замилування оточуючою при�

родою, родючою землею, на якій витворився
український хлібороб з розкішною обрядово1тра1
диційною гамою співжиття, стало в основі най1
характернішого архетипу колективного несвідо1
мого, що не розбуджує суспільної активності,

викликає споглядальність» [11, с. 368]. 

Однак умови соціального життя українців,

наприклад, згуртування в малі групи,  як прави�

ло, не сприяли тому, щоб допускати у власне

життя незнайомих або малознайомих людей.

Життєвий простір формувався з тих, кому можна
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довіряти і хто необхідний для здійснення певно�

го роду діяльності. А. Колодний з цього приводу

зазначає: «Селянське життя українця не було

надто широким за своїми масштабами, формува�

ло у нього здібність інтроспекції, тобто своєрід�

ного занурення у свій власний духовний світ.

Певною мірою воно нагадувало анабіотичний

стан — відхід у звужену натуральну спільність,

ізольовану від широких соціальних, у тому числі,

й національних потягів і рухів» [8, с. 102]. Мож�

ливо, така психічна особливість має певний

вплив і на формування сучасного інтеграційного

потенціалу української нації.

До того ж первісна, дохристиянська культура

українського народу також сприяла посиленню

інтровертності в українському світогляді. У формі

традицій і обрядів вона збереглася у традиціо�

налістичній селянській спільноті майже в не�

змінному вигляді. Основні  її елементи — язич�

ницький натуралізм, коли людина розуміється

частиною природи, і пантеїзм, який полягає

в одухотворенні природи,  наповненні її духами.

Такі особливості світобачення і світовідчуття

зумовили розвиток споглядального способу мис�

лення та філософського ставлення до світу.

Разом з тим «український інтровертизм, — як

зазначав В. Янів, — не є замкненням у собі, — він

радше є тільки спрямування на себе» [15, с. 89].

Для українця, властиве, насамперед, бажання

самовдосконалення через проникнення у влас�

ний внутрішній світ. Вдивляючись у себе і від�

шукуючи власне «я», людина прагне виявити

його, стверджуючись у навколишньому світі. 

Оскільки інтроверсія не схиляє до активної

суспільної діяльності, то самоствердження від�

бувається в культурній площині, коли пережи�

вання, почуття і думки втілюються у результатах

творчої діяльності.

Проте діяльність, що спрямована на творен�

ня нового, вимагає, разом з тим, подолання пев�

ної спонтанності. Тому людина постійно змуше�

на долати власну обмеженість, а це, у свою чергу,

залежить і від природних схильностей, і від

соціальних норм та умов, і від знань. Таким

чином, постає необхідність у свободі, яка в про�

цесі подолання певних перешкод стає обов’яз�

ковою передумовою творчої діяльності.

У роботі «Про призначення людини» М. Бер�

дяєв виокремив такі передумови: «Творчість

людини визначається трьома елементами —

елементом свободи, завдяки якій тільки й мож�

лива творчість нового і неіснуючого, елементом

дару та пов’язаного з ним призначення, й еле�

ментом створеного вже світу, в якому й здій�

снюється творчий акт і в якому він бере свої

матеріали» [1, с. 117–118].

Додамо, що подолання будь�яких обмежень

особистої свободи зумовлене  також відчуттям

власної гідності, тому в українців творчий спро�

тив набуває ознак чесноти.

Звертаючись до історії, можна побачити, що

в усі періоди життя для українського народу

характерне ідеалізування бунту, а ватажки по1
встань майже завжди ставали народними геро1
ями. Варто зазначити, що естетична складова

і в таких випадках була обов’язковою. У праці

«Призначення України» Ю. Липа з цього приво�

ду зазначає: «Найвищий, найвеличніший про�

відник для українця — це той, що найповніше

висловлює собою моральну справедливість. На

другім місці лишень треба згадати, про те, що

має він бути й особисто талановитим» [9, с.199]. 

Серед похідних рис інтровертності, що

обумовлюють рівень гуманітарної безпеки лю�

дини, спільноти, важливе місце належить нега�

тивному ставленню до дійсності. В результаті,

відбувається ізоляція особистості, звернення до

світу природи, духовності, краси, моральної

сили, бажання відокремитися від всього. Втеча

від недосконалого світу веде у сферу панування

ілюзії, фантазії та естетики, підсилює естетично�

мистецькі замилування, які становлять основу

хліборобського світогляду українського народу.

Тому українцям притаманні ствердження ідеа�

лів добра, краси, високої моральності, повага

і любов до праці.
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Розглядаючи фактор природного середови�

ща у формуванні особливостей культурно�есте�

тичної генонеми, підкреслимо його винятково

важливу роль у накопиченні саме початкового,

первинного досвіду, покликаного пробудити

прагнення до гармонії чуттєво�раціональних

комунікацій в подальшому. 

Прагнення до гармонії між  людиною і нав�

колишнім природним середовищем викликає

відповідне бажання гармоніювати стосунки.

У цьому разі прагнення до гармонійних відно�

син з рівня індивідуального поступово перено�

ситься на рівень міжкультурних комунікацій,

національний, що вимагає відповідності тим

суспільним нормам, які діють не лише в родині

чи групі, з якою себе людина ототожнює, але

викликає потребу зіставляти власні інтереси

з інтересами людей, що мають інші культурні

традиції, а також з інтересами народу, нації

в цілому. Історично�наскрізне жадання соціаль�

ної гармонії пронизує, зокрема, творчість ду�

ховних провідників нації: Григорія Сковороди,

Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки

та інших. Дві надзвичайно потужні духотворчі

складові — природна і суспільна, набуваючи

в історичному плині певних видозмін, загалом

залишаються й досі стержневими, такими, що

не підлягають перегляду. Звідси — і національно

своєрідне переломлення християнських засад

в українстві — все тут дуже привітне, радісне,

рідне, близьке, таке ж, як і в спілкуванні з при�

родою [14, с. 7].

Ряд сучасних учених притримується думки

про те, що політика усвідомленої державної зне�

віри в могутній потенціал природного в людині,

особливо за радянських часів, пригнічення

всього, що не узгоджувалось з ідеологічними

настановами, до певної міри ще й до сьогодні

тримає у скуті менталітет багатьох громадян.

Підпорядкування, в тому числі й природності,

людини соціальному початку — результат,

можливо, нерозбірливої соціалізації, яка не

находила опори в природній організації індиві�

ду [6, с. 15]. Остання часто так і не проростала

в особистість, перш за все, через нерозвине�

ність істинно людської чуттєвості, накопичення

якої естетичним досвідом різного життєтворчо�

го змісту проростає з часом в естетичні почуття,

які розкривають індивідуальну неповторність

кожної особистості, кожного етносу і нації

в цілому. Тому накопичення досвідом різнома�

нітних за формою і змістом естетичних пережи�

вань,  почуттів є однією з важливих умов   побу�

дови, відповідно, більш толерантних, чуйних,

а відтак і більш гармонійних суспільних комуні�

кацій, які є важливим елементом безпеки

суб’єктів суспільних відносин та національного

державотворення.

У розгорнутій ретроспективі духовно�емо�

ційного досвіду українства можемо спостеріга�

ти, що саме природна краса відіграє важливу

роль у духовно�естетичному житті народу на

різних етапах його існування. На цьому наголо�

шує Л. Миколаєнко, досліджуючи, зокрема,

український степ як естетичний феномен: «Ми

не будемо установлювати тут історичну перс�

пективу, не вважатимемо на індивідуальні відмі�

ни естетичної емоції й щодо часу, й щодо особи,

а тільки беремо її об’єктивні основи. Ми може�

мо так робити, бо здатність відчувати прекрасне

не є в якійсь безнастанній зміні, в якомусь

коловороті. Навпаки, впродовж віків, тисячо�

літь ми находимо тут дивну згоду»  [10, с. 29].

Разом з тим учений відзначає особливу роль

естетичної емоції в осягненні прекрасного. При

цьому аналіз естетичних  емоцій різних людей із
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різних часів дає змогу, на думку дослідника,

уникати суб’єктивізму, небезпеки приймати

власне за загальне, а охопити водночас об’єкт

з різних сторін: «Цим шляхом ми нижче встано�

влюємо, що естетична емоція від природи

складна, що її спричинює цілий ряд об’єктив�

них моментів й що вона скерована на об’єктив�

но прекрасне, й що вона є безпосереднє пере�

життя його. В цьому ми в основі розходимося

з тією психологічною інтерпретацією естетич�

ного процесу, нібито в останньому буття сим�

волічно перетворюється, нібито в ньому ми

вкладаємо свою душу в природу, і природа,

олюднена, одуховлена, стає символом нашого

власного життя, нібито це відчуття і є найспеци�

фічніше для естетичного процесу». Все це, на

погляд Л. Миколаєнка, є «тільки одна з можли�

вих форм поетичної творчості, і саме вона не

має ваги там, де емоцію спричинює прекрасне

в світі». Тут важливо ще раз відзначити харак�

терне для естетичного світосприйняття україн�

ця ототожнення краси і добра, що находить своє

підтвердження в працях вітчизняних науковців:

«Краса є об’єктивне добро, що не потребує вкла�

ду з боку: ми переживаємо її безпосередньо,

задля неї самої…»  [10, с. 30]. 
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Характерний вплив на формування почуття

гармонії з природою, особливих естетичних

емоцій, уявлень має відповідний клімат. Він «є той

ворожбит: Україна залита світлом і теплом;

життя, діставши своє optimum, радісно і пишно

буяє, прокинувшись у ласці від сонця: нас ура�

жає гармонія в природі і пориває краса…Теплу

завдячуємо ми дуже багато. Від описів гарячого

дня, від української ночі пашить тим теплом,

що не тільки дає для життя все потрібне, але ще

й розливається в природі й людині як пестощі,

приводить її в зачарований стан. Душа розкри�

вається, щоб прийняти світло; в природі та

сама гармонія, що й на серці. Там «божеська
чарівна ніч», тут «на душі і несхопливо й чудово,
і цілі натовпи срібних постатей виникають
у глибині» [10, с. 32–32]. Та «особливо прекрас�

ною, питомою стороною української природи

є її «темперамент», живі ритми у житті, наглі

швидкі зміни діб у році. Є велика схожість

у житті людини і природи». Таким чином, «це

optimum, це щедре сонце викохують «прекрас�

не» на Україні. Душа може розкритися і збагну�

ти казку�правду цієї природи: буйну весну

й гаряче літо, небо, що «таке особливе в степу»,

«повне зір», що «так горить, переливається»,

і «славновідому «українську ніч». Природа пов�

на світла й тепла, дихає добром, життя лагідно

розкривається, чудовий лад цих сил перед

очима» [10, с. 35].

Важливим аспектом у розумінні естетичних

особливостей, зокрема, уявлень про прекрасне

в структурі культурно�естетичної генонеми

національного світогляду є поняття «живого» як

естетичного фактора. 

Л. Миколаєнко з цього приводу зазначає:

«Правда — часто пізнається з контрастів, то ми

добре зрозуміємо вагу живого як естетичного

фактора, опинившись у місцевості, яка позбав�

лена його: пізнавши холод од мертвого, ми від�

чуємо тепло від життя…краса там, де життя,

творчі сили вільно розкриваються в гармонії

навколо: життя ступає до завершення, й що

вищі сили, то глибша наша емоція, то більше
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цінуємо ми її. Вважаємо — в гармонії з навко�

лом лад у цілому; бо життя одне не має порушу�

вати, нищити інше, а то буде порушена й наша

естетична емоція [10, с. 39]. 

Доповнюють наведені міркування висновки

вітчизняного вченого А. Карася, що виплива�

ють з аналізу ним життя і творчості Т. Г. Шев�

ченка, з погляду на витоки розуміння поетом

правди. Вітчизняний вчений, говорить, зокре�

ма, про Шевченкову правду, як молитву за красу

живої присутності людини у світі, за українську

людину, як рівну серед рівних [7, с. 107].

З огляду на вищезазначене, можемо говори�

ти про те, що естетично найбільш приваблюють

українців ті об’єкти, які, за висловом Л. Мико�

лаєнка, «найкраще розкривають сили, загорне�

ні в їх природі, ті, які наближаються до її ідеаль�

ного стану». Отже, природа виразно позначає

все життя, що основується на ній. Тому, і «укра�

їнська культура що утворилась на цьому тлі,

своєрідна, суцільна, й перейнята тим самим

духом аж до височин своїх, утворюючи нібито

піраміду національного добра, — заключає

Л. Миколаєнко. — Верхи її там, де людський дух

охоплює усе життя, хоче зрозуміти розум у світі,

стає свідомий вічного життя й своєї мети, тво�

рить у вічному і по силі збивається до нього.

Остання Правда одна, але кожний народ по�

свойому ставиться до неї за своєю особливою

природою, бачить скоріше ці чи ті сторони,

дещо відмінно живе й розуміє сенс у житті...»

[10, с. 40–41].

Поділяємо думки вчених про те, що «по ідеї

можна пізнати народ, який її створив», а відтак,

«дану концепцію треба вважати за слушну, яка

всебічніше, повно, без суперечок, критично,

глибше охоплює життя», отже, і осягнути

«українську філософію в її найбільших іпоста�

сях, яка є витвором одного духу». Підтверджен�

ням тому є інтерпретація розуміння особливо�

стей української філософії, які пов’язують

також з впливом навколишнього природного

середовища: «Ми бачимо, що підсоння вели�

кою мірою сприяє усьому життю, багата земля

також, і життя розкривається в ладі й лагоді. Та

сама гармонія питома й українській філософії.

«Шукання» й скепсис чужі їй. І Гоголь, і Сково�

рода мали надійного ватажка в серці своїм. Як

багато світла й тепла у природі, так і в філосо�

фії. Немає конфліктів між наукою, естетикою,

філософією, релігією, бо вони служать для

одної тої самої Правди, яка прекрасна. Краса

освітлює шлях» [10, с. 41].

Подальший розгляд ролі природного чинни�

ка у творенні культурно�естетичної генонеми

визначатимемо в контексті процесу формуван�

ня національної ідентичності. Вагомим духовно�

естетичним підґрунтям останнього є, зокрема,

уявлення українського народу про прекрасне. 

Як зазначає з цього приводу М. Боровський,

«для показу окремішності нашого народу, як

нації є різні методи дослідів…», проте «одну

з цікавих рис психології — на думку вченого, —

не здибаємо в інших народів», а саме: «про

велику любов до природи, зокрема до рослин».

М. Боровський приводить в цьому контексті

думку Ратцела, котрий твердить, що «для тво�

рення нації треба брати до уваги не тільки тери�

торію даного народу, але й роль інших природних

чинників тієї, як�от: підсоння, топографію,

фауну і флору, — цебто оточення, що має силь�

ний вплив на творення нації…». Погоджуючись

з ученим у такій думці, можемо говорити, що

естетизм української природи синергетичний

з естетичними уявленнями, вираженими в роз�

маїтті зразків народного мистецтва: «Українсь�

кий народ завдячує своїй природі, її впливові,

зв’язку з нею, з своєю землею — всі духовні,

мистецькі, національні скарби. Українська

пісня — це, в першу чергу, хвала природі.

Одуховлення природи творить заодно тло для

картин поетичної уяви українського народу,

джерело для його смутків і радощів та для вия�

вів найчистіших і найглибших тремтінь його

душі. І це все він виявляє в своїх невмирущих

піснях, у народному мистецтві, в побуті —

в традиціях». Отже, заключає вчений, з цієї

«природної школи вийшло наше багате мис�

тецтво, краса і гордість нашого народу. Народ

скористав з благ природи, — підкреслює вче�

ний, — і створив свою окремішню культуру»

[4, с. 46–47]. Таким чином, народна пісня не

лише відображає ідеали народу, а й сама, за

твердженням Г. Ващенка, розглядається як

естетичний ідеал, оскільки серед основних її

характеристик вирізняються багатство, глиби�

на та різноманітність переживань, мелодій�

ність, краса. Вивчення традиційного естетич�

ного ідеалу, зокрема, дослідник розпочинає ще

з доісторичного періоду, коли «про високий

рівень мистецьких здібностей старовинних

українців дуже виразно свідчать залишки посу�

ду і всякого знаряддя, оздоблені прекрасними

візерунками» [5, с. 105].

Отже, можемо говорити про те, що духовно�

естетичне освоєння навколишнього світу укра�

їнською людиною через естетичне ставлення

формувало консолідовану світоглядно�ціннісну

платформу народу, що сприяло проходженню

культуро� народо� і націєтворчих процесів. 

У сучасному технократичному суспільстві,
для якого характерним є брак духовності, криза
ідентичностей та загострення проблем пов’яза1
них з гуманітарною безпекою, закономірним
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є звернення до естетичного фактора, зокрема,

через прихований у ньому креативний, мораль�

ний потенціал, який, можливо, більшою мірою

використовувався попередніми поколіннями

українців. «Наша національна духовність з її

глибоким корінням у природному патріотизмі

невіддільна від звичаїв, багатого фольклору,

пісень, мистецтва, релігії і мови. А любов до

своєї землі, до її природи так полонила психіку

нашого народу, що він, де б його потім судьба не

закинула в світи, старається не розлучатися

з суто своїм мистецтвом, піснями, зі своїми

улюбленими рослинами» [4, с. 47]. М. Боров�

ський наводить з цього приводу спостереження

англійських учених Ціммера і Герберта, які

стверджують, що «територія з її кліматом і при�

родою є народотворчим чинником і одним з кон�

структивних елементів нації. Еміграція живе

в постійному духовному контакті зі своєю бать�

ківщиною, звідки черпає живі сили для свого

національного існування. Коли цей контакт

уривається — еміграція починає винародовлю�

ватися» [4, с. 48]. 

Незважаючи на те, що в сучасний час «людина

визволяється з�під сильного впливу природи»,

через «постійні війни, пересування народів, їх

змішування через переселення», а також проце�

си глобалізації та інформатизації, що характе�

ризують  сучасну епоху, проте, як вважає М. Бо�

ровський, коли  «лише настає так звана тиха,

мирна пора, народ знову зв’язується зі своєю

природою». Особливо, на думку вченого, така

тенденція помічається в молодих націях, «душа

яких не зіпсута ще штучною цивілізацією і куль�

турою» [4, с. 46].

Прикметною ознакою, що визначає особли�

вості української культурно�естетичної геноне�

ми, зокрема, важливих в її структурі уявлень про

прекрасне, є перевага виявам та ставленням

чуттєвості, емоціональності в українському сві�

тогляді, а також «спрямованість на внутрішній

емоційно�почуттєвий світ людини, у якому

панує не холодний раціональний розсудок

голови, але жагучий поклик серця», — зазначає

сучасний учений І. Бичко [2, с. 325].

Не випадково, на думку іншого вітчизняного

вченого І. Мірчука, «прафункція серця» в жит�

ті — відзначена саме українським філософом

П. Юркевичем у його творі «Серце і його значен�

ня в житті людини». У цьому творі, як пише

О. Кульчицький, «Юркевич надавав домінуюче

значення «серцю» як символові почуттєвості

в житті людини, давши таким чином привід вва�

жати надвартість емоціональності за констутивну

ознаку своєрідної структури української духовно�

сті — побіч персоналізму і почуттєвої пов’язано�

сті із землею». Відповідне вираження і підтвер�

дження домінуючого становища знайшла

«прафункція серця», на погляд О. Кульчицького,

в схильності до ідеалізації. Разом з нею, відзначає

дослідник, «…іде в парі інша риса українського сві�

тогляду: схильність до оптимізму». Підтверджен�

ням тому є висновки і деяких зарубіжних дослід�

ників, на які посилається О. Кульчицький у своїй

праці «Іван Мірчук — дослідник народної духов�

ності»: «Український світогляд визначається

етично і метафізично обоснованим оптиміз�

мом…». «Якось то буде»! — є не тільки виразний

вислів духовної рівноваги, «що не дозволяє пору�

шити свого супокою, але одночасно виразною

познакою повної довір’я настанови у мінливому

струмі випадків…» [16, с. 67–78].

Отже, в процесі безперервної, багатовікової

біосоціальної еволюції, під впливом характер�

ного природного середовища, відбувався дина�

мічний синтез світоглядного «субстрату», який

став гармонійною основою для творення своє�

рідної культурно�естетичної генонеми, очевид�

но, як домінуючої в українському світоглядному

геномі, з вираженим чуттєво�емоційним, есте�

тично насиченим світобаченням і світосприй�

няттям. 

Тому усвідомлення кожним із нас, громадою,

а також державою необхідності завдання, щодо
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створення умов для виховання естетичними

цінностями: природною красою, гармонією,

добром, що закорінені в кращих народних тра�

диціях і суспільних естетичних ідеалах  — є од�

ним із важливих кроків на шляху становлення

відповідальних громадян, які б ідентифікували

себе з українською спільнотою і українською

державою.  
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Розглядається дилема громадянства, етичні
засади демократії та посилення впливу культур"
них факторів на політичні процеси.

Ключові слова: мультикультура, політика,
етика, дорадча демократія.

Рассматривается дилемма гражданства,
этические основы демократии и усиление влияния
культурных факторов на политические процессы. 

Ключевые слова: мультикультура, политика,
этика, совещательная демократия.

We discuss the dilemma of citizenship, ethical basis
of democracy, and increased influence of cultural fac"
tors upon politics.

Key words: multiculture, politics, ethics, delibe�
rative democracy.

Принципи дискурсивної етики вимагають: для
забезпечення демократичної легітимності потріб�
но, щоб усі ті, кого можуть торкнутися наслідки
прийняття будь�якої норми, у різній мірі брали
участь в її утвердженні. З цієї точки зору, терито�
ріальний поділ та державні кордони не збігаються
з межами морального співтовариства. Дискурсив�
ні збігаються можуть виникати там і тоді, де і коли
люди здатні вплинути на дії і благополуччя, інте�
реси чи ідентичність  один на  одного. Кордони
морального і політичного співтовариства не збіга�
ються. Потрібно навіть підтримувати різницю
між ними. Бо те, що ми повинні один одному
внаслідок приналежності до людського роду, не
можна зводити до того, що ми повинні один
одному як громадяни однієї держави чи як члени
одного культурного «ми»�співтовариства, яке
історично склалося і  яке визначається єдністю
пам’яті та життєвого досвіду. Наша ідентичність
як сучасних суб’єктів включає в собі усі ці різно�
рідні виміри — і як моральних істот, і як громадян,
і як членів будь�якого етнічного співтовариства.
В цьому контексті цікаво розглянути проблему
в контексті  мультикультурного інституціоналізму
та дорадчої демократії.

Критики дорадчої демократії, які звинувачу�
ють її у тому, що вона передбачає культурно

однорідну державу, не звертають увагу на неми�
нучу суперечність, яка виникає між універсаліст�
ськими вимогами дискурсивної етики, які кли�
чуть до подолання національних і етнічних
кордонів, і особливими зобов’язаннями людей
стосовно одне одного, що передбачає саме член�
ство у будь�якій політичній системі. Критики
більше стурбовані тим, щоб продемонструвати,
що навіть у межах моделі дорадчої демократії,
орієнтованої на забезпечення загальних прав, не
знайдуть задоволення вимоги деяких груп, а тому
у крайніх випадках ці групи будуть мати за краще
відокремитись, а в інших випадках — заявлять
претензію на будь�яку форму розподілу влади.

Основоположним для дорадчої демократії
є принцип, згідно з яким голос кожного, кого
стосується норма, закон чи політичний курс,
повинен бути включеним у демократичне обго�
ворення, яке веде до їх ухвалення. Тому дана
модель відкрита для широкої гами варіантів
інституціонального устрою, які могли б забез�
печити таке включення. Діапазон подібних
варіантів простягається від розподілу влади між
різними культурними групами у законодавчих,
а також судових інстанціях, до органів масової
інформації на різних мовах і різній культурній
приналежності, у тому числі газет, радіо і теле�
бачення.  Мовний бар’єр не повинен  перешко�
джати демократичній участі.

Особливі методи розподілу влади можуть пе�
редбачати пропорційне представництво, а та�
кож створення місцевих і регіональних асамб�
лей та передачу повноважень від центра до
периферії. Якщо наш основний принцип поля�
гає у тому, що потрібно забезпечити як можна
повнішу участь усіх, кого стосується дана про�
блема, то багато рішень краще ухвалювати на
місцевому і регіональному рівнях за участі тих,
чиї інтереси більш суттєво порушуються. Проте,
використовуючи ці різноманітні інституційні
узгодження, слід звертати увагу на нормативні
принципи — егалітарний взаємозв’язок, добро�
вільне самовизначення, свободу виходу та асо�
ціації.

Егалітарний взаємозв’язок передбачає непри�

пустимість, щоб у представників культурних,

релігійних, мовних та інших меншин, саме внас�

лідок їхньої приналежності до таких, було менше
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громадянських, політичних, економічних і куль�

турних прав, ніж у представників більшості.

Добровільне самовизначення — це коли не

можна автоматично зачисляти людину до куль�

турної, релігійної чи мовної групи, ґрунтуючись

на обставинах його народження. Членство інди�

віду у групі повинно припускати найширшу

форму самовизначення та самоідентифікації.

Державі не слід просто дарувати групі право

встановлювати і контролювати членство в ній

на шкоду окремим особам. Бажано, щоб у муль�

тикультурних  суспільствах, де держава визнає

за культурними і релігійними групами право на

самоуправління і автономну юрисдикцію у пев�

них сферах (прикладом є досвід Канади, Ізраї�

лю і Індії),  у будь�який  момент після досягнен�

ня зрілого віку кожну людину запитували б, чи

готова  вона зберегти свою приналежність до

тієї групи, з якої походить.
Свобода виходу і асоціація — мається на увазі,

що свобода індивіда на вихід із групи, до якої він

з самого початку зачислений, не повинна нічим

обмежуватися, хоча такий вихід може супрово�

джуватися втратою якихось формальних і нефор�

мальних привілеїв. Остракізм і відхід — це нефор�

мальна ціна виключення, а втрата прав на землю

і певних соціальних виплат стали б формальною

платою за це. Що стосується останнього моменту,

то ліберальна демократична держава має можли�

вості втрутитися і відредагувати сплату за вихід

відповідно з принципами рівності громадян.

У конкретно�інституціональному сенсі дані

нормативні принципи передбачають, якщо

процедури пропорційного представництва при�

стосовані до того, щоб охопити і виключені

меншини, відповідним групам і асоціаціям слід

поважати оговорені вище умови. Методи про�

порційного представництва не повинні приво�

дити до «замкнення» індивідів у тих общинах,

до яких вони (з самого початку) зачислені, якщо

останні, наприклад, не дозволяють їм голосува�

ти за кандидатів інших груп і партій. Представ�

ники меншин  повинні мати можливість ство�

рювати коаліції і асоціації з членами інших груп,

включаючи представників більшості, які поділя�

ють їхні погляди. Потрібно підтримувати крос�

культурні та міжкультурні політичні об’єднан�

ня, делегації і регіональні асамблеї. На нашу

думку, не слід схвалювати методів пропорційно�

го представництва, коли вони спираються на

ідентичність, яка визначається з точки зору

культури, етносу і релігії. Але слід вітати зусил�

ля до розширення демократичної участі мен�

шин, які певним чином не представлені, якщо

тим самим  членів меншин заохочують голосу�

вати, обиратися на виборні посади і утворювати

союзи і асоціації, а також політичні партії.

В цілому, інституціональні механізми повинні

балансувати вимоги індивідуальної автономії

учасників суспільного дискурсу, яких розгляда�

ють як осіб, що самовизначаються у культурно�

му відношенні, і претензії на колективну авто�

номію груп, які  намагаються використати своє

право на самовизначення.

Цілком можливі випадки, коли більшість

відмовляється погоджуватись на заходи демо�

кратичного включення чи їх виявиться недо�

статньо для задоволення вимог меншин на са�

мовизначення. У подібних випадках доведеться

проводити  різницю між пригніченою більші�

стю і меншинами, які намагаються до піднесен�

ня за культурними ознаками, а потім на підста�

ві вивчення історії, економічних і культурних

аспектів конфлікту встановлювати, чи є відо�

кремлення морально виправданим. Ми не бачи�

мо причин, щоб на підставі доречної чи диску�

сійної моделі у принципі виступати проти

відокремлення. Права на індивідуальне і колек�

тивне самовизначення можуть вимагати ство�

рення нових політичних співтовариств.

Водночас існує небезпека у спробах деяких

мултикультуралістів і націоналістів ліберального

спрямування прикрити романтичним флером

моральні і політичні витрати створення все

нових національних держав [1]. Ті, хто писав на

цю тему, відмічають свого роду феномен «мат�

рьошки». Кожна нова політична система, якщо

вона набуває форму національної держави —

слід відмітити, що у більшості випадків рухи за

відокремлення розвиваються саме тому, що мен�

шина намагається створити власну державу,

в якій переважала б саме її культура, — передба�

чає, що за неї доведеться  сплатити у морально�

му і політичному відношенні. Для кожного

націоналістичного руху меншин існують свої

власні «інші». У кожній державі виникають свої

правила включення і виключення. Деякі з су�

перностей, які властиві сучасній ліберальній

демократії, можна  особливо яскраво спостеріга�

ти при розгляді змін, які відбуваються на сьогод�

ні у правилах і звичаях, що регулюють питання

громадянства, тобто політичного членства. Іро�

нія історії полягає у тому, що культурні рухи, які

націлені на возз’єднання із соплемінниками за

кордоном чи на відокремлення, зараз виника�

ють у світі, де ситуація в усе більшій мірі визна�

чається переміщенням народів через державні

кордони, яке неможливо зупинити, і неминучим

переміщенням культур. На нашу думку, не слід

вірити у чистоту культур чи у те, що вони потре�

бують очищення. Не можна погодитись і з тим,

що державні кордони повинні обов’язково збі�

гатися з кордонами переважаючих культурних

общин. З цього приводу доречним є спроба про�

тиставлення романтиці культурного самовизна�

чення аналіз прикладів трансформації інститутів

громадянства у старих національних державах

на земній кулі, а саме у європейських країнах.
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Слід відмітити, що одвічна суперечність між

правами людини і вимогами самовизначення

відіграє основоположну роль у ліберальних

демократичних суспільствах, якщо вони хочуть

залишитися такими і не піддатися романтизму

національної чи культурної чистоти.

Постає запитання, як саме співвідносяться

права людини і самовизначення у глобалізова�

ному  світі?

На сьогодні в умовах  стрімкого розвитку гло�

балізації і фрагментації світу права людини

і вимоги суверенітету дедалі більшою мірою

вступають у суперечність одне з одним. З одного

боку, повсюдно у світі зростає  усвідомлення уні�

версальних принципів, які пов’язані з правами

людини. З другого боку, наполегливо  утверджу�

ються особливі ідентичності національного,

етнічного, релігійного, расового і мовного харак�

теру, внаслідок чого і вважається, що дехто нале�

жить  до суверенного народу. Глобалізація зовсім

не веде до встановлення «космополітичного

порядку» як умови довічного миру між народа�

ми, які підкоряються принципам республікансь�

кої конституції [2]. Замість цього вона загостри�

ла суперечність між правами людини і вимогами

самовизначення з боку суверенних груп людей.

Справа у тому, що суверенітет означає право

колективу на визначення себе через встановлен�

ня влади над територією у певних кордонах. Тому

дуже часто декларації про суверенітет породжу�

ють різниці між «нами» і «ними», тобто між

тими, хто належить, і тими, хто не належить до

суверенного народу. В історії рідко має місце збіг

ідентичності тих, над ким влада  утверджується

внаслідок їхнього проживання у межах певної

території, та ідентичності суверенного народу, від

імені якого така влада встановлюється. У даному

відношенні слід вказати на спостереження

Х. Арендт, хоча вони й були висловлені в іншому

контексті і у зв’язку з труднощами захисту прав

людини у період між двома світовими війнами

в Європі. В них відмічалося, що з самого початку

парадокс, який закладений у проголошенні

невід’ємних людських прав, полягав у тому, що

малася на увазі «абстрактна» людина, яка,

мабуть, ніде не існувала. Відповідно, дуже швид�

ко вся проблема щодо прав людини виявилася

безнадійно сплутаною з питаннями національ�

ного визволення. Як уявлялося, тільки визволе�

ний суверенітет народу, а саме свого власного

народу, був здатний забезпечити ці права [3]. 

Заява на отримання громадянства і натуралі�

зацію з боку іноземних громадян, іноземців, що

натуралізувалися і резидентів (осіб, що постійно

проживають у кордонах даної держави), а також

закони, норми і правила, за якими здійснюють�

ся дані процедури, належить до стрижньових

соціальних практик, з якими можна найбільш

тісно прослідкувати за нормативними складно�

стями у співвідношенні прав людини і суверені�

тету. Суверенітет тягне за собою право народу

контролювати свої кордони, а також встановлю�

вати процедури допуску «чужаків» на свою тери�

торію і у своє суспільство. Проте у ліберальній

демократичній країні подібні вимоги сувереніте�

ту завжди повинні бути обмежені правами люди�

ни, які індивіди мають не тому, що вони грома�

дяни і є учасниками політичної системи, а у тій

мірі, в якій вони просто є людьми. Загальні права

людини стоять вище прав  громадян і поширю�

ються на усіх, хто вважається моральною істо�

тою. Постає запитання, якого ж роду практика

імміграції, натуралізації і громадянства була

б у такому разі сумісною з прихильністю лібе�

ральних демократій до прав людини? Чи можли�

во замирити вимоги суверенного самовизначен�

ня зі справедливим і рівним ставленням до

чужаків та інородців, що живуть серед нас?

У сучасних дебатах з цих питань домінують

два підходи: радикальна аргументація універ�

салістів на користь відкритих кордонів і гро�

мадянсько�республіканське уявлення про «змі�

стовні концепції громадянства». Радикальні

універсалісти стверджують, що з моральної точ�

ки зору національні кордони довільні і єдиною

моральною послідовною позицією універсаліз�

му було б відстоювання відкритих кордонів. Дж.

Каренс, наприклад, використовує винайдену

Дж. Роулзом «завісу незнання», щоб розглянути

принципи справедливості з точки зору біженця,

іммігранта і того, хто просить надати йому при�

тулок [4]. Постає запитання, чи є кордони, у ме�

жах яких нам довелося народитися, а також

документи, на отримання яких ми маємо право,

з моральної точки зору хоча б у чомусь менш

довільними, ніж інші наші характеристики —

такі як колір шкіри, стать і набір генів, якими

ми наділені? Каренс відповідає на ці запитання

негативно. З моральної точки зору кордони, які

означають територіальні межі нашого наро�

дження, як і документи, отримати які ми  маємо

право, довільні, бо їх розподіл  не слідує  жодним

критеріям моральних заслуг, досягнень і ком�

пенсації. Тому, на думку Каренса, ліберальним

демократіям слід проводити політику в макси�

мально можливій мірі як таку, що відповідає

картині світу без кордонів.

Противагу радикальному універсалізму Ка�

ренса становить ряд комунітарних і громадянсь�

ко�республіканських точок зору, на підставі яких

сформульовані більш чи менш «насичені» кон�

цепції громадянства, співтовариства і приналеж�

ності. Ці теоретичні підходи до громадянства, не

усуваючи і не забороняючи імміграцію, встано�

влюють, проте, більш жорсткі критерії для інкор�

порування і  надання громадянства іноземцям,

ніж теорії універсалістів. Розраховувати на

гостинний прийом можуть тільки ті іммігранти,
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які краще за інших відповідають ідеалу дійсного

громадянина республіки, що передбачені дани�

ми теоріями. Інші ж отримають презирливу від�

мову. Зрозуміло, враховуючи те, як багато запе�

речень неминуче викликають такі «насичені»

концепції громадянства, комунітарні теорії

можуть легко стати виправданням неліберальної

імміграційної політики і обмеженню прав іммі�

грантів і іноземців.

На думку С. Бенхабіб, доречно було б відстою�

вати позицію, яка знаходиться десь посередині —

між радикальним універсалізмом політики від�

критих кордонів, з одного боку, і застарілими

з соціологічної точки зору концепціями республі�

канського громадянства, з іншого. Підкреслюючи

визначальну суперечність між вимогами забезпе�

чення загальних прав людини і принципами

демократичного суверенітету, вона аналізує сучас�

ні практики політичного інкорпорування у лібе�

ральних демократичних країнах [5]. Основний

об’єкт її уваги — це зміни, які відбуваються у прак�

тиках громадянства і інкорпорування в окремих

країнах�членах Європейського Союзу. Дійсно,

є декілька переконливих історичних і філософсь�

ких причин [6], які змушують її зараз ставити саме

європейські практики громадянства і інкорпору�

вання у фокус аналізу подібних проблем.

Маючи ліберальні демократичні устрої, країни�

члени Європейського Союзу не можуть іти на

будівництво «фортеці Європи». Жодна з країн

ліберальної демократії не може зачинити свої

кордони від біженців чи претендентів на приту�

лок, мігрантів чи іноземних робітників. Проник�

ливість кордонів — це необхідна,  хоча й недос�

татня умова ліберальної демократії. Разом з тим

жодна суверенна ліберальна демократична кра�

їна не може втратити свого права визначати

політику в галузі імміграції і інкорпорування.

Вона зосереджує свою увагу на різницях між

умовами в’їзду в країну, такими як дозвіл на

відвідування, навчання і придбання власності,

та умовами тимчасового перебування, а потім

між тим і іншим, та постійним перебуванням,

і громадянським інкорпоруванням, фінальною

стадією якого є політичне членство. Це різні

етапи політичного включення, грані між якими

дуже часто змішуються у теоретичних дискусіях,

але які все ж таки аналітично можна відрізнити.

На кожному з цих етапів суверенна держава

регулює права й вимоги іноземців, резидентів

і громадян інших країн, але це регулювання

може бути піддано перевірці, обговоренню

і бути оскаржене, в тому числі оскаржено осо�

бами, відносно яких застосовувалися, їхніми

адвокатами, а також національними і міжнарод�

ними групами правозахисників [7]. У цьому

процесі немає одного кроку, який би можна

було б приховати від уваги зацікавлених сторін.

Демократична суверенність народу у питаннях

імміграційної політики і інкорпорування не

є нічим не обмеженим правом. Право народу на

самоутвердження повинно розглядатися і оці�

нюватися у світлі його прихильності до загаль�

них прав людини. Слід зазначити, що зміни

у практиці громадянства і імміграції в країнах

сучасної Європи відбивають деякі з глибоких

утруднень, з якими  стикаються всі національні

держави в епоху глобалізації [8].
Для деяких Європа — це не  континент, не

просто географічна ознака, а ідеал, батьківщина
західної філософії та Просвітництва, демокра�
тичних революцій і прав людини. Для інших
Європа — це  та частина світу де приховується
великий фінансовий капітал. Сучасна Європа
опинилася перед загрозою того, що її моральні
і політичні межі будуть тепер визначатися по�но�
вому –відповідно до географічних кордонів. Гео�
графію використовують знову, щоб замаскувати
сліди складних процесів політичного і морального
включення і виключення. Де проходять зовнішні
і внутрішні кордони Європи після 1989 році?
Чим можна обґрунтувати стримуюче значення
цих кордонів? Буцімто як ідеал чи ілюзію, але
кого включає і кого виключає Європа? Хто став
«іншими» для Європи після припинення «холод�
ної війни»? 1993 рік є поворотним пунктом
в імміграційних тенденціях в європейських краї�
нах. З моменту підписання 1 травня 1997 р.
Амстердамського договору країни�учасниці ЄС
ще більше усвідомили необхідність гармонізува�
ти закони про громадянство і натуралізацію, які
були ухвалені в країнах�учасницях, а також змен�
шити розходження у правовому і політичному
становищі громадян ЄС і третіх країн.

Таким чином, дилеми громадянства  в сьо�
гочасній Європі набувають особливого змісту
в дебатах з приводу громадянства, що відбува�
ються у сучасній політичній філософії.
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Досліджена політична культура як фактор
розвитку політичного процесу, що безпосередньо
стосується іміджу політика. Оскільки вона висту"
пає як система цінностей, яка формує ідентич"
ність особистості, соціальних груп, нації та моти"
вує їхню соціально"політичну поведінку, і в певному
розумінні структурує політичний простір сус"
пільства.

Ключові слова: імідж, політична культура, полі�

тична свідомість, політична поведінка, етатизм.

Анализируется политическая культура как
фактор развития политического процесса, кото"
рый непосредственно относится к имиджу поли"
тика, так как политическая культура  предста"
ет как система ценностей, формирующих
идентичность личности, социальных групп, нации
и мотивирующих их социально"политическое
поведение, и в некотором понимании структури"
рует политическое пространство общества.

Ключевые слова: имидж, политическая куль�

тура, политическое сознание, политическое

поведение.

The political culture as a developing factor of the
political process and politician’s image is analyzed in
the article. The author considers political culture to be
an important value system which forms the identity of
person, social groups, the nation and motivates their
social and political behavior; also in particular sense it
structures the political freedom of society. 

Key words: image, political culture, political con�

sciousness, political behavior.

Імідж політика викликаний необхідністю

його позиціонування на політичній сцені,

оскільки це його публічний образ, котрий фор�

мується в суспільній думці і є засобом мобілізації

соціальних груп на підтримку його ініціатив.

Політичний імідж — це спрощене, стереотипізо�

ване, емоційно забарвлене уявлення про політи�

ка, що сформувалося в суспільній думці насе�

лення. Імідж і особистість політика перебувають

у складних взаємостосунках. Дослідження імі�

джу політика вимагає вивчення особистості

в системі соціально�політичних відносин, де

існує багато залежностей між учасниками

в боротьбі за владу, групами та інститутами.

Саме цей аспект проблеми іміджу як символіч�

ного образу політика, його місця і ролі в проце�

сах інформаційних обмінів між політичними

суб’єктами являє для нас предметний інтерес. 

За роки реформ Україна набула значного

досвіду у формуванні відносин політичного

представництва. Вибори стали одним із основ�

них соціально�психологічних механізмів фор�

мування владних структур. Разом з тим стали

помітними суперечності між політичною прак�

тикою, проведенням виборчих кампаній та

політико�психологічним осмисленням теоре�

тичних проблем, що пов’язані з аналізом особи�

стості політика як суб’єкта політичного проце�

су, іміджу політика як специфічного продукту

соціальних і політичних комунікацій, специфі�

ки соціальних ролей політиків у сучасному

українському суспільстві. Соціальна потреба

вирішення цієї суперечності об’єктивно актуа�

лізує тему даного дослідження. 

У сучасній політичній свідомості вже достат�

ньо закріпилось уявлення про імідж як про цін�

ність, від наявності якого залежить успіх в інди�

відуальній та колективній діяльності. Тому

наукові дослідження сутності іміджу, механізмів

його формування, виявлення тенденцій та зако�

номірностей його функціонування є кроком

уперед у створенні загальної теорії іміджу. І це,

безумовно, надає темі нашого дослідження осо�

бливий аспект її актуальності. 

Варто зазначити, що тема дослідження вима�

гає її розгляду у взаємозв’язку з політичною куль�

турою українського суспільства. Саме у масовій

свідомості відображається тип політичної культу�

ри суспільства, оскільки вона поєднує в собі зраз�

ки політичної поведінки та моделі дій, визначає

стійкість та цілісність розвитку суспільства та

особистості зокрема. А створення ефективного

іміджу політика як раз і розраховане на те, щоб

поширювати вплив та залучати до своєї соціаль�

ної бази масового виборця. Теоретичне висвіт�

лення цієї проблеми поки що не отримало

достатнього розвитку у вітчизняній іміджелогії.

Таким чином, актуальність даної теми поля�

гає як в теоретичному осмисленні, так і у вирі�

шенні ряду практичних проблем українського

політичного процесу.

75

РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ПОЛІТИКА

Галина Фесун, аспірантка кафедри міжнародної інформації 

Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича

УДК 316.334.3:323.39+32.019.5

Р
о

зд
іл

 ІV
 «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
А

 К
У

Л
ЬТ

У
Р

А
 Т

А
 ІД

Е
О

Л
О

ГІ
Я

»



Дослідження іміджу політика — проблема

комплексна та міждисциплінарна. Теоретичні

передумови цього феномену широко предста�

влені у вітчизняній та зарубіжній літературі.

В історичному аспекті у розвиток теоретичних

та методологічних уявлень про природу іміджу

політика внесли представники соціально�пси�

хологічної школи Г. Лебон, Г. Тард, З. Фрейд,

К. Юнг, Е. Дюркгейм, Г. Лассуел.

Серед вітчизняних дослідників теоретично�

му аналізу іміджу політика присвячені дослід�

ження низки відомих авторів. Серед них осо�

бливе значення займають праці В. Бебика,

Г. Почепцова, С. Кара�Мурзи, Л. Кочубей,

М. Варія, Т. Ляпіної, В. Королька, В. Полтора�

ка, Є. Тихомирової. В поданому аспекті варто

відзначити роботи російських науковців Д. Оль�

шанського, О. Дейнеки, Л. Гозмана, Г. Дили�

генського, Є. Єгорової�Гантман, В. Шепеля,

Є. Шестопал, Ф. Ільясова, В. Грачова.

У 60�ті роки ХХ ст. з’являються праці, прис�

вячені теоретичним та практичним проблемам

створення іміджу. За кордоном напрацьовано

значний масив літератури з проблем формуван�

ня іміджу. Вперше заговорили про використан�

ня іміджу в політиці Д. Бурстін, Д. Макгінес,

А. Саліван, Д. Ліллекер, Л. Сабато, Б. Брюс.

З’являються публікації українських фахівців

у цій сфері. Особливо активно працюють у цьо�

му напрямі В. Бебик, Г. Почепцов, Р. Старовой�

тенко, Л. Кочубей, праці яких присвячені аналізу

питань, пов’язаних зі створенням та актуаліза�

цією іміджу.

Аналіз останніх джерел і публікацій свідчить

про те, що політичний імідж як складний фено�

мен є потенційно плідним полем досліджень.

Незважаючи на те, що і в зарубіжній, і у вітчиз�

няній літературі велика увага приділяється до�

слідженню ролі особистості політика, аналізу

механізмів взаємодії особистості політика і су�

спільства, робіт, присвячених безпосередньо

теоретичним проблемам формування іміджу

політиків, не так уже й багато. Оскільки загаль�

новизнана фундаментальна теорія іміджелогії

поки ще не сформована, її створення залиша�

ється актуальним завданням дослідників різних

аспектів іміджу. 

Введення інституту виборів влади всіх рівнів

вимагало ознайомлення із зарубіжним досві�

дом організації та проведення виборчих кампа�

ній. У першій половині 1990�х років з’явились

праці західних науковців, які були здебільшого

не теоретичного, а прикладного характеру. Це

роботи із організації та проведення виборчих

кампаній, в котрих частково порушувались

проблеми формування та просування іміджу

політика [2].

Приблизно в цей час з’явилися праці вітчиз�

няних політичних консультантів та іміджмейке�

рів, в котрих проблеми формування іміджу

політика також подавалися в основному у формі

сформованих у світовій технологічній практиці

принципів без особливого аналізу самої приро�

ди цього соціально�психологічного феномену

[14,с.87]. Проте саме ці наукові надбання, збага�

чені реальним досвідом вітчизняних політичних

консультантів, стали хорошою емпіричною

базою для більш серйозних, теоретичних уза�

гальнень прикладних досліджень проблеми імі�

джу політика. З’явилась ціла низка робіт, в кот�

рих імідж політика був предметом аналізу не

тільки для конструювання технологій просуван�

ня, а й для теоретичного осмислення його при�

роди у поєднанні з типом політичної свідомості

та політичної культури суспільства [6, с. 227].

У деяких роботах імідж політика дедалі частіше

розглядається як продукт політичних та со�

ціальних комунікацій.

Імідж політика — це символічний образ,

який формується у свідомості виборців і вини�

кає як продукт комунікативних процесів між

політиком та його соціальними групами. З цієї

точки зору, імідж важливий як для самого полі�

тика, так і для тих соціальних груп, котрі іденти�

фікують себе з політиком. Він формує зразки

поведінки та діяльності, які закріплюються

у його іміджевих характеристиках. Засоби сим�

волізації цих зразків, їх стійкість, умови, в яких

вони функціонують, — всі ці питання актуалізує

необхідність дослідження політичної культури

суспільства та політичних субкультур соціаль�

них спільнот, які підтримують певного політи�

ка. Аналіз політичної культури як фактора

розвитку політичного процесу безпосередньо

стосується іміджу політика, оскільки вона

виступає як система цінностей, що формує

ідентичність особистості, соціальних груп, нації

та мотивує їхню соціально�політичну поведінку,

і в певному розумінні структурує політичний

простір суспільства.

Важливо зрозуміти структуру політичної

культури, яка дозволить пояснити як особливо�

сті функціонування іміджу політика, так і його

структуру та методи формування.

Похідним від політичної культури та важли�

вим її структурним компонентом є політична

свідомість як багатовимірне та багаторівневе

утворення, яке відображає в узагальненій формі

знайомство суб’єктів з політикою і міру раціо�

нального ставлення до неї. В цьому розумінні

в найбільш загальних рисах про політичну сві�

домість ми можемо говорити як про спосіб орі�

єнтації суб’єктів в політичній реальності та

відображення цієї реальності у їхній свідомості.
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Особливість політичної свідомості полягає

в тому, що вона одночасно відображає суб’єк�

тивну реальність і виявляє до неї своє ставлен�

ня. При цьому політична свідомість є водночас

продуктом раціонального, емоційного та вольо�

вого усвідомлення та пізнання людьми політич�

ної реальності.

Американські дослідники Г. Алмонд і С. Вер�

ба запропонували своє бачення політичної куль�

тури й її означення. Під політичною культурою

вони розуміли сукупність індивідуальних пози�

цій та орієнтацій учасників політичної системи;

суб’єктивну сферу, яка лежить в основі політичних

дій і надає їм певного значення. При цьому інди�

відуальні орієнтації проявляються на пізнаваль�

ному, емоційному та оцінковому рівнях [9, с. 89].

Однак політична культура припускає не тільки

наявність певного запасу знань, розвинутого

мислення, стійких переконань, установок, по�

треб, а й здатність людини до ефективної полі�

тичної діяльності. Активність особистості, її

включення в процес владних відносин і раціо�

нальність як осмислене ставлення до політики

є громадянськими якостями особистості. Тому

політична культура визначається рівнем розвит�

ку політичних структур, характером політичної

свідомостіі політичної поведінки. 

Дослідження дієвого виміру політичної куль�

тури пропонує аналіз характеру «включення»

людей у процес формування, утримання та реа�

лізації влади, у функціонуванні політичних

інститутів, а також у здійсненні індивідами

своїх конкретних громадянських прав та обо�

в’язків. У сучасній українській практиці все ще

залишаються неакцентованими (несформова�

ними) ті якості народу, завдяки яким люди здат�

ні контролювати використання влади (зокрема,

через власну участь у формуванні політики).

Таких форм «включення» в процес політичних

відносин може бути досить багато. Маються на

увазі громадянська позиція та громадянська

активність, воля і здатність до самоорганізації,

здатність народу до єднання, участь у протест�

них акціях, у боротьбі за свої громадянські

права тощо. Як показує аналіз результатів різно�

манітних соціологічних досліджень, які про�

водились останніми роками в Україні, участь

громадян у діяльності політичних партій і гро�

мадських об’єднань становить лише 2–3% рес�

пондентів [6, с. 370]. 

Таким чином, важливими показниками полі�

тичної культури є політична поінформованість

і компетентність громадян щодо політичних

подій і процесів, які відбуваються в суспільстві,

визначення особистого ставлення до них

і участь у політичному житті суспільства, знан�

ня сутності механізмів діючої влади, соціальних

ролей політиків, конституційних прав і свобод,

прав і обов’язків громадянина. Ядром політич�

ної культури виступають стійкі зразки політич�

ної діяльності і поведінки, а також політичні

переконання, цінності, ідеали, соціально�полі�

тичні принципи.

В реальній політичній практиці «будівельний

матеріал» іміджу політика завжди міститься

в просторі між «бажаним» і «наявним», між тим,

що пропонує політик людям, і тим, ким він

є в реальній політичній ситуації. І від характеру

взаємозв’язків між бажаним та реальним полі�

тика багато в чому залежить якість його можли�

вих іміджів. Ці взаємозв’язки можуть різнитися:

— за структурою (переважання в іміджі тих

чи інших структурних складових його «буді�

вельного матеріалу» — характеристик іміджів);

— за способом його формування та просу�

вання (у формуванні іміджу акцентують увагу

на тому, що вже існує, або на маніпулятивних

технологіях);

— за можливостями ідентифікації особисто�

сті політика з різними соціальними групами

(об’єктивні, які опираються на відповідність

соціальних характеристик політика очікуван�

ням аудиторії іміджу, або суб’єктивні, які роб�

лять акцент на психофізіологічні та міфологічні

характеристики).

Отже, важливим аспектом, який характери�

зує місце і роль політичної культури у форму�

ванні типів іміджів політиків є стан масової

політичної свідомості, яка певною мірою визна�

чається домінуючим типом політичної культури

конкретної політичної системи.

Масова політична свідомість включає стійкі

політичні цінності, орієнтації, переконання,

мотиви й динамічні складові: настрої, очікуван�

ня, думки, які швидко змінюються. Саме масова

свідомість мотивує і формує найбільш типові

зразки політичної поведінки. Причому, як пра�

вило, в масовій політичній свідомості і, відповід�

но, в типі політичної культури, переважає той

тип уявлень і ціннісних орієнтацій, який най�

більш близький, зрозумілий і адекватний реаль�

ним умовам життя людей. Можливо, саме тому

вибори президента України 1994 року Л. Кравчук

програв Л. Кучмі. Порівнюючи двох претенден�

тів на пост президента в теледебатах, не важко

було помітити, що Л. Кравчук їх виграв. Зачіска,

одяг Л. Кучми не мали привабливого вигляду, він

жахливо вів діалог на відміну від Л. Кравчука,

котрий прийшов упевненим, красиво одягнутим

та вміло вів дискусію. Проте, незважаючи на явні

переваги Л. Кравчука, для більшості населення

України переміг Л. Кучма, оскільки він постав

у свідомості виборців як свій і в думках, і в зов�

нішності, і в поглядах [7, с. 48].
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Особливість такого рівня політичної свідо�

мості полягає в тому, що процес відображення

політичної реальності та ставлення до неї

проявляється у вигляді образів, міфів, понять,

ідей, думок, оцінкових суджень, почуттів, пере�

живань, поведінкових установок. Масова полі�

тична свідомість найбільш адекватно відобра�

жає реальні умови життя громадян, структурує

політичний простір відповідно до соціальної

структури суспільства, групових інтересів та

потреб. Тому реальна політична культура зав�

жди багатолика, тому складним є й цілісний

імідж політика, котрий фактично складається із

сукупності якостей, що відображають очікуван�

ня часто не однієї, а багатьох соціальних груп

суспільства [10, с. 334].

Важливо відзначити, що в українському

політичному просторі під час формування імі�

джу політиків важливо враховувати ряд особли�

востей, пов’язаних зі специфікою формування

в країні громадянської політичної культури.

Вона, по�перше, не є гомогенною для нашої

країни. В ній існує диференціація на рівні еліт

та соціальних груп за соціальними, професійни�

ми та демографічними ознаками. По�друге, сут�

тєві відмінності в соціально�економічному

розвитку українських регіонів вимагають ви�

окремлення регіонального аспекту. Помітні від�

мінності регіонів у проведенні реформ гостро

проявляються в ціннісних орієнтаціях, установ�

ках, поведінці. По�третє, особливості у форму�

ванні громадянської політичної культури поміт�

ні за національно�конфесійною ознакою.

На думку деяких дослідників, у політичній

культурі українців до цього часу переважають

характеристики, притаманні «ідеальному типу»

політичної культури, котру Г. Алмонд і С. Верба

називали «підданською». Вона характеризуєть�

ся відсутністю інтересу до участі в політиці,

пасивним ставленням до влади. Люди усвідом�

люють себе членами політичного співтовари�

ства, але тільки в ролі підданих (як об’єкти

впливу політичної влади). Тобто ідеальний

образ держави зберігає в очах населення яскра�

во виражені патерналістські риси. Цим частко�

во пояснюється те, що в сучасному культурно�

політичному просторі України пріоритетні

позиції займають традиційні політичні ціннос�

ті, такі як державність, перевага загальнонарод�

них та державних інтересів над приватними.

Відомий діяч української еміграції І. Багряний

висловив після Другої світової війни думку, що

управлінські кадри майбутньої незалежної

України сформуються не в еміграції, а в надрах

державної влади УРСР. Цей прогноз виявився

досить точним. Радянська номенклатура, став�

ши першою політичною елітою незалежної

України, принесла в нові умови старі звички.

Головною її особливістю є відсутність уміння та

бажання брати на себе відповідальність. Адже за

радянських часів вони були сумлінними вико�

навцями «розпоряджень центру», а не самостій�

ними політиками. І потрібен певний час для

того, щоб виробились нові психологічні уста�

новки. Ця еліта має поки що більше ознак не

справжньої національної політичної еліти,

а псевдоеліти [3, с. 249].

Значно зростає роль політичної свідомості

в умовах трансформації суспільно�політичних

відносин, коли відбуваються значні зміни всіх

сфер суспільного життя, руйнуються попередні

світоглядні стереотипи сприймання усталених

соціальних норм і цінностей, які в нових умовах

не здатні виконувати свої світоглядні функції.

Поширений тип людини, залишений нам у спа�

док тоталітарним минулим, — це тип залежної

та інертної людини, яка не мислить себе віль�

ною, суверенною особистістю. Вона не вважає

себе відповідальною за стан суспільства і держа�

ви, за хід історії, за вибір майбутнього. Її життє�

ве кредо — від мене нічого не залежить. За таких

обставин виникає потреба розробити адекватні

новим умовам політико�ідеологічні концепції

й теорії, які могли б сприяти формуванню у гро�

мадян відповідних моделей світосприймання

й життєдіяльності.

Залежність як психічна ознака є наслідком

безправності цілих поколінь людей, оскільки

лише вільна людина може мислити себе відпові�

дальною, а безправність неминуче породжує

безвідповідальність. У пострадянських держа�

вах переважає суспільно�психічний тип люди�

ни, яка успадкувала спосіб мислення, спосіб

почування та поведінки залежної, а не само�

стійної особистості. Залежність неминуче поро�

джує інертність — пасивне наслідування устале�

них способів мислення та поведінки [8, с. 129]. 

Уявлення українців про сильну країну асоці�

юються насамперед з якостями першої особи —

президента. Масова свідомість пов’язує свої

сподівання про сильну та ефективну державу,

орієнтуючись на наявність цих якостей у полі�

тичного лідера. На думку Л. Капелюшного, така

позиція є типовою для електорату В. Януковича

на виборах президента 2004 та 2010 років, в осо�

бистості якого частина людей побачила гаран�

тію власного благополуччя. «Ця частина знає

одне слово — дай. Дай роботу, високу пенсію,

пільги, дай хліба і видовищ» [4, с. 330]. При

цьому зовсім не йдеться про те, чи кандидат вза�

галі спроможний запевнити обіцяне і зреалізу�

вати передвиборну програму. Більшою мірою

йдеться про те, щоб звалити всю відповідаль�

ність у важкій ситуації невпевненості на когось
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іншого. М. Юрій такий тип менталітету обме�

жує до Центральної та Східної України, але

навіть і в його концепції віра в «доброго і розум�

ного господаря», який наведе лад і звільнить

народ, належить до центральних компонентів

загальноукраїнської ментальності [13, с. 328].

Разом з тим М. Юрій припускає, що така віра у

справедливість згори має фатальні наслідки для

об’єктивної, реальної оцінки власної ситуації.

Мрії про майбутнє замінюють справжню турбо�

ту про нього. А мрія про майбутнє ще не є тур�

ботою про майбутнє і працею заради нього.

Саме тут відчувається чіткий зв’язок між вимі�

ром індивідуалізм/колективізм: колективістськи

налаштована особистість буде очікувати гло�

бальних рішень згори, у той час як більш індиві�

дуалістичний тип намагатиметься проявити іні�

ціативу, щоб поправити власну ситуацію. 

Численні соціологічні дослідження, що сто�

суються необхідності економічних перетворень

в Україні, на думку В. Степаненка, підтверджу�

ють, що більшість населення України хоче жити

в умовах розвинутого капіталізму і демократії,

і в той же час боїться своєї невизначеності

й особистої відповідальності, яка від неї вима�

гається [14, с. 129]. Це і є тенденцією ще раз

знайти притулок у великій та вічній правді, аби

тільки уникнути маленької відповідальності.

Тому українському національному характеру

властива висока міра очікувань від держави, на

відміну від західної ліберальної демократії,

котра ґрунтується на індивідуалізмі, за якого

громадянин, як правило, розраховує на власні

сили. Наші громадяни дуже часто очікують від

держави не стільки хороших законів, що вста�

новлюють справедливі правила гри для само�

стійних, незалежних суб’єктів, скільки достатньо

конкретних, видовищних дій, котрі безпосе�

редньо торкаються їхнього життя. Можна сказа�

ти, що етатизм є принципом суспільного життя

в Україні: держава домінує, суспільство займає

підданську позицію, що обумовлює нерівно�

правні стосунки між державою та індивідом. Із

цього випливає патерналізм (прагнення бути

під патронажем держави, окремого її інституту

чи державної особи). 

Етатистський тип суспільної свідомості ви�

пливає з того, що інтереси держави є найвищи�

ми, вона має бути монополістом публічної

влади і добродійником [1, с. 19]. Етатизм як ха�

рактерна особливість політичної культури

українського суспільства, пояснює ефектив�

ність іміджу «сильного політика», здатного твер�

дою рукою навести в країні лад. Такого типу

імідж прагнули приміряти багато політичних

лідерів нашої держави. Враховуючи особливо�

сті електоральної культури сучасної України,

був побудований імідж С. Тігіпка, В. Янукови�

ча, Ю. Тимошенко.

Сама поява цих лідерів на політичній сцені

виборів 2010 року була відповіддю на запити

етатистськи орієнтованого електорату: в Украї�

ну повертається сильна влада. Проте в українсь�

кій правосвідомості етатизм, патерналістські

очікування перебувають у вічній боротьбі з не�

прийняттям влади. Влада приймається в укра�

їнському суспільстві у тому разі, якщо вона

виконує соціальні ролі, які приписує їй суспіль�

на думка. При цьому держава і глава держави

фактично ототожнюються. Персоналізація дер�

жавної влади та пошук харизматичних лідерів

є іншими важливими особливостями сучасної

політичної культури українців. Розглядаючи

особу керівника як політичний та моральний

центр влади, громадяни намагаються пояснити

недоліки у функціонуванні системи за тради�

ційною схемою «добрий цар — недбалі слуги»,

а у разі розчарування в особистості лідера

замість структурних змін в організації влади

надають перевагу пошукам чергового героя,

здатного врятувати країну.

Таким чином, можна зробити висновок про

те, що політична культура виступає як певний

тип співвідношення політичної свідомості та

політичної поведінки. Тож формування іміджу

політичного лідера як спосіб завоювання ним

своїх соціальних груп обумовлено станом масо�

вої політичної свідомості, котра визначається

типом політичної культури. На технологічні

аспекти формування іміджу політичного лідера

будуть впливати тип політичної поведінки гро�

мадян та політиків, форми взаємодії суб’єктів

політичного процесу, форми і характер участі

громадян в політичному житті.

На процес формування громадянської полі�

тичної культури потужний вплив здійснює не

тільки соціальна структура суспільства, характер

суспільних відносин, національно�конфесійна

структура, а й політична структура суспільства,

політичні традиції, особливості національної

психології, тип політичної системи в цілому.

Тому якщо на індивідуальному та груповому рів�

нях політичну культуру слід розглядати в єдності

політичної свідомості і політичної поведінки, то

в цілому, на рівні політичної системи, вона

повинна бути доповнена культурою функціону�

вання політичної системи та формуючих її інсти�

туційних структур. Від того, якими методами

керує політична система, який механізм прий�

няття та реалізації політичних рішень, яким

чином здійснюється електоральний процес,

організація та проведення виборів, багато в чому

залежатиме технологічна матриця формування

та просування іміджу політичного лідера.
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Роль інституційного аспекту у формуванні

громадянської політичної культури, у створенні

умов виборчих перегонів особливо значуща для

країн перехідного типу, до яких належить і сучас�

на Україна. Оскільки в кінцевому результаті

йдеться про те, який тип електоральної пове�

дінки домінуватиме в українському політично�

му просторі — мобілізаційний, побудований

в основному на маніпулятивних виборчих тех�

нологіях і так званому адміністративному ре�

сурсі, чи активістський, що відображає взаємне

прагнення влади та громадянського суспіль�

ства, що формується, до створення дійсно демо�

кратичного суспільства зі стійкими правилами

та мотивами усвідомленої політичної діяльнос�

ті у політичної еліти країни і її повноправних

громадян.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бебик В. М. Інформаційно�комунікаційний ме�
неджмент у глобальному суспільстві: психологія,
технології, техніка паблік�рилейшенз : моногр. — К. :
МАУП, 2005. — С.19.

2. Блэк С. Паблик рилейшнз: Что это такое?; пер.
с англ. — М., Новости; АСЭС — Москва, 1990. —
С.128.

3. Браун Л. Имидж — путь к успіху; пер. с англ. —
Спб. : Питер, 1996.

4. Голдмэн С. Как создается имидж в американ�
ской политике // США: экономика, политика, идео�
логия. — 1990. — № 10.

5. Гоулд Ф. Стратегическое планирование избира�
тельной кампании // Политические исследования. —
1993. — № 4.

6. Вілков В., Салтовський О. Людина і світ : навч.
посібник. — К. :Центр навчальної літератури, 2004. —
С. 249.

7. Капелюшний Л. Візантійський синдром. Пос�
тімперські хроніки України в 100 000 слів. — К. :
Факт, 2005. — С. 330.

8. Кара"Мурза С. Г. Власть манипуляции. (Со�
циально�политические технологии) — Изд. 2�е. —
М. : Академический проект, 2009. — С. 227.

9. Кирилюк Ф. М., Конверський А. Є., БіликВ. Ф. та
ін. Політологія. Навчально�методичний комплекс :
підручник. — К.: Центр навчальної літератури,
2004. — С. 370.

10. Корреспондент. — 2010. — № 3 (391) — 29 янва�
ря — С. 48.

11. Лісовий В. У багатоголоссі політичних дис�
кусій. — К. : Києво�Могилянська академія, 2007. —
С. 129.

12. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных
технологий. — М. : Русская панорама. — 2000. —
С. 89.

13. Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический
консалтинг. М.�СПб. : Омма�пресс. — 2005. — С. 334.

14. Почепцов Г. Г. Имидж и выборы. Имидж поли�
тика, партии, президента. — К. : АДЕФ�Україна,
1997.

15. Почепцов Г. Г. Имидж от фараонов до прези�
дентов. К. : АДЕФ�Україна, 1997. — С. 87.

16. Юрій М. Т. Етногенез та менталітет українсь�
кого народу. — К. : Таксон, 1997. — С. 328.

17. Stepanenko.V. The Construction of Identity and
School Policy in Ukraine. New York: Nova Science
Publishers, Inc. 1999. — P. 129.

80

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



Робиться спроба виокремити поняття кризо"
вої ідеології. Аналізуються причини виникнення
такої ідеології та розглядаються особливості її
функціонування.

Ключові слова: криза, кризова ідеологія.

Предпринимается попытка определить поня"
тие кризисной идеологии. Анализируются причи"
ны возникновения такой идеологии и рассматри"
ваются особенности ее функционирования.

Ключевые слова: кризис, кризисная идеология.

In this article the author makes an attempt to deter"
mine the concept of crisis ideology. The reasons of such
ideology are analyzed and the peculiarity of it functio"
ning are observe.

Key words: crisis, ideology crisis.

Однією з причин сучасної політичної кризи

в Україні називають відсутність єдиної ідеології.

Так, дійсність українського політикуму багата

на приклади, коли діяльність політичної еліти

вбирає в себе як ліберальну риторику й відда�

ність євростандартам, так і заяви про реприва�

тизацію та націоналізацію.

Така еклектика ідеологічних спрямувань при�

вертає суттєву наукову увагу. Так, деякі науковці

(наприклад, О. Лановенко) вважають, що від�

сутність єдиного консолідуючого в масштабах

держави парадигмального вектора має фатальні

наслідки через пов’язаність з питаннями іденти�

фікації [4]. Для того щоб ідеологія дійсно стала

системотвірним чинником, вона має відповіда�

ти базисним формам самоідентифікації людини.

Такими формами є: усвідомлення людиною себе

як суб’єкта життєдіяльності; як представника

соціуму; як представника держави.

Саме ідеологія задає «точку відліку» у вигляді

безумовної соціальної та громадянської ціннос�

ті, яка б була близькою та зрозумілою переваж�

ній більшості населення. Більше того, ідеологія

повинна мати об’єднувальний чинник — мету. 

Ідеологію можна розглянути як системотвір�

ний чинник, що вбирає в себе переконливі ар�

гументи, які набувають таких інтерпретацій, що

стають зрозумілими переважній більшості насе�

лення. Тоді криза ідеологій втілюється у відсут�

ності підстав для ідентифікаційних процесів.

Такий стан неминуче призводить до втрати

стійкості політичної системи.

Різновидом подібного підходу є пов’язуван�

ня ідеології з ідеалом (В. Корнієнко). Тут «точ�

кою відліку» виступає національна ідея та ак�

центується увага на тому, що «ідеологія сприяє

раціоналізації світу і життя, дозволяючи людині

віднайти усталені орієнтири для своєї діяльнос�

ті» [3, с. 59]. Між державою та ідеологію можна

виявити цілком природну залежність. Цей зв’я�

зок вважається поясненням того, що «в основі

кризи будь�яких цивілізацій і суспільних систем

лежить в остаточному підсумку ідеологічна

криза, так само як і будь�яке суспільне відро�

дження починається з очищення та оновлення

суспільних ідеалів, з утвердження нової системи

цінностей, тобто формування нової ідеології»

[3, с. 59].

Як уже зазначалося, існує протилежний

табір, до якого входять прихильники ідеї, що

криза сама перетворилася на ідеологію. Слід за�

значити, що з поглибленням кризових процесів

подібна точка зору стає дедалі популярнішою.

(Так, відомий російський політолог Г. Пав�

ловський в одному з телевізійних виступів на

засіданні «Клубу 4 листопада» вказав на те, що

кризова ідеологія є реакційною ідеологією і в пев�

ному розумінні загрожує перетворитися на ідео�

логію контрреформ.)

Зауважимо, що теоретичне виправдання

застосування такої конструкції, як кризова ідео�

логія, можна знайти в міркуваннях С. Жижека

з приводу передчасності визнання сучасного

суспільства як постідеологічного. На його дум�

ку, зневіра в ідеологічних цінностях та те, що

серйозні ідеологічні твердження не сприйма�

ються, зовсім не є ознакою кінця ідеології.

Такий висновок відштовхувався від того, що

фундаментальний рівень ідеології є не таким,

що показує дійсність в ілюзорному вигляді, а та�

ким, що структурує соціальну дійсність. І цей

рівень свідчить, що сучасне суспільство не

є постідеологічним. Отже, цинічна відстороне�

ність і структурує наше дійсне, фактичне став�

лення до реальності [2, с. 39]. 

Ця ідея знайшла своє продовження в спробі

О. Шевченка показати об’єктивність процесу

перетворення кризи на безальтернативний

інструмент концептуалізації [5]. Автор наголо�

шує на фантомному характері кризових проце�

сів, за яким реальність народжується словами та
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образами, що приховують порожнечу. Техноло�

гічним засобом створення криз виступає щира

впевненість у її реальності. Важливими факто�

рами є й наявність загального очікування та

соціального замовлення на подібні явища.

Для ілюстрування того, яким чином впевне�

ність та очікування перетворюють ціннісну

систему, О. Шевченко наводить приклади кри�

зових міфів. Одним із найпоширеніших переко�

нань української дійсності є міф про розкол

нації. Це типова підміна, сутністю якої є подан�

ня конфлікту регіональних еліт як цивілізацій�

ного розколу. Засоби підміни такі: конфлікт

особистостей перетворюється на конфлікт сут�

ностей через надання позачасової форми, тобто

переведення у ранг вічності. 

Наступний міф — про кризу управління. Без�

кінечні повторювання про державну неспро�

можність українців створюють образ українсь�

кої держави, яка є неефективною та рухається

до руйнації. Про те, як кризові міфологеми

перетворюються на домінуючі переконання та

набувають характеру самоочевидних істин, що

не потребують доказів, — особливо добре свід�

чить міф про розкол української нації.

Отже, безальтернативність подібних поглядів

призводить до того, що масова свідомість сприй�

має кризу як фатальну неминучість. Причина

такого легкого засвоєння кризової ідеології, за

О. Шевченком, криється у глибоких підсвідомих

бажаннях: «кризові міфології ідеально пристосо�

вані для того, щоб відігравати агресивні імпуль�

си, що спрямовані проти себе. Це символічні

координати агресивного відігрування» [5, с. 1]. 

Як можна побачити, наведені погляди є до�

сить аргументованими і мають право на життя.

Проте, на нашу думку, доречною була б спроба

поглибити уявлення про кризову ідеологію.

Виправданням подібного кроку може слугувати

прагнення вирішити питання про появу такої

ідеології і які проблеми влада стає спроможною

вирішити з її допомогою. 

Для вирішення поставлених завдань логіч�

ним було б виходити з того, що кризова ідеоло�

гія, як і будь�яка інша, має нести в собі засоби

легітимації або існуючого, або такого режиму,

що починає складатися. Тобто будь�що ідеоло�

гія, що поширюється владою, повинна викону�

вати системотвірну та структурозберігальну

функцію. Водночас ідеологія має вимальовува�

ти цілі розвитку та можливі (прийнятні) засоби

їхнього досягнення. Тобто складову ідеології

повинні репрезентувати такі чинники, як усві�

домлення людиною своїх потенційних можли�

востей в певному суспільстві, а саме — ставити

і досягати власних цілей, реалізувати себе.

На перший погляд, все викладене ставить під

сумнів застосування самого поняття «кризова

ідеологія». Здається, що зневіра у політиці,

в можливості вирішення нагальних питань

політичними засобами може тільки зашкодити

ефективності політичної системи. Справді,

яким чином непослідовність дій владних кіл,

невміння еліти домовлятися як із власними

представниками, так і з соціумом, відсутність

стратегії може бути використано собі на користь

самою панівною верствою?

Як часто буває, відповідь криється в самому

запитанні. Згадаймо зауваження П. Бурд’є:

«Виробництво політично дієвих та легітимних

форм сприйняття є монополією професіоналів»

[1, с. 184]. Це означає, що не слід забувати про

те, що ідеологія завжди містить у собі розуміння

певної кінцевої мети влади, причому з перева�

гою точки зору політичної еліти. 

В цьому контексті запитання про те, якою

є кризова ідеологія –системотвірною або систе�

моруйнівною, не є актуальним. Звернемо увагу

на досить поширену в ЗМІ тезу про те, що Укра�

їна найважче переживає стан кризи, і те, що

соціум сприймає цей месидж цілком логічно та

визнає його виправданим. Стає очевидним, що

кризова ідеологія може бути більш корисною

проблемному політичному режимові, оскільки

«функція ідеології втілюється не в тому, щоб

відштовхнутися від реальності, а в тому, щоб

саму дійсність уявити як укриття від певної

травмуючої сутності» [2, с. 51]. 

Отже, сутність кризової ідеології полягає

у відтворенні застарілих конфліктів та проблем

через те, що саме вони можуть виступити засо�

бами легітимації такої неефективної влади.

З іншого боку, для кризової ідеології прита�

манною є певна суміш ідей та цінностей, стра�

тегій на тлі відсутності теоретичного обґрунту�

вання — таке поєднання несумісного дозволяє

задовольнити будь�який інтерес відповідною

пропозицією. Подібна ситуація не може не

спричиняти перевагу імітаційної діяльності, що

базується на тимчасовості тем та безкінечному

акцентуванні уваги на все нових проблемах.

У таких умовах не може не трансформувати�

ся і сам образ політика. Відсутність високих

ідеалів спричиняє «опущення» еліти до рівня

натовпу, для якої стає притаманним перева�

жання егоїстичних і різноспрямованих мотивів.

Попит відсутній не тільки на героїв, а й на

фахівців. Практично всі політики демонстру�

ють поверхневість у розумінні проблем та его�

центричність. Політична еліта відчуває брак

уміння схопити сутність явища та вибудовувати

будь�яку прийнятну стратегію щодо подолання

того або іншого негативного явища. Невипад�

ково кризова ідеологія вбирає в себе виправ�

дання імпульсивної діяльності та застосування

насилля. 
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Тепер спробуємо поглянути на явища нашої

політичної системи, що набули особливого

поширення, дещо під іншим кутом зору, а саме

з точки зору переваг подібних поглядів як для

влади, так і для населення. Так, корупція

в Україні не тільки набула необмеженого поши�

рення, а й знаходить все більше і більше мотивів

виправдання серед усіх верств населення.

Пов’язаний із корупцією правовий нігілізм

перетворився на комфортне прикриття заро�

бляння грошей поза рамками закону. Відсут�

ність високої мети та віри у краще майбутнє

компенсується прагненням вхопити все, що

тільки можна сьогодні (після нас хоч потоп!).

Така система поглядів несе виправдання агресії

українців один до одного (погуляйте ринками

країни), заробітчанський бум (спочатку «я», а по�

тім батьківщина), корупцію (адже всі беруть),

перетворення на місця «викачування» грошей

лікарень, шкіл… 

Отже, кризова ідеологія характеризується

поєднанням поширення споживацьких очіку�

вань та прагнення виграти саме в держави та

в суспільства. Правилом існування стає переко�

нання в тому, що прибутки потрібно залишати

собі, а збитки має відшкодовувати держава або

інші члени суспільства. 

Позитивні цінності втрачають сенс та посту�

паються негативним. В цьому можна знайти

пояснення того, що в Україні демократія набула

негативного змісту: суспільна свідомість відки�

дає будь�яку ідею поєднання зусиль людей і під�

тримки влади.

Ще один важливий чинник кризової ідеоло�

гії — апелювання до спрощених схем. Втілен�

ням такої риси може слугувати прагнення влади

будь�якими засобами лишити суспільство без

якісного уявлення про політику. Введення у ви�

щій школі розподілу навчальних дисциплін на

обов’язкові та такі, що обираються за бажан�

ням, може призвести до того, що політологія як

наука втратить вплив на творення найважли�

віших цілей та ідеалів політичної діяльності,

визначення стратегії та тактики політичної

поведінки. Що виграє еліта від фактичного від�

сторонення науки від соціуму? Очевидний

виграш від подібних акцій — неосвічене насе�

лення, зорієнтоване винятково на власне життя

та зациклене на ідеях збагачення.

Криза — політична або економічна — пере�

творюється на зручне явище, що дозволяє досягти

неможливого, водночас уникнути відповідаль�

ності та знайти виправдання неспроможності

будувати. Криза як така слугує чудовим засобом

прикрити будь�яку брехню та стратегічну імпо�

тенцію ідеєю необхідності виживання. 

Отже, кризова ідеологія залишає поле для

маневру не тільки еліти, а й пересічного грома�

дянина. Сила подібної ідеології в тому, що вона

вбудовує в ідентифікацію людини життєві пове�

дінкові схеми або сценарії життя, які перетво�

рюють людину на жертву обставин. Ключовим

імперативом діяльності людини з ціннісною

системою жертви стає безпорадність: а навіщо

щось робити, коли від тебе нічого не залежить?

Перефразовуючи К. Штайнера, можна сказати,

що стан безпорадності не сприяє мисленню,

самовираженню, людина не може ні працюва�

ти, ні вчитися, не може насолоджуватися жит�

тям [6, с. 199]. 

Отже, поява кризової ідеології говорить про

те, що криза відтворює сама себе у настроях та

настановах більшості населення. Політична

безпорадність перетворюється на спосіб існу�

вання. Кризова ідеологія вибудовується на

переконанні у неможливості змінити стан

речей, на відсутності бажання шукати альтерна�

тиви усталеному існуванню.

Ідеологія кризовості — це вже факт, який вті�

люється в існуванні легітимної держави, яка не

користується підтримкою та не заслуговує на

довіру населення. І в цьому її потенційна живу�

чість та рушійна сила самовідтворення. Однак,

як би там не було, кризова ідеологія не містить

в собі алгоритму виходу, а є лише кружлянням

по колу.
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Здійснено аналіз перебігу президентських ви"
борчих кампаній 2004 та 2010 років, що дав змогу
побачити становлення регіонального поділу в елек"
торальних преференціях жителів західних, цен"
тральних, а також південно"східних областей
України. Автор визначив ключові чинники регіо"
нального розмежування в Україні. Основний ак"
цент зроблено на політичному чиннику, а саме на
різних електоральних преференціях у виборців
«помаранчевого» та «біло"голубого» поясів. 

Ключові слова: соціополітичний поділ, елек�

торальний пояс, виборча кампанія.

Осуществлен анализ хода президентских избира"
тельных кампаний 2004 и 2010 годов, что дал воз"
можность увидеть становление регионального раз"
межевания в электоральных преференциях жителей
западных, центральных, а также юго"восточных об"
ластях Украины. Автор определил ключевые факто"
ры регионального расмежевания в Украине. Основной
акцент сделан на политическом факторе, а именно
на различных электоральных преференциях у избира"
телей «помаранчевого» и «бело"голубого» поясов.

Ключевые слова: социополитическое разме�

жевание, электоральный пояс, избирательная

кампания.

In this article the analysis of running president elec"
toral campaigns 2004 and 2010 years, which gave an
opportunity to see coming"to"be regional cleavage in
electoral preferences of population western and central
and also south"east regions of Ukraine, has been pro"
vided. The author defined the main factors of regional
cleavage in Ukraine. The main stress was made on
political factor, exactly on different electoral preferen"
ces in voters of «orange» and «white"blue» zone.

Key words: sociopolitical cleavage, electoral zo�

ne, electoral campaign.

В Україні від моменту утвердження її незалеж�

ності панує думка про її цивілізаційну межовість

між Сходом і Заходом. Особливої гостроти дана

проблема набула в період «помаранчевої» рево�

люції значною мірою завдяки маніпулятивним

технологіям. Водночас не можна заперечувати

того факту, що в історичному, соціокультурному

та політичному плані Україна є гетерогенною

країною із значними відмінностями, які тран�

слюються в різні електоральні преференції. Ці

електоральні розмежування ми можемо спосте�

рігати під час усіх без винятку виборчих кампа�

ній, починаючи з 1991 року. Особливо яскраво

електоральне розмежування ми спостерігаємо

протягом двох останніх президентських кампа�

ній 2004 та 2010 років. Відтак предметом нашого

дослідження в даній статті виступають електо�

ральні розмежування як відображення соціопо�

літичних поділів на територіальній основі в Укра�

їні. Звертаючись до методології, зазначимо, що

під територіальною основою соціополітичного

поділу ми розуміємо відмінності між групами

людей, які склалися за територіальною ознакою

і є базою для наступної політичної інституалізації.

Метою даної статті є виявити електоральні

розмежування в Україні як підставу для форму�

вання соціополітичного поділу на територіаль�

ній основі в Україні.

Поліцивілізаційна модель світу дає чітку, ви�

черпну відповідь на запитання: «Де закінчується

Європа? Європа закінчується там, де закінчується

західне християнство і починаються іслам і право�

слав’я» [8, c. 244]. Ці слова С. Гантігтона заставля�

ють нас замислитися над існуванням  електораль�

ного розмежування між регіонами України.  

Як відзначає А. Гальчинський, «наша держа�

ва перебуває на межі, по суті, двох світів, двох

культур і ментальностей, двох різновекторних

цивілізацій, що само собою визначає об’єктив�

ну складність державотворчого процесу, консо�

лідації суспільства»[2]. 

Так, А. Вільсон  вважає, що важливою харак�

терною властивістю України є «серединна осно�

ва між українською і російською ідентичностя�

ми, котра реально існує, але суперечить логіці

державності, яка має консолідувати» [11, c. 31]. 

Як зазначає український дослідник П. Кір’я�

ков, у російських аналітичних розробках усе

виразніше простежується намагання протиста�

вити дві політичні культури, які нібито склали�

ся в Україні, а саме «самостійницьку» західну та

«малоросійську» східну. Відтак робиться спроба

довести, що рубіж Східної (Центральної) Євро�

пи проходить по самій Україні, а тому орієнта�

ція на «західну» геополітичну доктрину загро�

жує цілісності української держави [10]. 
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А. Марчуков вважає, що цивілізаційний роз�

лом в українському суспільстві проходить не

просто за територіальним принципом. Він є, ско�

ріше, «розломом» у світогляді, де «схід» уособлює

собою радянську, «православно�слов’янську»

свідомість, те, що правильніше було б наймену�

вати «Росією» у широкому значенні цього слова,

а «Захід» — національну українську свідомість

і національні українські цінності [10]. 

Говорячи про Україну, слід відзначити, що

Україна неоднорідна в культурному, політично�

му та електоральному аспекті. В політичному

плані Україна є державою, що складається із

декількох субрегіонів з різною історичною тра�

дицією, різними типами політичної культури та

специфічною електоральною свідомістю. 

Електоральні «розколи» в українському сус�

пільстві не виникають самі по собі. Вони вини�

кають на основі суттєвих ціннісних та інших

відмінностей, які існують між україномовними

і російськомовними регіонами. Про наявність

цих відмінностей свідчать дані соціологічних

опитувань. Проте регіональна диференціація

в Україні набагато складніша, ніж стереотипізо�

ваний поділ на Західну та Східну Україну. Адже

неможливо не брати до уваги існування ще двох

великих регіонів — Центру та Півдня, які харак�

теризуються і спільними, і відмінними рисами

із Заходом та Сходом, в той час як Центр має

величезний потенціал консолідації й синтезу ре�

гіонального розмаїття України. До того ж і Схід,

і Захід також регіонально диференціюються,

наприклад, на Заході вирізняють ще чотири

субрегіони — Галичина, Волинь, Закарпаття та

Буковина. Все ж регіональні ідентичності Захід�

ної та Східної України найбільш акцентовані,

знакові в масовій свідомості, ЗМІ, політичному

дискурсі, науковій літературі й найбільше впли�

вали та впливають на суспільно�політичні про�

цеси у сучасній Україні. 

Водночас слід наголосити, що більшість нау�

ковців сходяться на тому, що Україна складаєть�

ся з  чотирьох субрегіонів з різною історичною

традицією, різними типами політичної культу�

ри і специфічною електоральною свідомістю:

— Західний регіон: Волинська, Закарпатська,

Івано�Франківська, Львівська, Рівненська, Тер�

нопільська, Чернівецька області;

— Центральний регіон: Київська, Вінницька,

Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Чер�

каська, Житомирська, Сумська, Чернігівська

області;

— Східний регіон: Дніпропетровська, Донець�

ка, Запорізька, Луганська, Харківська області;

— Південний регіон: Одеська, Миколаївська,

Херсонська області та АР Крим.

За національно�патріотичною та мовною

складовою в Україні можна виділити два ідеоло�

гічних полюси: 

— Західний (Львівська, Івано�Франківська,

Тернопільська область), який характеризують�

ся абсолютним домінуванням, українського

і україномовного населення, націонал�демо�

кратичних і націоналістичних ідеологічних орі�

єнтацій. 

— Східний (Донецька, Луганська область, АР

Крим) — переважно індустріальні регіони, з до�

мінуванням російського і російськомовного

населення, проросійських, етатистських полі�

тичних і економічних ідеологічних орієнтацій

[7, c. 92].

Підставами формування соціополітичного

поділу на територіальній основі в Україні можна

назвати: 

1) історичний чинник: розвиток українського

суспільства в межах різних держав;

2) етнолігвістичний чинник: етнокультурна,

мовна гетерогенність українського суспільства;

3) релігійний чинник: конфесійна гетероген�

ность; 

4) економічний чинник: суттєві соціально�еко�

номічні розбіжності між регіонами України;

5) зовнішньополітичний чинник: зовнішньо�

політичні орієнтації регіонів, питання НАТО;

6)інформаційний чинник: несформованість в

Україні єдиного інформаційного простору;

7) політичний чинник: суттєві розбіжності

політичної культури між регіонами України,

використання суттєвих міжрегіональних роз�

біжностей у політичних та виборчих технологіях

[7, c. 92–97]. 

Власне політичний чинник, який транслю�

ється у різні електоральні вподобання жителів

регіонів України дозволяє виокремити існуван�

ня в Україні, на думку А. Романюка, двох елек�

торальних поясів — «помаранчевого» та «біло�

голубого». 

Причому, як відзначає А. Романюк, «спроба

окремих ЗМІ та політиків поміняти кольори, за

підсумками виборів 2010 року, з помаранчевого

на червоний, як відповідник партійному кольо�

ру (біло�червоному) лідера БЮТ Ю.Тимошенко,

видається некоректною, оскільки, по�перше,

первинне «кольорове» маркування виявилось

тривалим і витримало випробування парламент�

ськими виборами 2006 та 2007 років; по�друге,

формат протистояння первинних кольорів

активно використовувався під час президентсь�

кої виборчої кампанії 2010 року і до нього

постійно звертались представники як Ю. Тимо�

шенко, так і В. Януковича; по�третє, голоси

«помаранчевих» суттєво розділились особливо

під час першого туру і значна частина цих

виборців у другому турі голосували не стільки за

Ю. Тимошенко, як проти В. Януковича» [6, c. 9]. 

Відтак, на нашу думку, аналіз президентської

виборчої кампанії 2010 року слід розглядати

в контексті кампанії 2004 року.
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Президентські вибори 2004 р.
В 2004 році відбулися «трьохтурові» президент�

ські вибори, під час яких відбулася так звана

«помаранчева» революція. Слід також відзначити,

що напередодні першого туру виборів кандидата�

ми у президенти було зареєстровано 24 особи,

хоча ще задовго до голосування було зрозуміло,

що основна боротьба за пост глави держави роз�

горнеться між представником влади Прем’єр�мі�

ністром України Віктором Януковичем та пред�

ставником опозиції — Віктором Ющенком. 

За підсумками саме цих президентських вибо�

рів Україна виявилася поділена на дві частини:

ту, де В. Ющенко отримав впевнену перемогу над

В. Януковичем — так званий «помаранчевий»

електоральний пояс, та ту, де, навпаки, В. Януко�

вич здобув перемогу над В. Ющенком — «біло�

голубий» електоральний пояс. 
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Таблиця 1 — Перелік областей, в яких більшість електоральної підтримки отримав Віктор Ющенко — «помаранB
чевий» пояс [3]

Область 

Віктор Ющенко Віктор Янукович

Кількість голосів
виборців, осіб

Рівень підтримки, %
Кількість голосів

виборців, осіб
Рівень підтримки, %

Вінницька 905497 84.07 139 421 12.94

Волинська 613 050 90.71 47 438 7.01

Житомирська 535 209 66.86 231 370 28.90

Закарпатська 407 328 67.45 166 608 27.58

Івано�Франківська 882 282 95.72 26 411 2.86

Київська 935 380 82.70 155 837 13.77

Кіровоградська 380 224 63.40 190 448 31.76

Львівська 1 616 043 93.74 81 393 4.72

Полтавська 636 512 66.00 281 189 29.15

Рівненська 602 567 84.52 87 673 12.29

Сумська 613 407 79.45 130 442 16.89

Тернопільська 731 215 96.03 20 589 2.70

Хмельницька 703 255 80.47 140 131 16.03

Черкаська 650 545 79.10 142 696 17.35

Чернівецька 506 824 79.75 83 007 16.37

Чернігівська 722 929 71.15 174 669 24.16

м. Київ 1 299 410 78.37 290 373 17.51

Загалом по Україні 15 115 712 51.99 12 848 528 44.20

Електоральна карта підтримки Віктора

Ющенка свідчить про його однозначну під�

тримку у західних та центральних областях

України (81% проти 16%).

Таблиця 2 — Перелік областей, в яких більшість електоральної підтримки отримав Віктор Янукович — «білоB
голубий» пояс [3]

Область 

Віктор Янукович Віктор Ющенко

Кількість виборців, осіб Рівень підтримки, % Кількість виборців, осіб Рівень підтримки, %

Автономна

Республіка Крим
942 210 81.26 178 755 15.41

Дніпропетровська 1 237 547 61.13 648 072 32.01

Донецька 2 940 890 93.54 132 614 4.21

Запорізька 792 549 70.14 277 006 24.51

Луганська 1 494 715 91.24 101 873 6.21

Миколаївська 481 867 67.13 199 029 27.72

Одеська 832 008 66.56 343 297 27.46

Харківська 1 154 178 68.12 446 795 26.37

Херсонська 327 306 51.32 276 987 43.43

м. Севастополь 215 874 88.83 19 359 7.96

Загалом по Україні 12 848 528 44.20 15 115 712 51.99
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Електоральна карта свідчить, що саме східні

та центральні регіони готові віддати свої голоси

Віктору Януковичу, причому у співвідношенні

76% проти 19%.  

Як ми вже зазначали, виділивши чотири суб�

регіони — Західний, Центральний, Південний

і Східний, ми можемо простежити утвердження

електоральних розмежувань в Україні. 
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Таблиця 3 — Офіційні результати голосування у третьому турі президентських виборів, %

у чотирьох регіонах
України 2004 р.

Західний Центральний Південний Східний
Україна загалом (включаючи

закордонний округ)

За Віктора Ющенка 86,84 74,79 28,49 18,66 51,99

За Віктора Януковича 11,35 21,23 66,56 76,83 44,2

Проти обох та недійсні 1,81 3,98 4,95 4,51 3,81

Загалом 100 100 100 100 100

Рисунок 1 — Розподіл голосів за регіонами

Як видно з діаграми (рис.1), серед усіх

виборців найбільшу частку голосів за В. Ющенка
і найменшу за В. Януковича віддали виборці Захід"
ного регіону, а найбільшу частку голосів за В. Яну"
ковича і найменшу за В. Ющенка — виборці Схід"
ного регіону. Причому відмінності між Західним

та Східним регіонами за поширеністю в них

прихильності до обох кандидатів — перевага

майже на 75 % на користь В. Ющенка у Захід�

ному регіоні та майже на 58 % на користь

В. Януковича у Східному регіоні — переверши�

ли регіональні відмінності, які спостерігалися

на будь�яких попередніх президентських вибо�

рах в Україні. 

Водночас досить помітно відрізнялися один

від одного і суміжні регіони. Так, у Південному

регіоні В. Ющенко отримав майже на 10 % біль�

ше голосів, ніж у Східному, а в Західному — на

12 % більше, ніж Центральному. 

З другого боку, В. Янукович у Центральному

регіоні отримав майже на 10% більше, ніж у За�

хідному, а у Східному регіоні — також більше

ніж на 10 % більше, ніж у Південному. 

Таким чином, за виокремленими регіонами

України у розподілі голосів між двома кандида�

тами спостерігалося стале співвідношення: чим
західніше регіон, тим більше виборців голосувало
за В. Ющенка і тим менше — за В. Януковича,
і навпаки.

Президентські вибори 2010 р.
Президентські вибори 2010 року стали своє�

рідним генетичним продовженням виборів

2004 року, сприявши утвердженню соціополітич�

ного поділу на територіальній основі в Україні.

Як і в 2004 році, більшість західних та централь�

них областей проголосували за прозахідного

і націонал�орієнтованого кандидата в Прези�

денти Юлію Тимошенко, в той час як східні та

південні області — за проросійського Віктора

Януковича. 

Водночас результати першого туру голосу�

вання засвідчили, що значна кількість виборців

незадоволена кандидатурами двох головних

претендентів на президентське крісло — Яну�

ковича і Тимошенко. Можна припустити, що

вони трактувались як представники «старої»
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політичної еліти, які повинні нести відпові�

дальність за незадовільний стан справ у країні,

а на зміну їм повинна прийти так звана «нова»

еліта. Власне, як засвідчили результати голосу�

вання під час першого туру виборів, рівень під�

тримки так званих «альтернативних» кандида�

тів (С. Тігіпка, А. Яценюка та А. Гриценка) ста�

новив більше 20%.
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Таблиця 4. — Результати першого туру президентських виборів

Кандидат Кількість голосів виборців, осіб Результат, %

Янукович Віктор 8 686 751 35.32

Тимошенко Юлія 6 159 829 25.05

Тігіпко Сергій 3 211 257 13.06

Яценюк Арсеній 1 711 749 6.96

Ющенко Віктор 1 341 539 5.45

Симоненко Петро 872 908 3.55

Литвин Володимир 578 886 2.35

Тягнибок Олег 352 282 1.43

Гриценко Анатолій 296 413 1.20

Богословська Інна 102 435 0.41

Мороз Олександр 95 169 0.38

Костенко Юрій 54 376 0.22

Супрун Людмила 47 349 0.19

Противсіх Василь 40 352 0.16

Пабат Олександр 35 475 0.14

Ратушняк Сергій 29 796 0.12

Бродський Михайло 14 991 0.06

Рябоконь Олег 8 334 0.03

Проти всіх 540 942 2.20

Всього 24 588 261 100

Слід відзначити, що електоральний розкол,

який утвердився в Україні в 2004 році повто�

рився і в 2010, адже Юлія Тимошенко здобула

перемогу абсолютно в тих самих областях

і регіонах, що й свого часу Віктор Ющенко

у 2004 році.

Таблиця 5 — Перелік областей, в яких більшість електоральної підтримки здобула Юлія Тимошенко —
«помаранчевий» електоральний пояс1

Область 

2010 рік 2004 рік

Віктор Янукович Юлія Тимошенко Віктор Ющенко

Кількість
голосів, осіб

Рівень
підтримки, %

Кількість
голосів, осіб 

Рівень
підтримки, %

Кількість голосів
«за» Віктора Ющенка

у 2004 році, осіб 

Результат у порівнянні
із підтримкою Віктора

Ющенка у 2004 р.

Вінницька 227 633 24.26 938 232 71.10 905497 -

Волинська 84 212 14.01 600 853 81.85 613 050 ¯

Житомирська 258 695 36.70 704 776 57.50 535 209 -

Закарпатська 224 917 41.55 541 245 51.66 407 328 -

ІваноBФранківська 57 849 7.02 823 292 88.89 882 282 ¯

Київська 229 858 23.61 973 261 69.71 935 380 -

Кіровоградська 203 999 39.61 514 946 54.66 380 224 -

Львівська 131 136 8.60 1 519 664 86.21 1 616 043 ¯

Полтавська 318 405 38.99 816 536 54.20 636 512 -

Рівненська 121 446 18.91 642 081 76.24 602 567 -
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Як видно із таблиці, рівень підтримки Юлії

Тимошенко в 2010 році у традиційно «помаран�

чевому» поясі в порівнянні з результатом Вікто�

ра Ющенка у 2004 році впав у ряді областей,

а саме у Волинській, Івано�Франківській, Львів�

ській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігів�

ській. Загалом по Україні електоральні втрати

Тимошенко (у порівнянні з Віктором Ющенком

в 2004 році) становили 3 526 478 голосів. Така

тенденція пояснюється ефектом розчарування

політикою та внутрішнім протистоянням у «по�

маранчевій» команді.

Попри все, найбільший рівень підтримки

отримала Юлія Тимошенко в Івано�Франків�

ській (88,89%), Тернопільській (88,39%) та

Львівській областях (86,21%), 
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Область 

2010 рік 2004 рік

Віктор Янукович Юлія Тимошенко Віктор Ющенко

Кількість
голосів, осіб

Рівень
підтримки, %

Кількість
голосів, осіб 

Рівень
підтримки, %

Кількість голосів
«за» Віктора Ющенка

у 2004 році, осіб 

Результат у порівнянні
із підтримкою Віктора

Ющенка у 2004 р.

Сумська 194 608 30.40 640 101 62.89 613 407 -

Тернопільська 53 773 7.92 678 378 88.39 731 215 ¯

Хмельницька 191 484 24.94 767 646 69.74 703 255 -

Черкаська 202 512 28.84 702 146 65.37 650 545 -

Чернівецька 121 381 27.64 439 149 66.47 506 824 ¯

Чернігівська 194 069 30.95 626 985 63.63 722 929 ¯

м. Київ 376 099 25.72 1 462 070 65.34 1 299 410 -

Загалом по Україні 12 481 266 48.95 11 589 234 45.48 15 115 712 ¯

Закінчення таблиці 5 

Таблиця 6 — Перелік областей, в яких більшість  електоральної підтримки здобув Віктор Янукович — так званий
«білоBголубий» електоральний пояс2

Область 

2010 рік 2004 рік

Юлія Тимошенко Віктор Янукович Віктор Янукович

Кількість
голосів, осіб

Рівень
підтримки, %

Кількість
голосів, осіб 

Рівень
підтримки, %

Кількість
голосів, осіб 

Результат у порівнянні
з підтримкою

Януковича у 2004 р.

Автономна

Республіка Крим
181 715 17.31 820 316 78.25 942 210 ¯

Дніпропетровська 536 321 29.13 1 154 274 62.70 1 237 547 ¯

Донецька 173 820 6.45 2 435 522 90.44 2 940 890 ¯

Запорізька 227 531 22.22 731 090 71.51 792 549 ¯

Луганська 107 523 7.72 1 233 283 88.95 1 494 715 ¯

Миколаївська 143 135 22.95 446 050 71.53 481 867 ¯

Одеська 228 757 19.52 868 237 74.15 832 008 -

Харківська 338 643 22.43 1 076 962 71.35 1 154 178 ¯

Херсонська 181 754 33.73 322 240 59.84 327 306 ¯

м. Севастополь 21 940 10.38 178 201 84.35 215 874 ¯

Загалом по Україні 11 593 357 45.47 12 473 258 48.95 12 848 528 ¯

Що стосується Віктора Януковича, незва�

жаючи на те, що рівень його підтримки в тради�

ційно «біло�голубому» поясі впав у порівняні

з 2004 роком в усіх областях, окрім Одеської —

у підсумку він переміг у другому турі Юлію

Тимошенко. Це зумовлено тим, що, з одного
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боку, загалом 2010 рік відзначається вищим рів�

нем аполітичності та байдужості по всій Україні

у порівнянні із сплеском громадської актив�

ності у 2004 році. З іншого боку, через масове

розчарування політикою так званої «помаран�

чевої» команди зросла електоральна підтримка

Віктора Януковича на Заході та в Центрі у по�

рівнянні з 2004 роком. 

Слід відзначити, що в «помаранчевому»

поясі найвищий рівень електоральної підтрим�

ки В. Януковича зафіксовано в Закарпатській

області (41.55%), розрив менше 10% з Тимо�

шенко спостерігався у  Житомирській, Кірово�

градській та Полтавській областях.

Водночас у «біло�голубому» поясі  подібно до

2004 року у 2010 році домінуючою областю за

кількістю відданих на підтримку В. Януковича

голосів була Донецька — 90,44%.

Що стосується розподілу голосів між Юлією

Тимошенко та Віктором Януковичем у другому

турі президентських виборів у 2010 році — кар�

тина залишилася незмінною: Захід і Центр під�

тримав Юлію Тимошенко, а Схід і Південь —

Віктора Януковича. 
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Таблиця 7 — Офіційні результати голосування у другому турі президентських виборів у чотирьох регіонах
України 2010 р., %

Кандидат Західний Центральний Південний Східний
Україна загалом (включаючи

закордонний округ)

За Юлію Тимошенко 77,10 63,19 23,36 17,59 45,47

За Віктора Януковича 17,95 30,92 70,93 76,99 48,95

Проти обох та недійсні 4,95 5,89 5,71 5,42 5,58

Загалом 100 100 100 100 100

Порівняльний аналіз виборчих кампаній

2004 та 2010 років показав утвердження електо�

рального розмежування. Неможливо не поміти�

ти, що електоральна карта 2004 та 2010 року —

збігаються (рис. 2). 

Рисунок 2 — Порівняння результатів виборчих компаній 2004 та 2010 рр.

При формальному збігу переліку регіонів, які

підтримали під час 2004 та 2010 років лідерів

«помаранчевих» — В. Ющенка та Ю. Тимошенко

і лідера «біло�голубих» В. Януковича, на нашу

думку, слід виділити декілька тенденцій. По�пер�

ше, кількісно зменшився рівень підтримки ліде�

рів. Порівнюючи результати голосування/під�

тримки В. Януковича в межах України, слід

констатувати, що у 2010 році він не зумів повтори�

ти свого результату з 2004 року — зменшення кіль�

кості виборців, які його підтримали, становило

367 262 голоси. Перемогу Януковичу на президент�

ських виборах забезпечили, як не парадоксально,

протестний електорат в західних і центральних

областях, де він набрав від 7,02% в Івано�Франків�

ській області до 41,55%  —  у Закарпатській

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



Як ми вже зазначали, електоральні втрати

Ю. Тимошенко були ще більшими, в абсолют�

них цифрах вона отримала на 3 526 478 голосів

менше у 2010 році порівняно з В. Ющенком

у 2004 році. Водночас, як і під час президентсь�

кої кампанії 2004 року, збереглася тенденція, що

чим західніше регіон, тим більше виборців голосу�

вало за Юлію Тимошенко і тим менше — за
В. Януковича, і навпаки (рис.3).

Висновки. Електоральна географія періоду

незалежності України дозволила нам прослідку�

вати становлення соціополітичного поділу на

територіальній основі,  в основу якого покладе�

ний, за Р. Хербутом, «стабільний стан поляриза�

ції політичної спільноти, у межах якої певні сус�

пільні групи надають підтримку конкретним

політичним напрямам або політичним структу�

рам, які є представниками цих напрямів, тоді як

інші суспільні групи підтримують опозиційні

напрями політики, або репрезентуючи їх полі�

тичні партії» [5]. 

Як свідчить політична практика України,

найяскравіше регіональні відмінності проявля�

ються під час виборчої кампанії. З одного боку,

виборці, а з другого — претенденти своїми діями

конституюють політичну географію України.

Високий ступінь ідентифікації виборців зі своїм

кандидатом свідчить про те, що мети (а нею

залишається вища державна влада) було досяг�

нуто кандидатами шляхом накидання та вкорі�

нювання у свідомість людей образу полярних

політичних устремлінь, претензій, настанов.

Отже, політична структуризація утворюється як

результат спільних дій населення та конкуруючих

за владу політичних сил, які надали леґітимності

наявним культурним й соціально�економічним

відмінностям і на їхньому протиставленні вибу�

дували власні виборчі кампанії. 

Одним із свідчень формування соціополі�

тичного поділу є відсутність у державі єдиного

загальнонаціонального політичного лідера чи

політичної сили, які б перемогли не в одному

конкретному субрегіоні, а в усій Україні. Кан�

дидати, починаючи від своїх програмних поло�

жень, традиційно вже орієнтуються на конкрет�

ний регіон, мобілізують усі свої зусилля для

досягнення масимального результату в ньому.

Крім того, політичні партії та кандидати у пре�

зиденти доволі часто акцентують на маніпу�

лятивних питаннях мови, церкви, зовнішньо�

політичної орієнтації, які розділюють, а не

об’єднують  Україну. 

Отже, за роки незалежності конституювалася

політична структуризація і стратифікація Укра�

їни, тобто її «політична географія», і це означає,

що історико�культурні, економічні та іншого

роду відмінності набрали політичної форми

й понижені до ролі засобів політичної боротьби

за домінування, акцентування на яких стає

одним із правил політичної гри.
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Рисунок 3 — Електоральна карта президентських виборів 2004–2010 рр.
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Як свідчить проведений нами порівняльний

аналіз виборчих кампаній 2004–2010 років.

Україна перебуває на стадії формування со�

ціально�політичного поділу на територіальній

(регіональній) основі, що відображається

в кардинально різних електоральних префе�

ренціях жителів східних�південних та захід�

них�центральних областей України та в утвер�

дженні двох чітко окреслених електоральних

поясів — «помаранчевого» та «біло�голубого».
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Аналізуються фактори, що мають найбільший
вплив на формування електоральної культури
мешканців Західного регіону України в контексті
сучасних виборчих процесів. Досліджено роль ре"
гіональної виборчої субкультури, яка визначає  аси"
метричні норми політичної поведінки населення.

Ключові слова: електоральна культура, регіо�

нальні особливості, політичні цінності і тради�

ції, норми політичної поведінки.

Анализируются факторы, имеющие наиболь"
шее влияние на формирование электоральной
культуры жителей Западного региона Украины
в контексте современных избирательных процес"
сов. Исследована роль региональной избиратель"
ной субкультуры, определяющей иногда асимме"
трические нормы политического поведения
населения.

Ключевые слова: электоральная культура,

региональные особенности, политические цен�

ности и традиции, нормы политического пове�

дения.

In the article analyzes the factors that have the gre"
atest influence on the formation of electoral culture of
the inhabitants of the Western region of Ukraine in the
context of modern electoral process. The role of the
regional electoral subcultures, which determines the
sometimes asymmetric norms of political behavior of
the population. 

Key words: electoral culture, regional features,

political values and traditions, norms of political

behavior.

Сучасне українське суспільство переживає

кризовий етап своєї трансформації. Останні

виборчі кампанії наочно продемонстрували

і підняли на поверхню цілий ряд деструктивних

явищ, притаманних політичному процесу нашої

держави. Попри широку участь громадян вибо�

ри досі не стали наріжним каменем стабільної

демократії, а їхні результати не дозволяють виз�

начитися з подальшим вектором розвитку укра�

їнського суспільства. Дослідження виборчої

проблематики і поведінки виборців зокрема,

дозволить науково обґрунтувати електоральну

диференціацію території України, усунувши

спекулятивні розмови про розкол на «Схід —

Захід», антагонізм між мешканцями різних

регіонів країни.

Актуальність проблеми зумовлена важливістю

впливу електоральної культури на електоральну

поведінку населення у контексті демократичних

перетворень України. Окрім цього, дослідження

специфіки регіональних електоральних культур

допоможе виявити і пояснити відмінності між

ними, що можуть мати конфліктогенний харак�

тер, усунути штучне нагнітання соціальної

напруги, ініційоване певними політичними

силами в ході передвиборчих баталій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
засвідчив, що різним аспектам виборчого про�

цесу вітчизняні науковці приділили значну

увагу. Особливості українського електорально�

го простору досліджували В. Бебик, В. Бере�

зинський, В. Бортніков, І. Бекешкіна, Є. Го�

ловаха, О. Зубченко, Б. Ідрісов, О. Михайлич,

М. Михальченко, Л. Нагорна, В. Паніотто,

А. Романюк, Н. Ротар, О. Толочко, М. Хилько,

Г. Циганенко, К. Черкашин та інші.

Втім роботи вказаних вище науковців торка�

ються, насамперед, загальних категорій полі�

тичної культури та виборчих процесів. Разом

з тим проблема виборчої культури не є достат�

ньо розробленою, що пов’язано із складністю

самого предмета вивчення, тому варто окресли�

ти невирішені раніше питання електоральної

культури, як самостійної підсистеми політичної

культури, що впливає на перебіг виборчих про�

цесів у державі.

Розбіжності в електоральній поведінці про�

тягом кількох виборчих кампаній представни�

ків різних частин України підтвердили тезу про

те, що формування електоральної культури має

яскравий регіональний характер. Саме ці обста�

вини зумовили постановку мети даної статті —

систематизація та аналіз факторів, що визнача�

ють поведінку мешканців Західного регіону під

час їх волевиявлення.

Варто зазначити, що дослідження електо�

ральних процесів вітчизняними науковцями

розпочалось порівняно недавно. Причиною

цьому є об’єктивне підґрунтя — за тоталітарно�

го суспільства вибори були формальністю,

а висока явка виборців — звичайне прагнення
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створити ширму легітимності політичного ре�

жиму. Опинившись у новій системі координат,

викликаною розпадом Радянського Союзу,

Україна вибрала демократичний шлях поступу. 

Принципову роль виборчої культури в демо�

кратичному державотворенні розкрив у своїх

дослідженнях Л. Даймонд. Проаналізувавши

практику демократизації держав протягом ХХ ст.,

він дійшов висновку, що успішний перехід до

демократії відбувся, насамперед, у країнах із

системою культурних цінностей, притаманних

західним суспільствам. Водночас демократична

консолідація не була досягнута в «дефективних»

електоральних демократіях країн «третьої

хвилі». Р. Даль зазначав, що відсутність відпо�

відного рівня виборчої культури суспільства

взагалі може призвести до відкату демократич�

них реформ [3].

Українському суспільству не вдалось уникну�

ти помилок і хибних кроків у ході трансформа�

ційного періоду. Запозичені інститути народо�

владдя (в першу чергу інститут вільних виборів)

не стали базисом для побудови реального демо�

кратичного механізму. Спрацювала теза відомих

американських вчених Г. Алмонда та С. Верби:

«Для розвитку стабільного й ефективного демо�

кратичного ладу потрібно щось більше, ніж

певні політичні й управлінські структури. Цей

розвиток залежить від орієнтацій, наявних у лю�

дей відносно політичного процесу, тобто від

політичної культури. Якщо вона не здатна під�

тримати демократичну систему, шанси на успіх

останньої досить слабкі» [1].

Саме від політичної культури залежить

рівень політичного розвитку суспільства. Вона

включає в себе головні політико�світоглядні

цінності, набутий політичний досвід, потреби

та інтереси, уявлення громадян про владу та

оцінки політичних явищ,  визнані суспільством

політичні традиції, норми і способи політичної

діяльності, зразки політичної поведінки тощо.

Політична культура визначає характер і зміст

оформлення інституційного дизайну держави,

дихотомію взаємовідносин між нею та грома�

дянським суспільством, можливий перебіг та

результати виборчих процесів.

Відображенням політичної культури є елек�

торальна культура, яка визначає тон та спе�

цифіку електоральних процесів у суспільстві.

У наукових працях І. Гомерова вперше запропо�

новано дефініцію поняття «електоральна куль�

тура», що трактується, як специфічний елемент

політичної культури, як система знань, оцінок

і норм політичних виборів, включених у вибор�

чий процес, діяльність і взаємини електораль�

них суб’єктів. Він стверджує, що електоральна

культура складається із субкультур, локалізова�

них у певних просторових сферах, а також ігро�

вих, міфологічних, теологічних, художніх, нор�

мативних, оціночних, пізнавальних та інших її

підсистем [9, с. 152–153].

Підсумки кількох виборчих кампаній вияви�

ли стабільність електоральних преференцій

мешканців різних регіонів України. Однак

результати виборів — свідчення швидше існу�

вання чіткої сегментації електорального про�

стору, ніж розколу країни на два ворогуючі

табори. Регіональні відмінності політичних

уподобань громадян не нове для нашої держави

явище. Президентські вибори в цьому разі

більш показові, що не в останню чергу зумо�

влюється їх двотуровим характером. Симпатії

громадян різних регіонів до політичних партій

теж відрізнялися: на Заході традиційно вищою

була підтримка партій національно�демокра�

тичного спрямування, тоді як на Сході і Півдні

голосували переважно за ліві сили, а в Центрі

симпатії виборців ділили національно�демокра�

тичні та лівоцентристські партії [14].

Об’єктивною основою такої регіональної

диференціації є економічні, етнічні, міжкон�

фесійні та культурні фактори. Гетерогенність

нашої політичної культури зумовлена трива�

лою відсутністю власної державності. Менталі�

тет, що сформувався таким чином, перебуван�

ня українських земель у складі кількох країн

з відмінними цивілізаційними і культурними

системами, тривале панування комуністичної

ідеології, складні процеси демократичного

транзиту — чинники, що вплинули на форму�

вання нинішнього рівня політичної культури

українського суспільства. Розчленованість

території та асиметричність зовнішнього впли�

ву виявилися джерелом фрагментарної полі�

тичної культури, якій притаманні відсутність

консенсусу між населенням країни щодо май�

бутнього вектора розвитку та головних суспіль�

них цінностей.

Значення електоральної культури не зво�

диться лише до відображення виборчих процесів.

Демократична виборча культура як сукупність

норм, цінностей, установок має відтворюватися

членами суспільства для того, щоб демократич�

на політична система могла існувати. До основ�

них проблем виборчої та в ширшому розумінні —

політичної культури сучасної України дослідни�

ки відносять: феномен «серединної» основи між

українською та російською ідентичностями,

відсутність довіри до найважливіших інститутів

держави, значне зростання розчарування у пост�

майданній владі серед більшості громадян,

соціокультурні, етнічні, мовні особливості різ�

них регіонів України, що знаходять відповідне

втілення в електоральних орієнтаціях їхніх

жителів, недемократичний характер виборчих

перегонів, патерналізм та амбівалентність сві�
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домості значної частини громадян, відокре�

млення влади від народу та визрівання конфлік�

ту між ними [2].

Варто відзначити, що формування електо�

ральної і політичної культури взаємопов’язані

та взаємодоповнювальні процеси. Політична

культура є похідною від процесів, що відбува�

ються у суспільстві, тому для перехідних сус�

пільств характерний «проміжний» тип культури:

він акумулює в собі як рудименти минулих сус�

пільних відносин, так і паростки нових. Для

характеристики основних тенденцій політичної

культури українського суспільства працівника�

ми Інституту соціології НАН України був розро�

блений інтегральний тест типів політичної

культури. В його основу було покладено підхід,

який передбачав дві змінні: тоталітаризм/демо�

кратія; активність/пасивність (табл. 1).
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Таблиця 1 — Типи політичної культури, %

Типи політичної культури Частка представників

Активно�демократичний 16,7

Пасивно�демократичний 50,7

Активно�тоталітарний 5,9

Пасивно�тоталітарний 26,7

Відмічено наявність значної частини пред�

ставників типологічної групи «пасивно�тоталі�

тарного типу політичної культури» — 26,7%, які,

на відміну від носіїв свідомості «активно�тоталі�

тарного типу» — 5,9%, також не сприймають

ідей демократії, але при цьому не налаштовані

активно захищати цінності тоталітарного сус�

пільства, яких дотримуються. В українському

суспільстві переважає «пасивно�демократичний

тип політичної культури» — 50,7%. Люди, які

входять до означеної групи, сприймають цінно�

сті демократичного суспільства, але не готові

активно підтримувати їх.

Політична культура сприяє кристалізації

цінностей соціального розвитку соціуму через

принципи демократії. В електоральній культурі

знаходять власне відображення основні цінніс�

ні орієнтації, знання, установки і традиції, най�

більш типові для суспільства патерни електо�

ральної поведінки громадян. Їхній прояв

відбувається через безпосередні механізми полі�

тичної дії, одним із яких є волевиявлення.

Важливим є те, що характер і зміст електораль�

ної культури визначається станом політичної

культури суспільства [6, с. 10].

Визначають фрагментарний тип сучасної

української електоральної культури, яка склада�

ється з кількох різних субкультур. Специфіку

оформлення регіональних електоральних куль�

тур у різних частинах нашої держави можна зро�

зуміти, беручи до уваги нерівномірність поши�

рення прихильностей до нових політичних

цінностей та електоральних акторів. 

Наявні об’єктивні відмінності регіонів зна�

ходять своє відображення у притаманних їм

політичних культурах. Екстраполяція цивіліза�

ційно�культурних розбіжностей на політичну

сферу відбувається, насамперед, у ході передви�

борчої боротьби. Міфи, що підживлюються

певними політичними силами, мають на меті

повну дезорієнтацію населення, сегментацію

електорального простору, формування бінарних

ментальних моделей. Традиційно побутує дум�

ка, що ідеалом політичного правління на Сході

України є «тверда рука», авторитарні методи

управління, для Заходу України — демократія,

право на участь індивіда у вирішенні найважли�

віших питань у державі і суспільстві.

У масову свідомість імплементовано стерео�

типи, що обумовлюють некритичне співвідне�

сення представників правого спектра україн�

ського політикуму із «Заходом» і «демократією»,

а всіх інших — із «Сходом» та «авторитаризмом».

Умисна стереотипізація масової свідомості

українців не лише ускладнює соціальну інтерак�

цію представників різних регіонів, але й нега�

тивно впливає на процеси формування грома�

дянського суспільства в Україні і демократизації

в цілому [12, с. 56].

Такі стереотипи значною мірою мало спро�

стувати масове опитування громадян, проведене

Інститутом соціальної та політичної психології

АПН України 3–5 серпня 2006 року (табл. 2).

Логічним поясненням цього явища була

існуюча розстановка політичних сил у країні, надії

мешканців Західного регіону на покращення ста�

новища в державі, пов’язані з тодішнім Президен�

том України Віктором Ющенком. Мешканці

Східного регіону проектували аналогічні споді�

вання на парламент, оскільки саме тут Партія

регіонів є безперечним лідером електоральної під�

тримки. Таким чином, вибір населенням форми

правління в умовах інституалізації політичних

інститутів значною мірою залежить від розбіжно�

стей в електоральних культурах і цінностях, що

панують у конкретно взятому регіоні України.

Джерело: [13, с. 157]
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Регіональні електоральні культури є складо�

вими загальнонаціональної та розвиваються в її

рамках, пристосовуючи загальнодержавні фор�

мальні та неформальні електоральні стандарти

до певних територіальних спільнот. Це своєрідні

матриці загальнонаціональної електоральної

культури, що відіграють посередницьку роль

у трансляції політичних нововведень та забезпе�

ченні зворотного зв’язку з громадянами. Відпо�

відно до цього, електоральні культури, що фор�

муються в перебігу електоральної регіоналізації,

поділяють за аксіологічним (цілісна, домінуюча,

дихотомізована та фрагментарна), ідентифіка�

ційним (двопартійна, мультиваріантна та атомі�

зована), регулятивним (ринкова, бюрократична

та керована) критеріями [4, с.12–13].

Особливо цікавим явищем є становлення

електоральної культури Західного регіону. Пе�

ребування цієї частини України у складі Австро�

Угорщини, Польщі, Румунії і Чехословаччини

наклало окремий відбиток на ментальність і по�

літичну поведінку населення. Прикордонне

становище, що й зараз впливає на систему цін�

нісних орієнтацій, в сумі з існуючими політич�

ними традиціями, сприяють структуруванню

політичного простору регіону. Традиційно до

нього відносять сім областей, а саме: Волинську,

Рівненську, Львівську, Тернопільську, Івано�

Франківську, Чернівецьку і Закарпатську.

Необхідно відмітити, що підсумки кількох

виборчих кампаній довели, що малювати фон

суспільних настроїв і очікувань у західноукра�

їнському регіоні якоюсь однією фарбою було

б необачно. Складна історична доля населення

регіону, якому лише в межах ХХ ст. доводилося

кілька разів змінювати орієнтаційні матриці,

пристосовуючись до різних політичних режи�

мів, зумовила амбівалентність суспільних на�

строїв, які варіюються у діапазоні від нестрим�

них захоплень до гірких розчарувань [8, с. 206].

Для того щоб об’єктивно оцінювати стан

електоральної культури населення України в умо�

вах суспільства, що трансформується, необхід�

но відповісти на питання:

— якою мірою демократичні норми виборчо�

го права і процесу відображають соціокультурну

специфіку України і її регіонів, наскільки вони

закріплені на рівні базових цінностей громадян;

— наскільки впевнені виборці, що саме си�

стема виборів забезпечує реалізацію їхніх елек�

торальних  прав;

— що знає електорат про діяльність акторів

виборчого процесу і організаторів виборів;

— які групи виборців і в яких формах залуче�

ні до виборчих кампаній і виборів, а які не

беруть у них участь і чому;

— які основні мотиви голосування виборців? [5]

Без сумніву, одним з найважливіших елемен�

тів формування електоральної культури населен�

ня Західного регіону є регіональна ідентичність.

Вона завжди мала конкретно виражене спряму�

вання мешканців у бік національної, хоча харак�

тер демократичних перетворень вносить до

цього процесу суттєві зміни. В умовах бінарного

транзиту до конфлікту цінностей та інтересів

(що притаманне всім транзитивним суспіль�

ствам) додається конфлікт політичної ідентифі�

кації, спричинений незавершеністю процесу

формування політичних націй. У новоутворених

державах простежуються чотири тенденції само�

ідентифікації членів суспільства: 1) громадянами

нової національної держави; 2) громадянами

колишнього державного утворення; 3) громадя�

нами своєї історичної батьківщини (притаманна

представникам національних меншин); 4) гро�

мадянами певного регіону країни, який (на їхнє

переконання) має здобути політичну автономію

або державний суверенітет. Останні дві породжу�

ють сепаратизм [10, с. 12].

Мешканці Заходу традиційно відзначаються

високим рівнем політичної активності і довірою

до державних інституцій, стійкою підтримкою

сил національно�демократичного спрямування,

вибором європейського вектора розвитку Укра�

їни. Окрім того, на формування відповідних

моделей політичної поведінки, мають вплив

цивілізаційно�культурні та етнічні особливості,

історична пам’ять і трактування подій минулого,
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Таблиця 2 — Яка система державного правління, на Вашу думку, була б найкращою в нинішніх умовах
для України?, %

Регіон
ПрезиB

дентська
республіка

ПрезидентськоB
парламентська

республіка

ПарламентськоB
президентська

республіка

ПарлаB
ментська

республіка
Інша

Мені
це байдуже

Важко
відповісти

Західний 32,2 24,4 11,6 4,1 4,5 4,1 19,0

Центральний 30,4 24,8 13,3 7,2 5,3 3,9 15,2

Східний 8,6 13,2 36,7 23,0 2,7 4,2 11,7

Південний 17,9 16,8 31,5 14,1 3,8 3,3 12,5

Джерело: [7, с. 7]
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специфіка мовної практики, релігійно�конфе�

сійні традиції, географічна локальність «місто�

село», що в сукупності складають ретроспектив�

ні орієнтації електоральної субкультури регіону.

Президентські вибори 2010 року виявили

значні зрушення у виборчій культурі населення

Заходу. Результати першого туру продемонстру�

вали розмивання контурів електоральної біпо�

лярності в Україні — відбувся значний дрейф

електоральних преференцій регіону у бік цен�

тру. Попри тріумф національно�демократичних

сил, перемога В. Януковича на Закарпатті і його

«синє» забарвлення після першого туру — зако�

номірне явище. «По�перше, це мультикультур�

ний регіон, де багато нацменшин. І він дуже різ�

норідний, з точки зору політичних уподобань, —

зазначає В. Фесенко. — Ми ж знаємо, що там

іде боротьба між різними фігурами регіонально�

го масштабу — достатньо згадати Балогу, Ратуш�

няка, вихідців із цього регіону, які працюють

в команді Януковича, — Шуфрича, наприклад.

Проте перевага Януковича в цьому регіоні —

відносна. Вона виникла лише тому, що був роз�

кол «постпомаранчевого» електорату між ба�

гатьма кандидатами та низька явка» [11].

Протистояння політичних сил у середині

помаранчевого табору, викликало розчарування

і апатію, що призвели до зростання абсентеїст�

ських настроїв і зменшення політичної актив�

ності мешканців регіону, оскільки після подій

2004 року з ними пов’язувалися надії на реальне

покращення стану справ у державі. Електораль�

ній культурі населення Заходу притаманний змі�

шаний тип, оскільки частина населення —

яскраві представники активістського типу, інша,

котра очікує політичного лідера «сильної руки»,

що повинен навести лад у країні — ознаки існу�

вання патріархальної політичної культури. 

Підсумовуючи, можна зробити висновки, що

складність ситуації з українською електораль�

ною культурою цілком корелюється з теорією

відомих дослідників Р. Роуза та Я. Макаллістера.

Сучасний виборець дедалі частіше приймає

рішення на основі нових знань і отриманого

досвіду про вибори, аналізу доволі суперечливої

і мінливої сукупності факторів міжвиборчого

періоду, співвідносячи власні соціальні й еконо�

мічні інтереси, політичні цінності із програма�

ми і діями політичних акторів. Електоральна

культура — система сформованих на основі

соціоісторичного досвіду політичних традицій,

раціональних та ірраціональних орієнтацій, що

формують виборчі симпатії і моделі політичної

поведінки, які в сукупності з конституйованими

політико�правовими нормами визначають

перебіг електоральних процесів у суспільстві.

Надаючи відповідне смислове забарвлення

виборчому процесу, електоральні субкультури

вносять відповідні корективи до регіонального

політичного процесу і перспективи подальших
досліджень полягають у безпосередньому врах�

уванні цього чинника.
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Аналізуються механізми надання суспільних
благ у європейських країнах, шляхи реформування
системи державного фінансування з метою підви"
щення ефективності їхнього використання та
скорочення державних витрат. З’ясовано, що на
тлі ліквідації багатьох господарських програм за
участю держави спостерігається концентрація
ресурсів у сферах, які завжди були поза сферою
ринкових відносин, у першу чергу, у соціальній сфе"
рі, сферах охорони здоров’я, освіти, науці.

Ключові слова: європейські країни, суспільні

блага, державне фінансування, соціальна сфе�

ра, охорона здоров’я, освіта.

Анализируются механизмы предоставления
общественных благ в европейских странах, пути
реформирования системы государственного фи"
нансирования в целях повышения эффективности
их использования и сокращения государственных
расходов. Выяснено, что на фоне ликвидации мно"
гих хозяйственных программ с участием государ"
ства наблюдается концентрация ресурсов в обла"
стях, которые всегда были вне сферы рыночных
отношений, в первую очередь, в социальной сфере,
сферах здравоохранения, образования, науке.

Ключевые слова: европейские страны, обще�

ственные блага, государственное финансирова�

ние, социальная сфера, здравоохранение, обра�

зование.

Аnalyzes the mechanisms for the provision of public
goods in European countries.. Explores ways to reform
the system of public financing in order to improve their
utilization and to reduce public spending. It is found

that despite the elimination of many economic pro"
grams with the state there is a concentration of resour"
ces in areas that have always been outside the sphere of
market relations, primarily in the social sphere,
health, education and science. 

Key words: European countries, social welfare,

public finance, social affairs, health, education.

Незважаючи на певні заходи з боку уряду,

в Україні не скорочується дистанція між богати�

ми та бідними. Процеси розшарування насе�

лення за рівнем доходів з моменту появи й роз�

ширення безробіття вже не можна назвати

просто падінням рівня життя. Набирає силу

процес люмпенізації, який посилюється тим,

що зубожіння основної маси населення й фор�

мування незначної групи багатих відбувається

фактично за відсутності середнього класу.

Прогресують негативні інституційні зміни

в соціально�політичній сфері. Руйнування дер�

жавної безкоштовної охорони здоров’я, освіти

й соціального обслуговування відбувається за

відсутності досить дієздатних і доступних для

більшості населення країни недержавних струк�

тур у цій сфері. Так, наприклад, у ході проведе�

ного Міністерством охорони здоров’я соціоло�

гічного дослідження було з’ясовано, що 78%

опитаних українських громадян незадоволені

якістю медичних послуг, які надаються в ліку�

вальних установах країни.

На неправильні дії медперсоналу скаржаться

40% респондентів, ще 6% — на брутальність

і формальне ставлення лікарів і медсестер до

пацієнтів. Так, у МОЗ щорічно надходить близь�

ко 1300 скарг на порушення медперсоналом
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стандартів медичної допомоги, а також пору�

шення етичних норм і правил.

Лікуванням у стаціонарі незадоволені 21%

українців, а 17% — обслуговуванням в амбула�

торіях і поліклініках [1]. 

У зв’язку із цим є актуальним розгляд євро�

пейського досвіду надання суспільних благ, вияв�

лення його позитивних і негативних боків.

Стрімке зростання соціальних витрат попри

всю їхню важливість з погляду забезпечення якос�

ті життя для всіх верств населення вже в 80�х

роках ХХ ст. стало джерелом серйозних фінан�

сових і навіть моральних проблем для євро�

пейських країн. Зростання частки осіб пенсій�

ного віку, приплив іммігрантів, що поповнюють

число родин з низьким рівнем доходів, збіль�

шення числа неповних родин, ослаблення сти�

мулів до пошуку роботи, необхідність зниження

податкового тягаря для тих, хто працює і пла�

тить податки в скарбницю, а також високі

норми безробіття, нові вимоги до кваліфікації

праці — все це поставило перед соціальною

політикою складні завдання. Так, згідно з даними

експертів ОЕСР, на 30% населення, що займає

верхні позиції в соціальній структурі первинно�

го (ринкового) розподілу доходів, доводиться

від 48,7% податкових платежів у Данії, до 67,9%

у Франції за середнього рівня в 59,4%. Для се�

редньої категорії застосовується модель помір�

ної податкової політики — їхній внесок стано�

вить від 23,5% у Франції й 28,4% у США до

35–37% у ФРН, Норвегії, Нідерландах, Швеції

й Данії. Характерно, що чим нижче загальний

рівень диференціації доходів, тим вище частка

менш забезпечених у бюджетних надходженнях:

у скандинавських країнах вона становить

9–14% за середнього рівня в 8%. В останні деся�

тиліття, зокрема в 1990�і роки, розвивалася тен�

денція до зростання частки найбільш заможних

груп і зменшення навантаження, що несуть

середні прошарки [2]. 

Як в умовах помірного економічного зро�

стання й обмеженості ресурсів розвиватися

соціальній інфраструктурі в цілому й соціально�

му забезпеченню зокрема? Як за наявності

соціальних гарантій, що забезпечують прожит�

ковий мінімум, не заманити певну категорію

людей в «пастку бідності», утриманства, як збе�

регти в них стимули до трудової діяльності

й заробляння свого доходу?

Все це спричинило гальмування подальшого

зростання й навіть зниження державних витрат

на соціальні цілі, більш гнучких, «точкових»

форм допомоги, застережень за її надання, роз�

ширення можливостей профпідготовки її одер�

жувачів поряд зі створенням додаткових робо�

чих місць. Підтримка соціальних гарантій на

колишньому рівні зажадала б ще подальшого

збільшення державних витрат. От чому реформи

соціального забезпечення й соціального страху�

вання, в результаті яких частину витрат такого

роду можна було б перекласти на саме населен�

ня, є важливим завданням, яке прагнуть вирі�

шувати уряди всіх цих країн.

Однак ці реформи зустрічають потужний

опір з боку населення. Інститути соціального

забезпечення міцно вбудовані в сучасну ринко�

ву економіку, цю систему можна реформувати,

але без неї сучасна постіндустріальна економіка

вже немислима.

В останні десятиліття в європейських країнах

здійснюється реформування системи державно�

го фінансування з метою підвищення ефектив�

ності його використання й скорочення держав�

них витрат, що практично досягли своєї межі.

Однак тенденція така, що у разі ліквідації

багатьох господарських програм за участю дер�

жави (держава повністю або частково йде з ба�

гатьох сфер діяльності) водночас спостерігаєть�

ся концентрація ресурсів у сферах, які завжди

були поза сферою ринкових відносин, у першу

чергу, у соціальній сфері, сферах охорони здо�

ров’я, освіти, науки. Це можна пояснити тим,

що уряди країн Європейського Союзу в умовах

постіндустріальної економіки надають важли�

вого значення стимулюванню інноваційних

процесів і в якості людського капіталу.

Відповідно до опублікованого 5 жовтня

2009 року щорічного звіту Організації Об’єдна�

них Націй про рівень життя в 182 країнах світу

кращою країною у світі для проживання визна�

на Норвегія. На другому місці перебуває

Австралія, на третьому — Ісландія. Останнє міс�

це залишилося за Нігером, повідомляє агент�

ство Reuters. 

Норвегії вдалося піднятися на верхню схо�

динку в рейтингу країн за Індексом розвитку

людського потенціалу ООН, випередивши

Австралію й Ісландію. На четвертому місці пере�

буває Канада, на п’ятому — Ірландія. Німеччина

займає 22 місце в списку, виявившись за Нідер�

ландами, Францією, Австрією, Іспанією, Бельгі�

єю, Італією й Великою Британією. Японія розта�

шувалася на 10 позиції, США — на тринадцятій,

Китай — на 92. Останні місця в списку займають

Сьєрра�Леоне, Афганістан і Нігер.

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

оцінює рівень життя в різних країнах світу,

ґрунтуючись на таких показниках, як тривалість

життя, грамотність дорослого населення на рів�

ні початкової, середньої й вищої школи, а також

середній рівень доходів. Половина населення

в 24 найбідніших країнах світу безграмотна

у порівнянні з 20% у державах, які характеризу�

ються середнім рівнем людського розвитку.

Середня тривалість життя людини в Афганістані
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становить 43,6 роки, у Нігері — 50 років. Для

порівняння: у Японії цей показник досягає

82,7 роки, у Норвегії — 80 років. На кожний

долар, зароблений жителем Нігеру, доводиться

74 долара в Норвегії. Найвищий  рівень ВВП на

душу населення — 74,5 тисячі доларів — зафік�

сований у Ліхтенштейні, де живуть 35 тисяч

чоловік, є 15 банків і понад 100 компаній з управ�

ління активами заможних осіб. 

Україна займає в рейтингу 85 місце, Росія — 71,

Білорусія перебуває на 68 рядку, Казахстан — на

82, Прибалтійські республіки — Латвія, Литва

й Естонія — 48, 46 і 40 місця відповідно [3]. 

У сучасній науковій літературі відзначається,

що «сформоване поняття людського капіталу

стає занадто вузьким і утилітарним для характе�

ристики творчого потенціалу суспільства в су�

часному розвитку й вимагає розширювального

тлумачення [4]. 

Слід зазначити, що сама історія створення

концепції людського капіталу йшла шляхом

розширення трактування, спочатку запропо�

нованого Т. Шульцем і Г. Беккером, поняття

«інвестицій у людину». На сьогодні в нього

включаються не тільки витрати на освіту і пере�

підготовку кадрів, а й усі інші витрати на від�

творення робочої сили. Розрахунки Світового

банку включають у нього значну частину спо�

живчих витрат — поточні витрати родин на хар�

чування, одяг, житло, освіту, охорону здоров’я,

культуру, а також витрати держави на ці цілі.

Відповідно до розрахунків, зроблених Світовим

банком з метою оцінки основних складових

національного багатства — людського капіталу,

природного капіталу й відтвореного капіталу,

людський капітал становить у цій структурі від

70 до 76% у Західній Європі [4].

Тому невипадково, що найважливішим орі�

єнтиром сучасної бюджетної політики є розпо�

діл значної частини суспільних ресурсів на

створення людського капіталу, тобто на освіту,

охорону здоров’я, професійну підготовку й пе�

репідготовку кадрів.

Прагнучи скоротити соціальні витрати або

хоча б не допустити їхнього подальшого росту,

уряди європейських країн вважають пріоритет�

ною метою збереження надання таких суспіль�

них благ, як охорона здоров’я й освіта. Саме

тому державні інвестиції в охорону здоров’я

й освіту за часткою у ВВП у всіх цих країнах

набагато перевищували витрати на оборону [5]. 

Так, у європейській практиці існує ряд форм

надання матеріальної допомоги студентам.

Наприклад, у Великій Британії дуже поширені

пільгові освітні кредити й субсидії на житло під

час навчання у виші. У Франції й Німеччині

видаються особливі стипендії, гранти [6]. 

Витрати на освіту й охорону здоров’я мають

значення не тільки з погляду  розвитку людської

особистості або як передумова формування

найважливішого виробничого фактора. Їхнє

значення величезне і як  умова, що сприяє

вирівнюванню індивідуальних доходів населен�

ня. Один з видних теоретиків людського капіта�

лу Т. Шульц ще на початку 1970�х років писав:

«Оскільки розподіл особистих доходів від зви�

чайного капіталу (власності, що приносить

дохід) набагато більш нерівномірний, ніж від

людського капіталу, і оскільки запас людського

капіталу збільшується в порівнянні з величи�

ною звичайного капіталу, остільки за інших рів�

них умов нерівність у розподілі особистих дохо�

дів внаслідок цього скорочується» [7]. 

З цього погляду  державні витрати на освіту,

навчання й перенавчання робочої сили, на охо�

рону здоров’я грають не меншу, а може й більшу

роль, ніж інші соціальні витрати, прямо спря�

мовані на подолання тієї соціальної нерівності,

яку породжують ринковий розподіл доходів,

а також інші причини (хвороби, бідність і ін.).

У західноєвропейських країнах, як видно,

досягнуто близьке до оптимуму й досить стійке

співвідношення державного й приватного

фінансування охорони здоров’я. Держава вже

не може або не хоче брати на себе додаткові

зобов’язання: її частка у фінансуванні галузі

в більшості цих країн за півтора десятиліття змі�

нювалася в межах 1–2% (частіше убік  підви�

щення). Звертає на себе увагу помітне її скоро�

чення (на 4–5%) у Німеччині, Швеції, Канаді,

інших традиційних лідерах «соціалістичної»

охорони здоров’я. Тут пошук більш раціональ�

ного співвідношення державного й приватного

фінансування йде найбільш інтенсивно: вво�

дяться нові співплатежі населення (Німеччина),

підвищується їхній розмір (Скандинавські краї�

ни), полегшуються умови для добровільного

медичного страхування й розвитку приватного

сектора (Канада, Велика Британія).

Зростання витрат на охорону здоров’я в за�

хідних країнах забезпечує помітне поліпшення

показників здоров’я населення. Цьому в чималій

мірі сприяють внутрішні перетворення в сис�

темі надання медичної допомоги: істотна роль

первинної ланки охорони здоров’я, широко�

масштабні профілактичні заходи, посилення

інтеграції охорони здоров’я з іншими соціаль�

ними службами, прогрес медичних технологій.

Тема охорони здоров’я практично скрізь є одні�

єю з найбільш конфліктних сфер громадського

життя. Головна проблема — невідповідність

величезних витрат результатам функціонування

галузі. Це проявляється насамперед  у тривалих

строках очікування планових консультацій,
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досліджень і госпіталізацій (наприклад, у Вели�

кій Британії й Канаді хворі чекають місяцями),

недостатньо висока чуйність постачальників

послуг на потреби населення, відсутність або

обмежені можливості для вибору лікаря в ста�

ціонарах, надмірне захоплення лікарів дороги�

ми технологіями.

Істотні зміни в механізмах надання суспіль�

них благ у європейських країнах пов’язані

з розвитком різних форм співробітництва дер�

жави із приватним бізнесом. Здавалося б, голов�

ною тенденцією розвитку постіндустріальної

економіки був і буде надалі відхід держави з ря�

ду галузей, де вона в результаті націоналізації

або держрегулювання займала ключові позиції.

Найсильніший імпульс цьому процесу дали

реформи суспільного сектора, реалізовані про�

тягом останніх двох�трьох десятиліть. Однак

скорочення масштабів прямої участі держави

в господарському розвитку супроводжувалося

посиленням її ролі в забезпеченні базових умов

розвитку економіки — створенні й підтримці

сприятливого для бізнесу клімату, розвитку

матеріальної й нематеріальної інфраструктури,

сфер освіти й наукових досліджень як ключових

джерел зростання економіки, національного

багатства, зміцнення конкурентоспроможності.

В одних країнах акцент робиться на вдоско�

налюванні управління галуззю за вирішальної

ролі держави, в інших — на активізацію ринко�

вих механізмів. Обидва ці напрямки не виклю�

чають один одного: удосконалювання управлін�

ня потрібне й у разі використання ринкових

механізмів.

На початку 1990�х років практично в усіх

європейських країнах розглядалися варіанти

посилення ринкової орієнтації охорони здо�

ров’я. Теоретичні концепції регульованої кон�

куренції й внутрішнього ринку виходили з того,

що сфера державного планування звужувати�

меться й ринок все розставить на свої місця.

Однак потім акценти політики були істотно змі�

нені. Багато країн (Швеція, Італія, Іспанія,

Фінляндія) у тій або іншій формі стимулювали

механізми підприємницького поводження по�

стачальників послуг — заводили договірні від�

носини, забезпечували операційну автономію

лікарень, роблячи їх відповідальними за фінан�

сові ризики, створювали нові механізми моти�

вації лікарів та ін. Але послідовно ринкові

реформи проводилися тільки у Великій Брита�

нії й Нідерландах (в 2003 році до них приєдна�

лися Німеччина, причому в 2007 році почався

етап радикалізації ринкової реформи).

Теоретичною основою ринкових реформ

в охороні здоров’я стали різноманітні моделі

квазіринкових відносин. 

Наприкінці 1990�х років була сформульована

теза про те, що головним покупцем медичної

допомоги повинні стати лікарняні каси, а не

уряд. При цьому підкреслюється, що в ролі

покупця повинен виступати не «картель лікарня�

них кас» (їхня асоціація, що містить колективну

угоду з постачальниками медичних послуг),

а кожна лікарняна каса окремо. Страховикам

приділяється центральна роль у розподілі ресур�

сів охорони здоров’я.

Одночасно міняється порядок фінансування

великих інвестицій лікарень: тепер їхні джерела

не державний бюджет, а доходи самих лікарень,

сформовані в системі ОМС, а також кредити

комерційних банків. Держава більше не несе

фінансової відповідальності по зобов’язаннях

лікарень. Замість цього уряд ініціював створен�

ня резервного (по суті страхового) фонду для

підтримки фінансової стійкості лікарень. Він

формується на добровільній основі за рахунок

самих лікарень.

У більшості європейських країн на сьогодні

сформувалася розвинена система планування

потужностей медичних установ. Органи держав�

ного управління планують будівництво й рекон�

струкцію лікарень, інвестиції в дороге устатку�

вання, обсяги й структуру надання допомоги, що

їм відповідають показники мережі медичних

організацій, трудові ресурси. Головна сфера пла�

нування — лікарняна допомога, але в низці країн

плануються й ресурси амбулаторної допомоги.

Важливо відзначити, що в більшості країн плану�

ються потужності не тільки державних, а й част�

ково медичних організацій, що працюють за

контрактами у системі державного фінансування

охорони здоров’я.

Держава виходить із того, що в ситуації інфор�

маційної асиметрії й відсутності цінового сигна�

лу галузь здатна поглинути будь�які ресурси без

адекватних кінцевих результатів, тому бере на

себе відповідальність не тільки за фінансування,

а й за планування потужностей галузі. Плануван�

ня — частина політики стримування витрат, її

складовий елемент — підвищення структурної

ефективності галузі: розширення ролі первинної

медичної допомоги, використання медичних

технологій з високозатратною ефективністю,

зниження необґрунтованих госпіталізацій, спе�

ціалізованих досліджень і консультацій, оптимі�

зація ліжкового фонду лікарень.

У багатьох країнах Європейського Союзу

змістом реформ став поділ функцій фінансуван�

ня й надання медичної допомоги. Пряме підпо�

рядкування медичних організацій органу упра�

вління охорони здоров’я поступається місцем

їхній взаємодії на основі договірних відносин.

Виникає новий тип відносин — «виконавець».
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При цьому замовник (покупець) оплачує не

ресурси, а кінцеві результати діяльності поста�

чальників — обсяг і якість медичних послуг.

Орієнтація на партнерство держави й при�

ватного бізнесу припускає велике поширення

таких форм і взаємодії, які означають свого роду

квазіприватизацію певних господарських функ�

цій державної влади, особливо на регіонально�

му або муніципальному рівнях, пов’язаних із

задоволенням колективних потреб [8]. У цьому

разі влада звільняє себе від безпосередньої гос�

подарської діяльності, якщо вона може здій�

снюватися досить ефективно приватними ком�

паніями. Йдеться про широке впровадження

контрактних відносин [9, 10] з підприємствами

приватного сектора в ті сфери діяльності, які

раніше здійснювалися переважно державою.

Спектр таких нових взаємин держави й часток

фірм величезний. Вражають і цифри, що харак�

теризують економію від упровадження кон�

трактної системи, особливо на рівні місцевих

органів влади, у підтримці дорожнього госпо�

дарства, збиранні сміття, наданні рекреаційних

послуг, утриманні дошкільних установ і т.п. Як

вважає А. Сурцева, «формування в країні кон�

трактної держави, вбудованої в систему гори�

зонтальних контрактних взаємин, дозволяє всім

економічним суб’єктам ефективніше викори�

стати наявні в них ресурси внаслідок зниження

трансакційних витрат. Існує прямий зв’язок між

розвитком контрактних принципів взаємодії

між державою, бізнесом і населенням, з одного

боку, і економічним зростанням — з іншого» [11]. 

Соціальна політика країн Європейського

Союзу в широкому її контексті (включаючи

витрати на розвиток людського капіталу), є най�

важливішим чинником, що обумовлює одну

з головних характеристик сучасного європейсь�

кого суспільства — низький ступінь диференці�

ації доходів, значний рівень соціальної рівності.

Особливістю європейської соціальної полі�

тики є активна й масштабна участь держави

в процесах відтворення, високі податки й со�

ціальні внески, за рахунок яких відбувається

формування соціального бюджету. Звідси вели�

кий податковий тиск на підприємства й насе�

лення, що може впливати на розвиток. Причи�

на цього в неефективному використанні

засобів, які поступають до бюджету від підпри�

ємств і населення. Ефективне використання

припускає, що засоби через систему кругообігу

ресурсів на макрорівні повертаються від держа�

ви в економіку як у формі підтримки попиту,

так і необхідних компонентів зростання — капі�

таловкладень в інфраструктуру, підтримки най�

більш важливих і перспективних галузей, більш

якісної й мотивованої робочої сили, а звідси

більшої продуктивності праці й зростання кон�

курентоспроможності. Така логіка взаємозв’яз�

ку соціальної політики й економічного розвит�

ку в країнах Європейського Союзу.
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Аналізуються особливості процесу модернізації
соціальної політики демократичних країн: умови
і тенденції його проходження, позитивні і нега"
тивні наслідки. Закцентовано увагу на колі про"
блем, які необхідно вирішувати, а саме: подолання
бідності, становлення демократичної і соціальної
держави.  

Ключові слова: соціальна політика, соціальна

активність, соціальна держава, суб’єкти соціаль�

ної політики, модернізація, демократія, тран�

сформація і глобалізаційні процеси.

Анализируются особенности процесса модер"
низации социальной политики демократических
стран: тенденции его прохождения, позитивные
и негативные последствия. Акцентировано вни"
мание на круг вопросов, которые необходимо
будет решать, а именно: преодоление бедности,
строительство демократического и социального
государства.  

Ключеые слова: социальная политика, со�

циальная активность, социальное государство,

субъекты социальной политики, модернизация,

демократия, трансформация, глобализацион�

ные процессы. 

In article features of process of modernization of
social policy in democratic  states are analyzed:  con"
ditions of its passage, positive and negative consequen"
ces. The attention to a circle question which will be
necessary for modernization, namely: overcoming of
poverty, construction of  democratic  and social state.  

Key words: Social policy, political activity, per�

son, social state, subjects of social policy, moderni�

zation, democraty, transformation, globalization

processes.

Досвід політичного життя демократичних

країн переконливо вказує на потребу адаптації

українського суспільства до світових глобаліза�

ційних викликів з метою визнання України як

демократичної держави у світовому співтовари�

стві.  Зміни і перетворення під впливом глобалі�

заційних процесів відбуваються у всіх сферах

життєдіяльності суспільства: економічній, полі�

тичній, соціальній та інших. 

Актуальність статті визначається тим, що під

впливом глобалізацій них процесів відбувають�

ся динамічні перетворення у соціальному житті

суспільства. Це означає, що історично сформо�

вані моделі соціальної політики демократич�

них, економічно розвинених країн потребують

змін і перетворень відповідно до викликів сьо�

годення.  Необхідність реформування політич�

ного, економічного, соціального, культурного

життя українського суспільства особливо акту�

альна в умовах становлення демократії. Особли�

вої уваги заслуговує соціальна сфера, адже

механізми реалізації соціальної політики і рі�

вень соціального захисту населення нашої краї�

ни потребують змін.  Ця проблема постає не

тільки у забезпеченні стабілізації політичної

ситуації, підвищенні рівня довіри громадян до

діяльності держави у соціальній сфері, а й у вста�

новленні взаємодії і взаємовідповідальності між

людиною та політичними інститутами як су�

б’єктами політики. Вважаємо, що проблема

перетворень і змін у соціальній політиці демо�

кратичних держав є особливо актуальною в епо�

ху глобалізації і трансформаційних змін, в тому

числі і для української держави, яка прагне роз�

виватися демократичним шляхом.

Модернізація української політичної систе�

ми в умовах демократизації є необхідним кроком

на шляху становлення української державності.

Характеризуючи модернізацію як явище цивілі�

заційного характеру, прихильники політологіч�

ного тлумачення модернізації розглядають її як

частину загального процесу, коли перетворення

відбуваються в усіх основних компонентах сус�

пільної системи (економічній, правовій, полі�

тичній сферах, у соціальних відносинах, культу�

рі, системі освіти, тощо). 

Концепції модернізації в нинішніх умовах

набувають чітко вираженого соціально�куль�

турного характеру. Що ж стосується політично�

го контексту модернізації, то він передбачає

переорієнтацію суспільних відносин через

поширення інтегральних цінностей (соціальна

держава, гуманізм, правова держава, свобода

особистості, права людини та ін.) [1, с. 17]. 
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Таким чином, відкритим залишається питан�

ня дослідження «людського виміру» соціальної

політики, модернізації і трансформації соціаль�

ної політики сучасних демократичних держав.

Особливо актуальною в даному контексті по�

стає проблема формування моделі соціальної

політики України і визначення тенденцій її

перетворень в умовах демократизації.

У ході дослідження даної проблеми були

використані дослідження і публікації таких віт�

чизняних і зарубіжних дослідників як В. Горба�

тенко, Т. Семигіна, А. Сіленко, О. Скрипнюк,

М. Волгін, Е. Гансова, О. Доронін, У. Лоренц,

Г. Еспінг�Андерсен, Б. Дікон та інших. Проте

динамічний розвиток сучасного суспільства під

впливом глобалізаційних процесів потребує

постійного аналізу та вивчення впливу на стан

політичного життя суспільства, в тому числі і на

стан соціальної політики та соціального забез�

печення, особливо з огляду на прагнення Укра�

їни долучитися до світового співтовариства як

демократичної країни, що розвивається.  

Сутнісною ознакою процесу модернізації

є структурно�змістовне перетворення політич�

ної системи, спрямованої на розкриття всіх її

потенційних можливостей, формування полі�

тичної структури соціальної дії. Глобалізаційні

процеси можна вважати одним із найбільш ваго�

мих чинників прискорення процесів інтеграції

і демократичного розвитку світового співтова�

риства. У глобалізованому світі проблеми перс�

пективного розвитку неможливо вирішити без

урахування змін у соціальній сфері суспільства,

прогнозування розвитку відносин між людиною

і державою та визначення базових основ веден�

ня соціальної політики. Досвід розвинених

країн переконливо свідчить, що зародження

і формування соціальної держави відбувається

не спонтанно, а на основі цілеспрямованої дер�

жавної політики. На думку українського науков�

ця В. Горбатенка, соціальна держава, як особли�

вий різновид утвердження державотворчої

позиції, не повинна обмежуватися соціальною

орієнтацією. Задля адекватного забезпечення

соціальних потреб і запитів населення необхід�

ним є створення сприятливого ринкового гос�

подарства, визначення економічної стратегії

розвитку суспільства. На нинішньому етапі

трансформації українського суспільства у бік

ефективного функціонування і вдосконалення

соціальної держави пріоритетним завданням

є створення ефективної соціально орієнтованої

інституційної системи, що дозволить громадя�

нам вибирати між державними (інститути зако�

нодавчої і виконавчої гілок влади, біржі праці)

і недержавними (приватні страхові і пенсійні

компанії, благодійні фонди, громадські органі�

зації) інститутами. В. Горбатенко, досліджуючи

проблему модернізації українського суспільства

на зламі тисячоліть, зауважує, що на сучасному

етапі українського державотворення ідея

соціальної держави постала як необхідність

подолання взаємного відчуження особистості

і держави, держави і суспільства [2, с. 146–147].

Необхідною складовою демократії в суспільстві

є розгалужена система організацій громадянсь�

кого суспільства. Лише в демократичній державі

такі об’єднання мають необхідні умови для

діяльності та розвитку, реальної участі у вирі�

шенні державних і громадських справ. У демо�

кратичному суспільстві має відбуватися повно�

цінне партнерство держави та благодійних

організацій, створюючи сприятливі умови для

розкриття громадського потенціалу  й спряму�

вання соціальної активності [3, с. 328].   

Таким чином, можемо виокремити тенден�

цію, що характеризує зміни у соціальній сфері

демократичних країн, а саме: посилення ролі

недержавних суб’єктів соціальної політики

у вирішенні соціальних  проблем та розв’язанні

соціальних конфліктів. Такі перетворення у реа�

лізації соціальної політики ведуть до зміни ролі

держави і громадянського суспільства у механіз�

мі регулювання соціальних питань на користь

останнього. Держава делегує свої повноважен�

ня іншим суб’єктам соціальної політики за так

званою «контрактною системою» надання со�

ціальних послуг, активно стимулює і заохочує

діяльність недержавного сектора в соціальній

сфері (наприклад, США, Велика Британія).  

У сучасній науковій політологічній і юридич�

ній літературі існує класифікація сучасних

демократичних держав, заснована на визначен�

ні ступеня активності держави з реалізації со�

ціально�економічних прав особистості: «пози�

тивна держава», «держава соціальної безпеки»,

«соціальна держава» [4, с. 33]. Вітчизняна дослід�

ниця М. Давидова зазначає, що у позитивній дер"
жаві переважає політичний підхід, відповідно до

якого визнається необхідним захист дієздатних

громадян, котрі позитивно себе проявляють. Як

ідеологія такої держави використовується уста�

новка на те, що більшість громадян за умови без�

пеки самі у змозі про себе потурбуватися і ство�

рити власний добробут. У соціальній сфері

держава бере на себе лише обов’язок підтриман�

ня правопорядку і створення економічно безпеч�

них умов для підприємницької і професійної

діяльності. За таких умов, соціальна політика,

що одержала назву активної соціальної політики,

часто висуває перед людиною надто обтяжливі,

принизливі, або ж важко виконувані вимоги. На

думку М. Давидової, у позитивній державі пере�

січна людина має можливість власними зусилля�

ми забезпечити свій добробут, а держава має

створити відповідні для цього умови. 
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Аналізуючи сутність держави соціальної без"
пеки, дослідниця відмічає, що у такій державі

кожний громадянин має юридично закріплене

право на певний гарантований мінімум добробу�

ту. Соціальна ж держава, як зазначає дослідниця,

гарантує мінімальний рівень добробуту, а зна�

чить, бере на себе обов’язки по його забезпечен�

ню, обмежуючи громадянську свободу шляхом

прийняття рішень за громадян на підставі повної

за них (громадян) відповідальності [4, с. 33].

Отже, сучасні демократичні держави серед

пріоритетних завдань у сфері реалізації соціаль�

ної політики визнають такі:

— прагнення забезпечити кожному громадя�

нину гідні умови життя;

— усунення негативних наслідків функціо�

нування ринкових процесів;

— забезпечення соціальної справедливості та

соціально�політичної стабільності в країні;

— співучасть держави і громадянського сус�

пільства в управлінні соціальними конфліктами

та розв’язанні соціальних проблем;

— зниження рівня соціальної напруженості

у суспільстві;

— можливість самореалізації особистості, ви�

знання людини суб’єктом соціальної політики;

— соціальну захищеність громадян.

Забезпечення виконання вищезазначених

завдань у сфері соціальної політики свідчить

про прагнення до збереження соціальної ста�

більності у демократичних державах, незважаю�

чи на відмінності моделей соціальної політики

кожної конкретної країни. Варто зазначити, що

моделі соціальної політики майже всіх країн

світу зазнають певних перетворень під впливом

процесів глобалізації і демократизації. Зміни

у моделях соціальної політики можна вважати

реакцією на виклики сучасних тенденцій циві�

лізаційного розвитку суспільства, зокрема таких

як динамізм і нестабільність. 

Вітчизняна дослідниця Т. Семигіна, аналі�

зуючи перетворення в соціальній політиці еко�

номічно розвинутих держав світу (Велика Бри�

танія, Німеччина, Швеція, США, Японія, Нова

Зеландія), визначила спільні тенденції, властиві

моделям соціальної політики цих країн, а саме:

початок певної ерозії «класичних моделей

соціального забезпечення» і традиційних погля�

дів на соціальну політику і надання соціальних

послуг. На думку Т. Семигіної, глобалізація

кинула виклик існуючим системам країн,

зокрема системам оплати праці, зайнятості,

соціального страхування, захисту працівників,

надання соціальних послуг. Дослідниця наво�

дить такий приклад: технології, які перетворили

світ у спільний ринок, призвели до структурних

змін в економіці як у більш, так і у менш розви�

нутих країнах аж до появи так званих віртуаль�

них робочих місць, котрі почасти є неформаль�

ною зайнятістю. За таких умов можемо говори�

ти про появу низку соціальних проблем і ство�

рення ситуації, що веде до зменшення потреби

у кваліфікованій та низько кваліфікованій робо�

чій силі, зниженні рівня самозайнятості й зро�

стання довготривалого безробіття. Таки чином,

як стверджує Т. Семигіна, поглиблюється фраг�

ментація ринку праці. Це призводить до пере�

гляду багатьох питань, пов’язаних із державним

регулюванням оплати праці, пенсійним забез�

печенням, зменшенням ролі профспілок як

соціальних партнерів. Отже, в умовах глобаліза�

ції, попри очікуване пожвавлення економічної

і соціальної ситуації внаслідок усунення бар’є�

рів для торгівлі, лібералізація призвела лише до

подальшого поглиблення нерівності між бідни�

ми та багатими країнами, а також різними

соціальними групами в одній країні. Навіть

у розвинутих державах залишаються відчутні

розбіжності у прибутках, залежно від віку, статі,

етнічної приналежності. Власне це стосується

не тільки рівня прибутків, а й інших показників

якості життя [5, с. 145]. 

Щодо питання формування показників якості

життя, важливо враховувати проблему реаліза�

ції права на соціальне забезпечення, створення

та підтримку системи соціального забезпечення

та фінансування. Соціальні права і свободи

особи визначаються як її можливості із забезпе�

чення належних, достатніх і необхідних соціаль�

них умов життєдіяльності особи в суспільстві

[6, с. 137]. Аналізуючи тенденції змін у реаліза�

ції соціальної політики демократичних держав,

визначаючи роль та місце людини як суб’єкта

соціальної політики, варто звернутися до досві�

ду розвинутих країн Європи. 

Основним нормативним актом, що регулює

правовідносини у сфері соціального забезпе�

чення в Європі, в тому числі й принципи його

фінансування, є Європейська соціальна хартія.

Визнаючи соціальний захист як базове соціаль�

не право, Європейська соціальна хартія сприяє

його зміцненню, встановлюючи мінімум гаран�

тій на європейському рівні. Право на соціальне

забезпечення вперше було визнано у міжнарод�

ному аспекті як право людини у Загальній

декларації прав людини і громадянина. Воно

становить серцевину низки конвенцій МОП,

а також включено в Міжнародний Пакт про

соціальні, економічні та культурні права. Хар�

тія, на думку вітчизняних дослідників [7], йде

далі цих міжнародних інструментів: вона —

єдина міжнародна угода, що стосується всіх

аспектів соціального забезпечення. Окрім ос�

новних прав на соціальне забезпечення, Хартія

забезпечує право на соціальну та медичну допо�

моги та право на користування послугами
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соціальних служб. Системи соціального забез�

печення, що аналізуються Європейським комі�

тетом соціальних прав, розрізняються не тільки

за своїми результатами, а й за способом органі�

зації та фінансування у відповідності до куль�

турного, історичного та політичного досвіду

країн, в яких вони функціонують. Ці відміннос�

ті, якими характеризувалась Західна Європа

після Другої світової війни, стали ще помітні�

шими після розширення Ради Європи за рахунок

країн Центральної та Східної Європи [7, с. 131].

Основними тенденціями і особливостями

функціонування сучасних систем соціального

забезпечення європейських країн можна вважа�

ти такі:

зміщення акцентів від державної благодій�

ності до переорієнтації працездатного населен�

ня в соціальному забезпеченні на власні сили

і можливості;

— створення соціально�економічних умов

для соціального самозахисту та соціальної без�

пеки за рахунок особистого внеску на основі

саморегуляції свого власного потенціалу;

— посилення надання адресної допомоги;

— впровадження рівності між статями —

індивідуально орієнтовані виплати;

— програми боротьби з бідністю та маргіна�

лізацією;

— децентралізація надання послуг, відхід

від стаціонарного обслуговування тощо [7,

с. 133–134].

Як сучасну тенденцію в демократичних дер�

жавах можна відзначити потребу впровадження

в практику соціального управління якісної сис�

теми соціальних стандартів з позиції нормальної

життєдіяльності людини на зміну системи со�

ціальних мінімумів. Важливо враховувати тен�

денцію встановлення міжнародних соціальних

стандартів, стимулювання урядів країн до впро�

вадження національних соціальних програм

у сфері зайнятості, медичного обслуговування,

освітньої сфери з метою подолання проблеми

безробіття, бідності і посилення інвестування

системи освіти як гаранта соціальної стабільнос�

ті [5, с. 147].  

На думку вітчизняного фахівця з питань со�

ціальної політики Т. Семигіної, ще однією

важливою соціально�демографічною тенденці�

єю, яка має економічні, політичні та культурні

наслідки, є посилення міграції населення. Про�

цес міграції відбувається як на внутрішньому,

так і зовнішньодержавному  рівні. Регулювання

питань трудової міграції стало важливою скла�

довою політики зайнятості та демографічної

політики багатьох країн [5, с. 146]. Крім того, як

зазначає дослідниця, різнопланові демографіч�

ні тенденції (зростання народжуваності в мало�

розвинутих країнах і одночасно інфікованість

значної кількості дорослого населення в цих

країнах вірусом імунодефіциту та СНІДом, ста�

ріння населення в економічно розвинутих краї�

нах, урбанізація життя) визначають пріоритети

соціальної політики як окремих країн, так і світу

в цілому. 

Досліджуючи питання сучасного розвитку

соціальної політики, Т.Семигіна формулює такі

тенденції перетворень в основних моделях

соціальної політики:

— швидке впровадження інновацій завдяки

обміну інформації поширення цінностей, мето�

дів та підходів у наданні соціальних послуг, які

раніше не були властиві конкретній культурі;

— поширення ідей плюралізму в наданні

соціальних послуг;

— розвиток недержавних та приватних орга�

нізацій, деінституалізація (відмова від великих

стаціонарних закладів) та децентралізація;

— поширення ідей перевірки нужденності

для призначення соціальної допомоги, надання

житлових чи освітніх кредитів тощо [5, с. 146].

Висновки. В умовах глобалізації перед Украї�

ною як демократичною, правовою і соціальною

державою постає проблема вдосконалення

моделі власної соціальної політики, яка харак�

теризується невизначеністю і нестабільністю.

Трансформація соціальної політики, як показує

досвід розвинутих демократичних держав,

є процесом не спонтанним і вимагає реформу�

вання не тільки соціальної сфери. Високий

рівень соціального розшарування стає пере�

поною на шляху накопичення культурних ре�

сурсів модернізації. Соціальний досвід тран�

сформації сучасного українського суспільства

свідчить про широкомасштабне залучення ме�

ханізмів реалізації соціальних моделей, які

копіюють досвід демократичних країн. Викли�

ками для України під впливом процесів гло�

балізації і модернізації постали проблеми со�

ціальної диференціації, посилення соціальної

напруженості і незахищеності, політичного

і соціального відчуження. Звідси можемо гово�

рити про недостатній рівень участі людини як

суб’єкта соціальної політики в політичному

житті суспільства. 

Аналізуючи зміни у сфері соціальної політи�

ки під впливом процесів модернізації, важливо

взяти до уваги думку про те, що нині життя країн

вимірюється й порівнюється не тільки за еконо�

мічною потужністю, а й за рівнем людського

розвитку. Національні держави змушені будува�

ти свою державну політику, зокрема в соціальній

сфері, з урахуванням  класових відмінностей,

з одного боку, й ґрунтуючись на повазі до індиві�

дуальних прав і свобод — з іншого. [5, с. 148].
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Досвід країн Європи переконує, що політич�
ні прагнення здійснити демократичні перетво�
рення в державі можуть бути марними, якщо
вони не наділені духовними, зокрема гуманни�
ми, етичними і моральними вимірами, орієнто�
ваними на обов’язкове врахування приватних
інтересів     людини та громадянина, їхню гармо�
нізацію з публічними інтересами суспільства,
на гарантії прав і свобод людини та механізм
їхнього захисту [8, с. 62]. Становлення України
як незалежної і демократичної держави об’єк�
тивно зумовило розширення її зв’язків зі  світо�
вим товариством, адаптації до світових глоба�
лізаційних процесів. Тому на даному етапі
державотворення перед Україною стоїть важли�
ве завдання — будувати сучасну модель власної
соціальної політики з урахуванням позитивного
досвіду змін і перетворень у моделях соціальної
політики демократичних держав. Варто наголо�
сити, що пошук власного шляху розвитку не
має стати копіюванням досвіду розвинутих
країн. Реформуючи існуючі механізми вітчизня�
ного регулювання соціальних питань, доцільно
враховувати не тільки сучасні тенденції соціаль�
ної політики позитивного характеру, а й нега�
тивні наслідки перетворень і змін у соціальній
сфері демократичних країн світу.   
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Проаналізовано понятійні дефініції та класи"
фікації міграційного простору задля подальшого
практичного застосування напрацьованих логіч"
них схем в українській науковій та законодавчій
сферах. Акцентована увага на специфічних чинни"
ках міграції та запропоновано власне бачення
даної категорії.

Ключові слова: міграція, мігрант, міграцій�

ний простір, територіальні переміщення.

Проанализированы понятийные дефиниции
и классификации миграционного пространства
с целью дальнейшего практического применения
наработанных логических схем в украинской
научной и законодательной сферах. Акцентиро"
вано внимание на специфических факторах миг"
рации и предложено собственное видение данной
категории. 

Ключевые слова: миграция, мигрант, мигра�

ционное пространство, территориальные пере�

движения. 

In article it is analyzed conceptual definitions and
classifications of migratory space for further practical use
worked logical plans in Ukrainian scientific and legisla"
tive spheres. The author stresses on the specific factors of
migration and proposes own view of this category.

Key words: migration, migrant, migratory space,

territorial movement.

Протягом усієї історії людства міграція насе�

лення відігравала значну роль у розвитку країн

та регіонів, формуванні демографічних показ�

ників. У сучасному світі вона на рівні із рухом

капіталів, товарів, технологій, інформації

є однією з основних складових процесів глоба�

лізації. На початок ХХІ ст., за оцінками експер�

тів ООН, на земній кулі нараховувалося 175 млн

переселенців. Щорічно країну проживання змі�

нювали 5 млн осіб, щохвилини дев’ять мігрантів

перетинали державні кордони [10, с. 41]. Поза

всяким сумнівом переміщення людей стали

невід’ємною частиною світових трансформа�

ційних процесів, в які вже включилася переваж�

на більшість країн, зокрема й Україна. Існуюча

інтенсивність руху населення, з усіма прита�

манними йому тенденціями й суперечностями,

визначає не лише характеристики людського

капіталу, а й стабільність розвитку суспільства

та перспективи соціально�економічного, полі�

тико�правового прогресу держави. Вплив мігра�

ційних компонентів залишається досить ваго�

мим і в майбутньому може значно посилитися,

зважаючи на широке розповсюдження та масо�

вий характер явища.

Гострота проблеми вимагає не лише постій�

ної уваги з боку органів державної влади, а й зу�

мовлює ґрунтовне вивчення її теоретичних

аспектів. Аналіз і врахування понятійних дефіні�

цій та класифікації міграційного простору роз�

глядається як один із важливих чинників, що

в подальшому сприятиме практичному застос�

уванню напрацьованих логічних схем. Теоретич�

не обґрунтування міграції населення дозволяє

поглибити розуміння її специфіки, проблем, що

надає можливість та є запорукою формування

виваженої національної політики в цій царині,

зокрема й української; модернізації вже існую�

чих і розробці нових законів, нормативних актів

щодо регулювання територіальних зрушень;

адекватного реагування офіційних установ та

прийняття ними управлінських рішень про

попередження активних еміграційних стратегій

та їхніх негативних наслідків.

Міграція населення як важливе, багатогранне

явище постійно аналізується вітчизняними та

зарубіжними науковцями, які заклали міцний

фундамент для подальших досліджень. Вивчен�

ню загальних теоретичних засад просторового

руху, його основних параметрів та змістовних

одиниць присвячені праці Г. Вєчканова, Т. Дра�

гунової, А. Загробської, О. Малиновської,

Л. Рибаковського, О. Хомри. Оскільки міграцій�

ний простір живе, діє та розвивається за своїми

власними суспільними закономірностями, має

специфічно�особливі моделі та модифікації,

інші вчені при комплексному розгляді виок�

ремлювали його домінуючі аспекти. Зокрема,

І. Прибиткова, Т. Юдіна здебільшого зосереджу�

вали увагу на соціальній діагностиці та соціоме�

трії територіальних переміщень. С. Мосьондз,

Ю. Римаренко, С. Чехович досліджували істо�

рико�правові традиції, логіку формування

і розвитку державного регулювання переселень.

Питаннями міжнародної міграції, як соціально�

політичного та економічного явища займались

І. Івахнюк, В. Іонцев, С. Каслз, С. Мєтєлєв.
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Однак потреба в теоретичному осмисленні

зібраних даних існує постійно, тому що без

цього поглиблення пізнання неможливе. Таке

упорядкування наукових фактів дозволить ви�

значити їхню певну структуру та краще розуміти

міграцію у вузькому й широкому значенні.

Мета статті — на підставі використання

існуючих уявлень та наукових розробок та

авторського бачення проблеми виробити більш�

менш чіткий категоріальний апарат аналізу

сучасних процесів міграції населення.

Задля досягнення поставленої мети визначе�

ні такі завдання: всебічно розглянути джерела

інформації щодо просторових зрушень; систе�

матизувати наявні погляди стосовно термінів

«міграція», «мігрант», узагальнити підходи до

їхньої класифікації; запропонувати авторське

визначення та схему типологізації переміщень

населення.

Необхідність комплексного та всебічного

вивчення міграції передбачена її складним

характером. Понятійний апарат відбиває ево�

люцію операційних уявлень про предмет теорії

міграційних процесів. Ключовими в системі

понять, що застосовуються дослідниками

активних стратегій індивідів, є: міграція (трудо�

ва, нелегальна, тимчасова, політична), мігрант

(емігрант, іммігрант, біженець) тощо. Ознайо�

мимось із змістом цих понять та їх концептуаль�

ним наповненням.

Термін «міграція» походить від латинського

слова migratio, що означає переселення, тобто

просторове пересування. Здебільшого в науко�

вій літературі міграція визначається як винятко�

во територіальні переміщення людей. Напри�

клад, Н. Ноздріна розуміє її як «будь�яку форму

територіальної мобільності населення: щоденні

пересування до місця роботи і назад, поїздки

в торговельні, видовищні та інші заклади,

сезонні міграції, пов’язані зі зміною праці або

відпочинком населення» [15, c. 6]. Іноді мігра�

цією вважають навіть рух у межах одного й того

самого населеного пункту. Проте найчастіше

дослідники розглядають її лише як географічне

переселення людей, що відбувається з перети�

ном певних кордонів: адміністративних чи дер�

жавних. 

Дещо звужене трактування відображене

у визначеннях її як особливого процесу просто�

рового переміщення, що завершується зміною

постійного місця проживання на відносно три�

валий час. У цьому контексті схожі один на

одного тлумачення надаються багатьма науков�

цями, а саме О. Хомрою, А. Загробською, Е. Ра�

венштайном. Аналогічної точки зору дотриму�

ється й Т. Заславська, яка лаконічно визначає

міграцію як переїзд з одних населених пунктів

у інші [11, с. 8]. Г. Вєчканов розглядає її як «віль�

ну зміну місця проживання й місця докладання

праці в сукупності з особистими, колективними

й суспільними інтересами» [3, с. 33]. І. Прибит�

кова вважає, що це сукупність тільки тих видів

пересувань у просторі, які призводять до зміни

географічного розміщення населення, його

густоти і заселеності територій [16, с. 231].

Інші фахівці ширше тлумачить поняття міг�

рації. Наприклад, С. Мосьондз стверджує, що

«міграційні процеси, крім переселень, охоплю�

ють всі види переміщень населення в просторі —

сезонні, епізодичні, маятникові. Це масові

переміщення людей через кордони тих чи інших

територій будь�якої тривалості, регулярності

й цивільної спрямованості зі зміною місця про�

живання назавжди або на більш�менш трива�

лий час, а за маятникових міграцій — і без такої

зміни» [13, с. 11]. 

Деякі дослідники у власних визначеннях

зосереджують увагу на певних складових, що

характеризують рух людей. Наприклад, М. Пу�

лен розглядає переселення в просторовому

й часовому вимірах. Стосовно першого параме�

тру, йдеться про зміну країни звичного місця

мешкання. З точки зору другого критерію —

встановлюється тривалість перебування у відпо�

відному місці [17, с. 14–15]. С. Каслз вже кон�

кретизує та зазначає період часу, на який потріб�

но виїхати зі свого населеного пункту, аби такий

переїзд вважався міграцією. Він вказує, що це

переміщення «мінімально на півроку чи рік,

з обов’язковим перетином кордону політичної

чи адміністративної одиниці» [9, с. 27–28]. 

Т. Драгунова в тлумачення явища територі�

ального пересування додає фактори, які спону�

кають осіб здійснювати цей процес. На її думку,

міграція — це переміщення людей між населе�

ними пунктами, регіонами, країнами, яке зумов�

лене економічними, політичними, етнічними

та релігійними чинниками [4, с. 73]. Подібну

думку поділяє В. Шелюк, який пропонує розу�

міти цей феномен як той, що відображає

соціально�економічні і демографічні процеси

[25, с. 46–47]. В. Моісеєнко вже виокремлює

наслідки, які породжують активні просторові

зрушення, а саме «міграція — це одна з форм

руху населення, за якою зміна місця проживан�

ня на певну відстань й термін супроводжується

суспільно значущими економічними, соціаль�

ними, демографічними та іншими наслідками

(позитивними і негативними, явними чи при�

хованими, поточними або довготривалими

тощо)» [12, с. 65]. А. Загробська додає, що пере�

міщення населення впливає на функціонування

всіх сфер суспільного життя як районів виходу,

так і входу [5, с. 12].

На правовому аспекті акцентує увагу Л. Ри�

баковський. Він зазначає, що переселення
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людей однієї країни на територію іншої завер�

шується зміною громадянства [21, с. 29]. З цього

приводу висловлюється й авторитетний дослід�

ник міграційних процесів А. Золберг: «Оскіль�

ки світ організований в окремі держави, чиї

кордони, як це вважається, збігаються з сус�

пільним поділом людей, які перебувають під

їхньою юрисдикцією, міжнародна міграція

може розумітися як девіантний процес, внаслі�

док якого індивідууми переміщуються з�під

юрисдикції однієї держави під юрисдикцію

іншої і, таким чином, перестають бути членами

одного суспільства з тим, щоб стати членами

іншого» [10, с. 12]. 

Російський вчений В. Іонцев запропонував

найбільш широке визначення, що відображає

всю різноманітність форм переселень. На його

погляд, «міжнародні міграції є територіальними

(просторовими) переміщеннями населення че�

рез державні кордони, пов’язаними зі змінами

постійного місця проживання та громадянства,

що зумовлені різними факторами (сімейними,

національними, політичними та іншими), або

з перебуванням у країні в’їзду, що має довго�

строковий (понад один рік), сезонний чи маят�

никовий характер, а також з циркулярними (або

епізодичними) поїздками на роботу, відпочи�

нок, лікування тощо» [7, с. 39].

Маємо констатувати, що в науковому середо�

вищі відсутня спільна думка щодо операціоналі�

зації терміна «міграція». На підставі всіх проілю�

строваних визначень можна вивести загальну

формулу поняття. Зокрема, під міграцією насе�

лення слід розуміти просторові переміщення

індивідів або їхніх груп через державний (зов�

нішній) чи адміністративно�територіальний

(внутрішній) кордони, пов’язане зі зміною

назавжди або на певний період часу постійного

місця проживання чи з регулярним повернен�

ням до нього. 

Зафіксоване тлумачення відображає та вра�

ховує певні ознаки, які притаманні цьому

явищу. Зважаючи на особливості перебігу та

динаміки міграції в різних країнах світу, вважаю

недоречним висвітлення факторів, причин,

наслідків у загальному визначенні поняття.

Переконана, що ці параметри мають аналізува�

тися окремо та більш ґрунтовно, оскільки вони

засвідчують та формують специфіку розвитку

досліджуваного феномену сучасності. Крім

цього, за вказаними критеріями відбувається

типологізація територіальних зрушень насе�

лення. Безумовно, зважаючи на складність

просторових переміщень, існує безліч класифі�

кацій, що характеризують їх з різних сторін.

Проте більшість запропонованих та виокремле�

них науковцями різновидів заслуговує на увагу

й детальне вивчення, оскільки кожен з них

потребує специфічних дій при розробці та здій�

сненні заходів державного управління.

Зокрема, С. Каслз розрізняє внутрішню (рух

з одного ареалу (провінції, округу чи муніципа�

літету) в інший у межах однієї країни) та міжна�

родну (перетин кордонів, які відділяють одну

з близько 200 існуючих у світі держав від іншої)

міграції [9, с. 27–28]. В. Зомбарт виокремлює

одиничні (зміна місця проживання  людиною за

власним рішенням) та масові (переміщення

великих мас населення за релігійними, політич�

ними причинами) переселення [26, с. 26–227].

А. Адеподжу розділяє міграції за тривалістю на:

короткотермінові (менше двох років), серед�

ньотермінові (від двох до десяти років), довго�

термінові (більше десяти років) та постійні

(понад двадцять років) [1, с. 106].

У. Петерсен типологізує переміщення за

такими критеріями: екологічний поштовх, дер�

жавна політика у сфері міграції, соціальний

імпульс. Відповідно до вказаних параметрів він

запропонував п’ять різновидів міграції: примі�

тивна (визначається нездатністю людини про�

тистояти природним силам); вимушена (коли

мігранти не мають можливості вибору в прий�

нятті рішення про власний переїзд); добровіль�

на (коли така можливість вибору зберігається);

вільна (бажання людини мігрувати є вирішаль�

ним моментом); масова [26, с. 227–228]. С. Ко�

лінсон виділяє чотири види міжнародних мігра�

цій: економічні добровільні (трудові мігранти);

політичні добровільні (наприклад, міграції

євреїв до Ізраїлю); політичні вимушені (потоки

класичних «біженців»); економічні вимушені

(біженці з місць екологічних та інших видів

катастроф) [27, с. 2]. 

А. Романюк виокремлює офіційну та неле�

гальну форми міграції: перша — коли людина

змінює місце свого попереднього проживання,

включаючи і переїзд на постійне проживання за

кордон, на підставі офіційного дозволу сторо�

ни, яка приймає; друга — коли такого дозволу

немає [20, с. 21–23]. Схожу класифікацію надає

Ю. Римаренко, який визначає неконтрольовану

(можливість в’їзду без проходження прикор�

донно�митних формальностей, навіть шляхом

нелегального перетину державного кордону) та

контрольовану (передбачає проходження вказа�

них процедур на контрольно� пропускних пунк�

тах) імміграції [18, с. 126].

О. Ісаєв типологізує переміщення на підставі

чотирьох причин, що збуджують людей мігрува�

ти, а саме: релігійні, політичні, кримінальні,

економічні. С. Рязанцев виокремлює три види

міграції: економічну, етнічну та вимушену [33,

с. 226, 230].
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Більшість з наведених класифікацій відобра�

жає лише певний аспект міграції (причини,

тривалість, правовий статус тощо). Тому вважа�

ємо за доцільне здійснити процес концептуаль�

ного узагальнення науково�прикладних матері�

алів, упорядкувати теоретико�практичні знання

про специфіку міграційних феноменів (явищ)

та запропонувати зведену схему класифікацій

міграцій, здійснену за певним критеріями. Хоча

це дещо умовний поділ різновидів міграцій на

класи або сфери їхнього специфічного прояву

чи самовияву, але без цього унеможливлюється

аналіз та синтез матеріалів про наявні в природі

та соціумі переміщення (переселення). 

Отже, за територіальним (просторовим) параB
метром виділяють два основні типи міграції: зов�

нішню та внутрішню [9, с. 27–28; 10, с. 10; 13,

с. 13; 24, с. 39–40]. Зовнішня (міжнародна) —

здійснюється через державні кордони, тоді як

внутрішня є переміщенням у межах однієї краї�

ни між її адміністративними одиницями, насе�

леними пунктами. Першу з указаних видів

міграції поділяють на внутрішньоконтинен�

тальну (переміщення населення відбувається

в межах одного континенту); міжконтиненталь�

ну (виходить за територіальні межі континенту).

Друга включає внутрішньообласні, міжобласні,

внутрішньорайонні, міжрайонні, міжселищні,

міжміські переселення.

До зазначених двох головних типів міграції

додамо ще один — транзитну [8, с. 133]. Такою

називають міграцію людей, які перетинають

кордони однієї або кількох держав, залишаю�

чись на їхній території певний час, і мають на

меті згодом переміститися в країну кінцевого

призначення. Відповідно, мігрант прямує з од�

нієї держави до іншої через треті країни.

Залежно від способу реалізації (форми органіB
зації) міграції поділяють на організовані, неор�

ганізовані та ланцюгові [7, с. 46; 18, с. 79; 23,

с. 52; 24, с. 41]. Організовані міграції — це пере�

міщення, як правило, сплановані в часі або

в просторі, здійснювані за деяких випадків під

соціальним впливом стихійних і навіть спон�

танних сил, але згодом набувають упорядкова�

ного та цілеспрямованого характеру. Вони мо�

жуть здійснюватися за допомогою або участю

державних органів влади та управління, гро�

мадських і політичних організацій, міжнарод�

ного співтовариства. Таке втручання вказаних

структур іноді може супроводжуватися заохо�

ченням і стимулюванням (наданням різного

роду пільг в отриманні роботи, житла; грошови�

ми компенсаціями) або ж уведенням жорсткого

директивного контролю за переселенням. Неор�

ганізовані, або індивідуальні, переселення здій�

снюються силами й засобами самих мігрантів

без матеріальної та організаційної допомоги

з боку будь�яких установ. Ланцюгові переміщен�

ня організовуються індивідами, що вже виїхали

за кордон і сформували неформальні соціальні

мережі для полегшення виїзду своїм родичам,

знайомим, друзям (надання їм інформації,

фінансової підтримки та допомоги при пошуку

житла і роботи на новому місці).

Відповідно до умов прийняття рішення про

зміну місця проживання міграції поділяються

на добровільні, вимушені і примусові [6, с. 16; 9,

с. 29; 10, с. 14; 18, с. 79–80]. Перші з них пов’я�

зані з добровільним вибором людей, коли не

існує серйозних зовнішніх перешкод вільному

пересуванню і переїзд не зумовлений неможли�

вістю знайти альтернативу в країні походження.

Підґрунтям такого переселення частіше за все

є економічні, психологічні, сімейні та інші

мотиви. Вимушені переміщення здійснюються

усупереч бажанням індивіда та обумовлені

загрозою для його життя в результаті стихійного

лиха, екологічної чи техногенної катастрофи,

воєнних дій, переслідувань за політичними,

етнічними, релігійними мотивами чи націо�

нальною приналежністю. Примусова міграція —

це насильницьке виселення або вигнання гро�

мадян зі своєї країни на основі рішень органів

влади (депортація). Такі переміщення забезпе�

чуються введенням і дотриманням директивно�

го, нормативного та розпорядчого управління

з боку державних установ законодавчої та вико�

навчої влади.

Згідно з напрямом руху відносно окремої

території сукупність зовнішніх пересувань насе�

лення поділяється на еміграцію, імміграцію,

рееміграцію, репатріацію [9, с. 29; 10, с. 10 — 14; 18,

с. 125–126; 24, с. 40]. Еміграція (від лат. emigratio —

виселення) — це переселення, вимушене чи

добровільне переміщення людей зі своєї вітчиз�

ни в іншу країну світу з економічних, політич�

них або релігійних причин; виїзд населення

з країни для постійного, довготривалого або

тимчасового перебування в іншій державі. Іммі�
грація (від лат. immigratio — вселення) — в’їзд до

чужої країни на постійне або ж досить тривале

проживання певної конкретної особи (громадя�

нина) з метою її (його) облаштування, навчан�

ня, працевлаштування, «втечі» від дискриміна�

ції, переслідувань тощо; в’їзд у країну громадян

іншої держави на певний термін. Рееміграція —

це повернення до місця попереднього прожи�

вання осіб, які певний, здебільшого довший час

прожили в іншій країні. Репатріація — повер�

нення до країни, що є етнічною батьківщиною,

з якою мігрант асоціює своє походження, звід�

кіля він або його предки мігрували в іншу дер�

жаву (репатріація раніше депортованих).
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За характеристикою правового статусу мігра�

ції поділяються на легальні, нелегальні та

напівлегальні [9, с. 29; 10, с. 16; 14, с. 13; 20,

с. 21–23]. Легальні міграції — це перетин дер�

жавних кордонів і перебування в країні�реципі�

єнті на законних підставах, тобто за наявності

в’їзної візи на певний термін або при перебу�

ванні в іншій країні, продовження терміну її дії.

Напівлегальна міграція — це прибуття в державу

непостійного місця проживання на законних

підставах з подальшим нелегальним перебуван�

ням у країні (коли мета поїздки не відповідає

зазначеній у візі та дійсним намірам особи

після закінчення терміну візи). Нелегальна
міграція (незаконна, неврегульована) — це

соціально�правове явище, що включає неле�

гальне перетинання державного кордону поза

пропускним пунктами або з використанням

фальшивих документів, візи; самостійне або за

допомогою третіх осіб проживання на території

країни без належного дозволу компетентних

державних органів, з метою поліпшення влас�

ного становища чи становища своєї родини,

а також з метою  захисту своїх політичних або

релігійних переконань. Вона відбувається з по�

рушенням правил в’їзду, виїзду, перебування

(проживання без реєстрації та чинного доку�

ментального оформлення тривалий час) або

здійснення економічної діяльності (незаконне

працевлаштування).

Залежно від параметрів тривалості перемі�

щення виділяють постійну (повну, незворотну,

стаціонарну) та тимчасову міграції [10, с. 15; 18,

с. 80; 24, с. 39], перша з яких є переселенням

в іншу країну на постійну основу без повернен�

ня на батьківщину. Друга — здійснюється на

певний строк, після закінчення якого мігрант

повертається на попереднє місце проживання.

Тимчасові міграції включають довгострокові
(тривалість перебування до трьох років), корот�

кострокові (від трьох місяців до одного року),

вахтові (до одного місяця), сезонні, маятникові

та епізодичні переселення [1, с. 106; 10, с. 15–16;

13, с. 11; 18, с. 22–24, 81–82, 90; 24, с. 40–41]. 

Сезонна міграція передбачає переміщення

головним чином економічно — активного

населення до місць тимчасової праці й прожи�

вання на термін зазвичай у кілька місяців зі

збереженням можливості повернення на бать�

ківщину після закінчення сезону найму. Такі

міграції через те називаються сезонними, що

їхні обсяги та частота залежать від пори року

(виїзд на збирання врожаю; сфера послуг про�

тягом курортного сезону), а тимчасовий період

перебування в іншому місці — від домовленості

про виконання того чи іншого виду трудової

діяльності.

Маятникова міграція — це масові за своїми

розмірами щоденні, щотижневі або щомісячні

переміщення фізичних осіб від місць постійно�

го проживання до місця роботи і водночас

систематично — у зворотний бік. У процесі та�

кого пересування здійснюється територіальне

переміщення одного з основних ресурсів вироб�

ництва — робочої сили, яке має зворотний

характер, періодичний або часто повторюваний

цикл і не супроводжується зміною постійного

місця проживання.

Епізодична міграція являє собою ділові, куль�

турно�побутові, рекреаційні та інші поїздки, що

не мають регулярного часового, географічного

та просторового характеру. Це, зокрема, вну�

трішньодержавні та транскордонні переміщен�

ня з метою торгівлі, відвідання родичів або

знайомих, лікування, відпочинку, участі у спор�

тивних змаганнях, здійснення туристичних

поїздок, паломництва. Головною їхньою озна�

кою є нерегулярність та залежність від політич�

них, культурних, освітніх, сімейних, релігійних

та інших соціальних чинників.

Якщо за основу типології взяти мету (причиB
ну) переселень, то найпоширенішою її формою

виявиться трудова міграція, тобто переїзди еко�

номічно активного населення в межах регіо�

нального, національного чи міждержавного

простору з метою отримання тимчасового або

постійного місця роботи (працевлаштування)

[6, с. 14; 10, с. 15]. Вона здійснюється індивіда�

ми задля забезпечення власних потреб, підви�

щення рівня життя на основі більш вигідного

продажу та використання своєї робочої сили,

має переважно зворотний характер. Міжнарод�

на трудова міграція розглядається як стихійні

або організовані переміщення працездатного

населення між державами, яке зумовлене харак�

тером розвитку виробничих сил і відносин, дією

економічних законів. Передусім рух носіїв

робочої сили формується під впливом суто

економічних причин (різниці у вартості праці,

умов проживання, соціальних стандартах життя

і діяльності).

Крім трудової міграції, за критерієм причин�

цілей виокремлюють й інші види: економічну,

політичну, етнічну, культурну, релігійну, еколо�

гічну, туристичну, освітню, сімейну, міграцію

в разі реформ [7, с. 40; 9, с. 29; 10, с. 15; 18, с. 83,

88–90; 26, с. 226, 230–231].

Економічна міграція — переселення із соціаль�

но�економічних причин, унаслідок погіршення

умов життя і праці, які призводять до бідності та

злиденності працюючого населення, а також

водночас спричиняють масове розшарування

в суспільстві, що створює підґрунтя для поляри�

зації та протистояння, конфліктів і суперечнос�
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тей. Вона відбувається з метою придбання чи

продажу товарів, інвестування та інших видів

діяльності, що мають економічні цілі та мотиви.

Міграція внаслідок реформ виступає новим

типом переміщень та найбільш актуальним для

країн, що утворилися після розпаду Радянсько�

го Союзу. Її визначають як об’єктивний процес

просторового та часового руху населення під

впливом політичних і соціокультурних змін, що

закономірно відбуваються в державах та їхніх

суспільствах, які здійснюють реорганізацію дер�

жавного управління, політичного устрою, еко�

номічного ладу тощо. Такі масові переселення

з території цих країн настають у результаті здій�

снення внутрішніх реформаційних заходів, що

боляче б’ють по життєвих і суспільних інтере�

сах: скорочується промислове та сільськогоспо�

дарське виробництво; знижується матеріальне

та моральне стимулювання праці, ринку зайня�

тості й товарного забезпечення; зменшуються

можливості для самореалізації особистості та

соціальних перспектив на майбутнє; обмежу�

ються права й свободи людини; створюється

етнічне, політичне та релігійне напруження;

ініціюються збройні конфлікти та соціальні

протистояння; зміщуються акценти на розбудо�

ву держави та суспільства за національними прі�

оритетами й спрямуваннями; витісняються зі

щаблів державної влади органів управління

і місцевого самоврядування представники про�

тилежного політичного табору.

Політична міграція — це процес міждержав�

ного переміщення тих громадян, які, займаю�

чись політичною діяльністю, емігрують — іммі�

грують внаслідок можливих або вже розпочатих

переслідувань з боку урядів, певних суспільних

сил чи фракцій, які загрожують фізичному існу�

ванню конкретної особи. Також до цього типу

переселень можна віднести виїзд окремих осіб

чи груп людей, які, не погоджуючись з існую�

чим режимом у своїй країні, свідомо залишають

її, здебільшого лише в такий спосіб уникаючи

неминучих репресій.

Етнічна міграція — територіальний рух, в яко�

му беруть участь люди певної етнічної (націо�

нальної) приналежності, тобто на перший план

висувається роль етнічного чинника. Такі пере�

селення відбуваються заради поліпшення умов

проживання чи збереження життя внаслідок

фізичної («етнічної чистки») чи етнокультурної

загрози. Культурна міграція — різновид соціаль�

них зрушень мобільного населення, яке пересу�

вається за світоглядними мотивами у пошуках

саме тих культурних умов, що є для індивіда або

групи найбільш прийнятними, етнічно чи релі�

гійно привабливішими. Релігійна міграція —

масові переміщення людей у зв’язку з палом�

ництвом до святих місць або через пересліду�

вання за релігійною приналежністю.

Екологічною міграцією називають переселен�

ня з районів екологічних, техногенних ката�

строф і стихійного лиха внаслідок суттєвого

погіршення умов проживання; переміщення

зумовлене станом здоров’я людини. Туристична
міграція — це туристичні поїздки (ознайомлен�

ня, відвідування інших країн), які, як правило,

не мають постійного характеру та відбуваються

в різних напрямках. Освітня міграція — це пере�

важно тимчасове переселення, що триває від

кількох місяців до кількох років та має на меті

навчання (стажування) за межами адміністра�

тивно�територіальної одиниці постійного про�

живання. Сімейна міграція — має в основному

моральний і етичний характер та пов’язана

з возз’єднанням родин, тобто з особами, які вже

мігрували раніше (переїзд до батьків, дітей,

чоловіка; створення нової сім’ї).

Іншим критерієм класифікації міграції є про�

фесійноBкваліфікаційний рівень (якісний склад)
мігрантів. У більшості випадків мігранти — це

некваліфіковані або низькокваліфіковані робітни"
ки, оскільки саме на таку працю існує найбіль�

ший попит у країнах імміграції. Другий вид —

переселення висококваліфікованих кадрів (спеціа�

лістів), що пов’язані з незадоволенням фахівців

рівнем матеріально�технічного та інформацій�

ного забезпечення їхньої професійної діяльнос�

ті. Третій — інтелектуальна міграція [2, с. 94–95;

10, с. 16; 18, с. 92]. У найбільш широкому трак�

туванні під останнім типом просторового руху

розуміють переміщення наукових і викладаць�

ких кадрів вищої кваліфікації, реально чи

потенційно зайнятих науковими дослідження�

ми і розробками, а також обслуговуванням цієї

галузі. Такі кадри створюють суспільні блага,

матеріальні цінності та розвивають культурний

потенціал країни внаслідок розумової діяльно�

сті. З упевненістю можемо розглядати «відплив

інтелекту» як виїзд з держави наукової та твор�

чої інтелігенції, які є творцями та основними

носіями духовних, наукових та інших інтелек�

туальних цінностей, тобто еліти суспільства,

яка великою мірою визначає його культурний,

науково�технічний і соціально�економічний

прогрес.

До вказаних різновидів міграції за професій�

но�кваліфікаційним рівнем можна додати ще

декілька, а саме: переселення бізнесменів"інвес"
торів, що вкладають гроші в уже існуючі або

створюють нові підприємства в країнах, які не

є місцем їхнього постійного проживання; пере�

міщення представників ліберальних («вільних») та
гуманітарних професій (наприклад, виїзд співа�

ків, акторів, художників).
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Наведений перелік не є вичерпним. Викорис�

товуючи інші суттєві ознаки, які характеризують

певні територіальні пересування, можна виділя�

ти інші типи міграцій, наприклад, військову,

прикордонну, міжрегіональну тощо. Однак про�

блема ускладнюється тим, що однозначної межі

між ними не існує. Усталена та чітка класифіка�

ція переміщень відсутня. З такою точкою зору

погоджується переважна більшість дослідників.

Проте здійснений аналіз та переосмислення вже

існуючих напрацювань у цій сфері, дозволили

зробити своєрідне упорядкування міграційних

розпорошених фактів про специфіку руху людей

у просторі. 

Ще однією проблемою теоретизації є визна�

чення учасника міграційного процесу, а саме

мігранта (емігранта, іммігранта). З огляду на

найзагальніші з наведених визначень міграції

можна вважати, що мігрант — це особа, котра

здійснює територіальне переміщення, тобто

перетинає державні або адміністративно�тери�

торіальні кордони з метою зміни місця прожи�

вання й роботи назавжди або на певний час.

Емігрант — це індивід, який виїхав з власної

держави на постійне чи тимчасове проживання

за кордоном. Натомість особа, яка в’їжджає

в країну з метою облаштування та працевлаш�

тування, називається іммігрантом. Іммігрант

проживає в іншій, ніж та, де він жив раніше,

країні, і має з нею певні важливі соціальні зв’яз�

ки [6, с. 14; 10, с. 16–17; 18, с. 73, 126; 24, с. 41].

Відповідно до рекомендацій ООН, міжна�

родним мігрантом пропонується вважати будь�

яку особу, яка змінила державу свого звичайно�

го проживання, тобто країну, де вона має місце

проживання і де звичайно проводить щоденні

години відпочинку [10, с. 19]. 

На підставі вже зазначених класифікацій

міграції виокремлюють й різні типи учасників,

що задіяні в просторових переміщеннях. Така

конкретна операціоналізація важлива, оскільки

певні категорії мігрантів є об’єктами як організа�

ційно�управлінського, так і політико�правового

регулювання з боку державних органів. 

Серед науковців найбільш розповсюдженим

є поділ переселенців на: внутрішніх, зовнішніх

та транзитних; легальних, напівлегальних та

нелегальних; постійних і зворотних; трудових та

політичних [6, с. 14–15; 9, с. 29; 11, с. 14; 13,

с. 16; 14, с. 13; 18, с. 73–74, 96–97; 24, с. 41].

Проте, зважаючи на той факт, що раніше була

докладно розглянута типологізація територіаль�

них зрушень населення, зараз зосередимо нашу

увагу на окремих аспектах запропонованої про�

блематики. Як приклад наведемо лише види

учасників просторових переміщень, що нада�

ються, передусім, міжнародними експертами.

Зокрема, згідно з останніми дослідженнями

фахівців ООН щодо градації мігрантів, вио�

кремлюється п’ять їхніх основних груп: інозем�

ці, яких допущено до країни в’їзду для здобуття

освіти та навчання; індивіди, що прибувають на

роботу; мігранти, які в’їжджають по лінії об’єд�

нання або створення нових сімей; особи, що

приїжджають на постійне поселення; пересе�

ленці, яких допускають у державу з гуманітар�

них міркувань (біженці, шукачі притулку тощо)

[7, с. 38; 13, с. 16]. 

Відповідно до розробок Міжнародної органі�

зації праці визначається декілька головних

категорій трудових мігрантів: сезонні робітни�

ки, що працюють в іноземній державі та вико�

нують роботу, яка за своїм характером залежить

від сезонних умов і здійснюється лише протя�

гом частини року; індивіди, які допущені в кра�

їну з метою працевлаштування на визначений

період для виконання оплачуваної роботи, що

пов’язана тільки з реалізацією певного проекту;

особи, що працюють за контрактом, який ви�

значає обмеження стосовно строку працевлаш�

тування й типу роботи; тимчасові трудові

мігранти, які допущені в країну для виконання

протягом обмеженого строку певної професій�

ної діяльності; індивіди, яким після перебуван�

ня в державі працевлаштування протягом

декількох років надається дозвіл на проживання

в цій країні на невизначений строк та дозвіл на

роботу без особливих обмежень; висококваліфі�

ковані мігранти, яким надається право в’їжджа�

ти в країни без значних обмежень у строках

перебування [6, с. 17–18; 11, с. 14].

Найпоширенішим є поділ міжнародної міг�

рації на шість різних типів потоків. 

1. Переселенці на постійне місце проживан�

ня — це іммігранти, яким легально дозволено

в’їзд і котрі очікують на поселення в державі,

що приймає, враховуючи осіб, яким дозволено

переміщення з метою возз’єднання сімей. 

2. Зареєстровані трудові мігранти, а саме: тим�

часові працівники�контрактники, як правило,

некваліфіковані, які перебувають у країні іммігра�

ції протягом визначеного часу; тимчасові високо�

кваліфіковані робітники та бізнес�мігранти.

3. Нелегальні (незареєстровані) переселенці,

які не мають офіційного статусу в країні, що

приймає, в результаті відсутності необхідних

документів та ліцензій на в’їзд чи перебування. 

4. Шукачі притулку — особи, які перетина�

ють кордони і подають заяву щодо отримання

статусу біженця через побоювання стати жер�

твою переслідувань за політичними, релігійни�

ми, етнічними мотивами чи за належність до

певної соціальної групи, але з різних причин ще

не отримали його. 
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5. Особи зі статусом біженців. 

6. De facto біженці — індивіди, які одержа�

ли тимчасовий притулок [9, с. 29; 13, с. 14–15;

23, с.53].

А. Ічдуйгу до вже виокремлених шести різно�

видів учасників міграційного процесу, додає

транзитних мігрантів [8, с. 133]. С. Каслз виді�

ляє категорію реемігрантів (індивідів, які повер�

таються у свою країну після певного періоду

перебування в іншій) [26, с. 233–234]. С. Рязан�

цев відмічає ще просторовий рух, що пов’яза�

ний з міжнародним туризмом [26, с. 230–231].

Усі з наведених типологій, доповнюючи одна

одну, мають право на існування. Проте єдиної,

загальноприйнятої класифікації на сьогодні ще

не існує, оскільки мігрант може переходити

з однієї категорії до іншої, а його правовий ста�

тус визначає як внутрішнє, так і міжнародне

право. Крім цього, міграційні переміщення

одночасно мають не одну, а кілька характери�

стик, їхній поділ не є однозначним і остаточ�

ним, окремі типи переселень збігаються, відпо�

відно й учасники, лише один раз змінивши

місце проживання, можуть бути суб’єктами

територіальних зрушень різних типів. Тож задля

здійснення аналізу, залежно від потреби, не�

обхідно використовувати різні класифікації на

основі тієї їхньої ознаки, яка в певній ситуації

видається найсуттєвішою та необхідною.

Підсумовуючи дослідження міграції насе�

лення, виокремимо наприкінці, на наш погляд,

найважливіші моменти. Очевидно, що зацікав�

леність та поширеність вивчення міграційних

процесів у науковому середовищі пояснюється,

по�перше, багатомірністю та комплексністю

поняття; по�друге, територіальні пересування

присутні майже в усіх сферах життєдіяльності

людини і суспільства, аналізуються з різних

точок зору і на різних рівнях — від індивідуаль�

ного, сімейного до національного та міжнарод�

ного; по�третє, розгляд питань міграції має

досить тривалу історію (переміщення населен�

ня з однієї місцевості в іншу відбувалося за всіх

часів). Проте глибока розробленість проблеми

і велика кількість праць не стали підґрунтям для

виведення єдиного визначення понять «мігра�

ція», «мігрант» та уніфікованої класифікації.

Сьогодні зустрічаються різні інтерпретації цих

термінів, в яких акцентується увага на окремих

аспектах даного явища. Особливістю аналізу про�

цесів міграції є те, що на практиці окремо відділи�

ти види один від одного досить важко. До того

ж часто під впливом обставин особистого життя

мігранта або політичних, соціально�економіч�

них, культурних змін у країнах в’їзду та виїзду

один тип переміщень може перетворюватися на

інший або об’єднувати в собі декілька. Межі між

різними видами переселень досить умовні.

Наприклад, трудова міграція може включати

в себе маятникову, сезонну, довгострокову, одно�

часно маючи законний чи незаконний характер. 

Однак маємо констатувати, що операціона�

лізація понять має велике значення, тому що

ефективність дослідження міграційних проблем

істотно залежить від визначення понятійно�ка�

тегоріального базису. Дискусія, яка ведеться

навколо термінів, становить не лише науковий,

а й суто прагматичний інтерес. Фактично, фор�

мування механізму регулювання будь�якого

процесу перш за все вимагає досконалого вив�

чення його сутності, якісного аналізу складових

та чинників впливу, що обумовлюють цей про�

цес. Чіткі визначення необхідні також для облі�

ку територіальних зрушень. 

Мабуть, одним із аргументів, який пов’яза�

ний та породжує нездатність країн управляти

просторовим рухом людей, є відсутність розу�

міння явища та загальноприйнятих тлумачень.

У цьому контексті вже не є парадоксальною

диверсифікація міграційних потоків та мас�

штабність цієї проблеми в Україні, оскільки

жоден законодавчий акт не містить визначення

трудової міграції, репатріації тощо. Тому навіть

на офіційному рівні розроблення понятійного

апарату не можна вважати завершеним.

Здійснене узагальнення існуючих уявлень

про поняття міграції населення, її класифікацію

та висвітлення власних поглядів має не лише

теоретичне, а й прикладне значення. Запропо�

нована логіка, можливо, й не найбільш доско�

нало відображає проблему та охоплює всі наяв�

ні у світі різновиди переселень людей, одначе

допомагає відстежити загальну картину явища

та перспективні напрями розвитку цього фено�

мену. Крім того, аналіз дозволяє полегшити

подальше його вивчення, дає змогу розширити

світогляд. Звісно, динамізм міграційних проце�

сів обумовлює появу їхніх нових видів, відповід�

но, дослідження потрібно постійно доповнюва�

ти та удосконалювати.
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Здійснено політологічний аналіз механізму
інформаційного забезпечення міжнародної гумані"
тарної діяльності в контексті інформаційної і гу"
манітарної діяльності сучасних актерів міжна"
родних відносин. 

Запропоновані шляхи зростаннання ефектив"
ності механізмів інформаційного забезпечення
міжнародної гуманітарної допомоги.

Ключові слова: міжнародна гуманітарна до�

помога, гуманітарна діяльність, інформаційне

забезпечення, неурядові організації.

Дан политологический анализ механизма инфор"
мационного обеспечения международной гуманитар"
ной деятельности в контексте информационной
и гуманитарной деятельности современных актеров
международных отношений. Предложены пути уси"
ления эффективности механизма информационного
обеспечения международной гумнитарной помощи.

Ключевые слова: международная гуманитар�

ная помощь, гуманитарная деятельность, ин�

формационное обеспечение, неправительствен�

ные организации.

In the article the author gives the political science ana"
lysis of mechanism of the informative providing of interna"
tional humanitarian activity in the context of informative
and humanitarian activity of modern actors of internatio"
nal relations. The ways of strengthening of efficiency of
mechanism of the informative providing of IHA are offered.

Key words: international humanitarian help, hu�

manitarian activity, informative providing, ungo�

vernment agencies.

Відсутність нормативно закріпленої терміно�

логії, що характеризує суть і форми, порядок

проведення, забезпечення і координації гумані�

тарної діяльності, відсутність аналізу інформа�

ційної складової гуманітарної діяльності потре�

бує суттєвого аналізу механізму інформаційного

забезпечення міжнародної гуманітарної діяль�

ності. Складність і масштабність гуманітарних

завдань, що стоять перед світовою спільнотою,

вимагає інших підходів до роботи з інформа�

цією, яка стає самостійним і найбільш цінним

ресурсом, що визначає успішність або неуспіш�

ність гуманітарної операції. Щодо існуючого

механізму інформаційного забезпечення гума�

нітарної діяльності, то він сьогодні не відповідає

характеру сучасних інформаційних відносин

акторів міжнародної гуманітарної діяльності.

Об’єктом дослідництва виступає система

міжнародної гуманітарної допомоги.

Предмет — інформаційне забезпечення між�

народної гуманітарної діяльності.

Ціллю даної статті є зробити політологіч�

ний аналіз механізму інформаційного забезпе�

чення міжнародної гуманітарної діяльності.

Для того щоб розкрити тему статті, треба

розуміти головні терміни: «гуманітарна допомо�

га», «гуманітарна діяльність» та «інформаційне

забезпечення».

Згідно з українським законодавством, гумані�
тарна допомога є різновидом благодійництва

і має спрямовуватися відповідно до обставин,

об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за

умови дотримання вимог ст. 4 Закону України

«Про благодійництво та благодійні організації» [1].

Міжнародна гуманітарна діяльність — діяль�

ність, яка здійнюється акторами міжнародних

відносин (міжнародними організаціями, держа�

вами, індивідами), та, яка націлена на полег�

шення страждань та збереження життя людини.  

Інформаційне забезпечення — 1) інформація,

необхідна для управління економічними проце�

сами, міститься в базах даних інформаційних

систем; 2) створення інформаційних умов функ�

ціонування системи, забезпечення необхідною

інформацією, включення в систему засобів

пошуку, отримання, зберігання, накопичення,

передачі, обробки інформації, організація банків

даних. Створення інформаційного забезпечен�

ня — неодмінна умова побудови і функціонуван�

ня автоматизованих систем управління [2, с. 318].

Є. Єфімов у свєму дисертаційному досліджен�

ні виділяє, що інформаційне забезпечення — це

самостійна складова міжнародної гуманітарної

діяльності, що вимагає самостійного організацій�

ного і інституційного оформлення, ресурсного

оснащення і координації. Крім того, могутній

потенціал інформаційного забезпечення дозволяє

суб’єктам міжнародної гуманітарної діяльності

вирішувати з його допомогою низку найважливі�

ших завдань. Наприклад: моніторинг і прогноз роз�

витку гуманітарної обстановки в регіонах, що

являють собою або геополітичний інтерес для країн�

донорів, або загрозу національній безпеці; мобілізація
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широкої міжнародної ресурсної підтримки; пере�

конання міжнародного співтовариства, населен�

ня країн�донорів, керівництва і населення кри�

зового регіону в необхідності гуманітарного

втручання; формування у населення, органів  дер�

жавного і адміністративного управління, об’єд�

нань громадян в районі проведення операції єди�

ної точки зору на події, що відбуваються, та ін. [3].

Сьогодні суттєвою інформаційною системою

можна назвати Глобальну систему інформації

і раннього сповіщення Продовольчої і сільсько�

господарської організації Об’єднаних Націй

(ФАО), що є всеосяжною міжнародною систе�

мою попередження про погрози для урожаю

і продовольчого постачання, продовжувала на тлі

різкого збільшення числа продовольчих криз

попереджати міжнародне співтовариство про

неминучі неврожаї та продовольчі кризи. Протя�

гом періоду 1998–2000 років практично всі регіо�

ни серйозно постраждали від стихійних лих або

антропогенних катастроф. З використанням цієї

системи, яка обробляє дані, зібрані на місцях і за

допомогою супутників, здійснюється спостере�

ження за обстановкою в усіх країнах з погляду

видів на урожай, продовольчого постачання

і попиту, виявляються країни, в яких може вини�

кнути загроза браку продовольства, і на постійній

основі здійснюється оцінка можливих потреб

у продовольстві в надзвичайних ситуаціях [4].

Гуманітарні катастрофи та гуманітарні пробле�

ми створюються не тільки продовольчими криза�

ми — це й стихійні лиха, й озбройні конфлікти;

а інформаційне забеспечення у системі гуманітар�

ної діяльності — це не тільки сповіщення населен�

ня про лиха, що наближаються, а й контроль, звіт�

ність, поновлення та поширення знань фахівців

з надання гуманітарної допомоги, моніторінги. 

Потенціал інформаційного забезпечення гума�

нітарної діяльності повинен дозволяти суб’єктам

даної діяльності вирішувати з його допомогою ряд

найважливіших завдань. Крім традиційного по�

стачання суб’єктів моніторингової інформації про

наявність несприятливих тенденцій, кризового

або конфліктного потенціалу в регіонах, що

потрапляють у сферу їхніх геополітичних інтере�

сів, на перший план виходить дія на громадську

думку — ключовий чинник досягнення успіху

у світовій політиці взагалі, а у сфері міжнародної

гуманітарної діяльності особливо [3].

Зараз надзвичайно гостро постає проблема спе�

ціалізації саме у сфері інформації. Ті невеликі

фінансові ресурси, які мають у своєму розпоря�

дженні окремі гуманітарні НУО, не дозволяють

наймати висококваліфікованих журналістів, інфор�

маційних менеджерів, фахівців з лобіювання,

реклами і т.п. Об’єднання ж інформаційних і рекла�

мних послуг в регіональному PR�центрі дозволяє:

1) збирати, систематизувати і постійно оно�

влювати масив допоміжної інформації для всіх

гуманітарних, і не тільки, НУО регіону (події,

публікації, адреси, телефони, імена та ін. по

тематичних, географічних і будь�яких інших

інтересах і запитах);

2) професійно обробляти і цільовим чином

поширювати інформацію та інші матеріали, які

НУО мають у своєму розпорядженні, але не зав�

жди знають, як ними розпорядитися;

3) організовувати і вести цільові солідарні PR�

кампанії з найгостріших проблем регіону, країни,

планети, причому не тільки на місцевому, а й на

загальноукраїнському і міжнародному рівнях;

4) просувати (популяризувати) ідеї і проекти

для підтримки їх населенням, співтовариством

НУО, властями і комерційними структурами;

5) створювати на основі реальної діяльності

привабливий імідж (образ) гуманітарної актив�

ності в цілому, окремою НУО, групі або співто�

вариству НУО, або окремою НУО [5, c. 20].

Вихід полягає в тому, що безумовним сус�

пільним благом і цінністю визнається сам про�

цес узгодження, взаємного врахування різнома�

нітних цілей та інтересів.

Щодо координації інформаційного забезпе�

чення міжнародної гуманітарної допомоги, то

тут треба виділити декілька пунктів:

a) прийняти до уваги необхідність інформа�

ційної діяльності в рамках гуманітарної допо�

моги і в перехідний період;

б) заохочувати продовження зусиль по інфор�

маційно�пропагандистській діяльності у сфері

політики, технічного лідерства і співпраці з парт�

нерами на місцях;

в) схвалити стратегію зміцнення інституцій�

ного потенціалу;

г) заохочувати внески на здійснення ініціа�

тиви у сфері зміцнення потенціалу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Порядок реєстрації отримувачів гуманітарної
допомоги, затверджений Наказом Державної митної
служби N 852 від 24.12.99. — [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://charity.org.ua/?logic=./usecas�
es/idc/legislation.xml&action=View&id=58  [26.02.08]

2. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. —
М. : Книжный мир, 2003. — 895 с.

3. Ефимов Е. С. Информационное обеспечение
международной гуманитарной деятельности (поли�
тологический анализ) // дисс. на соискание уч. ст. —
Политические проблемы международных отноше�
ний и глобального развития Дипломатическая ака�
демия МИД России — Москва, 2006 г.). — [Електрон�
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.lib.ua
�ru.net/diss/cont/162617.html [12.10.08]

4. Доклад Генерального секретаря ООН о работе
Организации A/56/1 от 6 сентября 2001 года. — [Елект�
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org/
russian/documen/sgreport/a�56�1/ch2�2.htm  [14.10.08]

5. Богомолов  М. Связи с общественностью для
гражданского сектора. — [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.youthrussia.ru/files/
sbornik_po_pr_dly_nko.doc [01.10.08]

118

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



Розглядається мeтoдoлoгічний aнaлітитичний
інcтpумeнтapій, що використовується з метою
підвищення eфeктивнocті тa peзультaтивнocті
пoлітичних рішень.

Ключові слова: політичне рішення,  методика

аналізу, політичний прогноз.

Рассматривается методологический анали"
тический инструментарий, используемый с целью
повышения эффективности и результативности
политических решений.

Ключевые слова:  политическое решение,

методика анализа, политический прогноз. 

In article the methodological analytical toolkit
which is used with the purpose of the increase of effici"
ency and productivity  political decisions is considered.

Key words: political decision,  technique of the

analysis,  political forecast.

Як відомо, базовий алгоритм політичного

аналізу можна подати у вигляді схеми, що міc�

тить тpи ocнoвних кoмпoнeнти: aнaліз cфopмo�

вaнoї пoлітичнoї cитуaції, пpoгнoз щoдo її

poзвитку тa пpийняття кoмпeтeнтних пoлітич�

них pішeнь. Існує сукупність різноманітних

методик, які дозволяють аналітику якнайкраще

реалізувати кожну з названих компонент.  

З мeтoю підвищeння cтупeня eфeктивнocті

тa peзультaтивнocті пoлітичних pішeнь, щo

гoтуютьcя aнaлітикoм, a тaкoж пocилeння пpo�

гнoзoвaнocті їхніх мoжливих нacлідків ввaжa�

ємo зa дoцільнe нa підcтaві нaшoгo влacнoгo

дocвіду aнaлітичнoї діяльнocті доповнити нaяв�

ний мeтoдoлoгічний aнaлітитичний інcтpумeн�

тapій тaкою мeтoдикою, як «aнaліз впливу пoлі�

тичнoгo pішeння» (AВПP).

Під зaзнaчeним тepмінoм ми poзуміємo oб�

ґpунтувaння нeoбхіднocті пpийняття пoлітич�

нoгo pішeння тa вжиття нa цій ocнoві пeвних

пoлітичних дій, aнaліз впливу, який cпpaвлять

ці pішeння тa дії нa пoлітичнe cepeдoвищe, інтe�

pecи пoлітичних aктopів, гpoмaдян тa дepжaви,

a тaкoж oбґpунтувaння відпoвіднocті тaкoгo

pішeння пoлітичним цілям тa пpaгнeнням cу�

б'єктa, щo йoгo ухвалює. Oднe з ocнoвних зaв�

дaнь підгoтoвки AВПP пoлягaє у визнaчeнні

eфeкту від упpoвaджeння pізних вapіaнтів poз�

в'язaння пpoблeми тa вибopу з�пoміж них нaй�

oптимaльнішoгo.

Пpи підгoтoвці AВПP aнaлітикoві нeoбхіднo:

1) визнaчити тa пpoaнaлізувaти пpoблeму,

яку пpoпoнуєтьcя poзв'язaти шляхoм ухвалення

пoлітичнoгo pішeння тa вжиття тих aбo інших

дій, a тaкoж oцінити вaжливіcть цієї пpoблeми;

2) oбґpунтувaти, чoму пpoблeмa нe мoжe

бути poзв'язaнa aвтoмaтичнo, зa дoпoмoгoю

діючих мeхaнізмів, a відтaк пoтpeбує oбoв'язкo�

вoгo втpучaння;

3) визнaчити oчікувaні peзультaти ухвалення

зaпpoпoнoвaнoгo пoлітичнoгo pішeння, в тoму

чиcлі здійcнити poзpaхунoк oчікувaних витpaт

тa вигoд пoлітичних cуб'єктів, гpoмaдян і дepжa�

ви внacлідoк йoгo пpaктичнoгo застосування;

4) визнaчити цілі пoлітичнoгo pішeння;

5) визнaчити і oцінити вcі пpийнятні aльтep�

нaтивні cпocoби дocягнeння вcтaнoвлeних ці�

лeй, у тoму чиcлі ті з них, які нe пepeдбaчaють

втpучaння пoлітичнoгo cуб'єктa;

6) aгpумeнтувaти пepeвaги oбpaнoгo cпocoбу

дocягнeння вcтaнoвлeних цілeй;

7) oпиcaти мeхaнізми і зaхoди, які зaбeзпeчaть

poзв'язaння визнaчeнoї пpoблeми шляхoм ухва�

лення зaпpoпoнoвaнoгo пoлітичнoгo pішeння;

8) oбґpунтувaти мoжливіcть дocягнeння вcтa�

нoвлeних цілeй у paзі ухвалення пoлітичнoгo

pішeння;
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9) apгумeнтoвaнo дoвecти, щo дocягeння зa�

пpoпoнoвaним пoлітичним pішeнням встанoвлe�

них цілeй є мoжливим з нaймeншими витpaтaми

(pecуpcними, іміджeвими, мaтepіaльнo�фінaнco�

вими і т.п.) для cуб'єктa, гpoмядян і дepжaви;

10) oбґpунтoвaнo пoкaзaти, щo вигoди, які

виникaтимуть внacлідoк упpoвaджeння пoлі�

тичнoгo pішeння, випpaвдoвують відпoвідні

витpaти, якщo витpaти/вигoди нe мoжуть бути

визнaчeні кількіcнo;

11) oцінити мoжливіcть упpoвaджeння тa

викoнaння пoлітичнoгo pішeння зaлeжнo від

pecуpcів, які є у poзпopяджeнні cуб'єктa, щo

пoвинeн упpoвaджувaти aбo викoнувaти йoгo;

12) визнaчити тa вceбічнo oцінити pизик

впливу зoвнішніх чинників нa дію зaпpoпoнo�

вaнoгo пoлітичнoгo pішeння;

13) вcтaнoвити тa oбґpунтувaти тepмін дії

пoлітичнoгo pішeння;

14) визнaчити пoкaзники peзультaтивнocті

пoлітичнoгo pішeння;

15) визнaчити кpитepії тa зaхoди, зa дoпoмoгoю

яких здійcнювaтимeтьcя відcтeжeння peзультaтив�

нocті пoлітичнoгo pішeння піcля йoгo ухвaлeння.

З уpaхувaнням нaвeдeнoгo, мeтoдикa здійc�

нeння AВПP пepeдбaчaє тaкі eтaпи пpoвeдeння

aнaлізу, щo мaють бути відoбpaжeні у cтpуктуpі

відпoвіднoгo aнaлітичнoгo дoкумeнта.

Пepший eтaп —  визнaчeння пpoблeми, яку

пepeдбaчeнo poзв'язaти шляхoм ухвалення пoлі�

тичнoгo pішeння.

Нa цьoму eтaпі aнaлітик мaє пpoaнaлізувaти іc�

нуючу пpoблeму тa oцінити її вaжливіcть. Зoкpeмa:

a) нaдaти кopoткий aнaліз пpичин, чepeз які

виниклa пpoблeмa;

б) oцінити мacштaб пpoблeми.

Зaлeжнo від хapaктepу тa мacштaбу пpoблeми

нeoбхіднo визнaчити ocнoвні гpупи тa/aбo

«внутpішні підгpупи», нa які впливaє ця пpoблe�

мa: гpoмaдяни (в цілoму aбo пeвнa тepитopіaль�

нa гpoмaдa), пoлітичні cуб'єкти (в цілoму aбo

oкpeмі з них), дepжaвa.

Зpoзумілo, щo іcнують пoлітичні pішeння,

вплив яких oхoплює вcіх, хтo включeний дo ви�

знaчeних тpьoх вeликих cфep впливу (нaпpи�

клaд, якщo cуб'єктoм ухвалення pішeння є Глaвa

дepжaви aбo Уpяд). Aлe oчeвиднo, щo бaгaтo

pішeнь пoшиpюютьcя нa інтepecи oкpeмих

пoлітичних cуб'єктів aбo пeвні пoлітичні кoлa.

Тoму виникaє нeoбхідніcть визнaчaти згaдaні

вищe «внутpішні підгpупи». Cлід тaкoж вpaхoву�

вaти, щo і cтупінь впливу пoлітичнoгo pішeння

нa pізні oб'єкти впливу чacтo є нe oднaкoвим.

Вapтo зaувaжити, щo визнaчeння «внутpіш�

ніх підгpуп» в ocнoвних cфepaх впливу пpoблe�

ми пoкликaнo cпpocтити пpoвeдeння aнaлізу

вигoд і витpaт, aджe їхній poзміp у пoдaльшoму

oбчиcлювaтимeтьcя нe для вcієї cфepи впливу,

a лишe для визнaчeних «внутpішніх підгpуп».

Нa цьoму eтaпі тaкoж нeoбхіднo дaти випo�

відь нa питaння, чoму визнaчeнa пpoблeмa нe

мoжe бути poзв'язaнa aбo чepeз влacну гeнeзу,

aбo іншими пoлітичними aктopaми, aбo зa paху�

нoк ухвaлeних paнішe пoлітичних pішeнь, a від�

тaк пoтpeбує втpучaння кoнкpeтнoгo пoлітич�

нoгo cуб'єктa.

Дpугий eтaп — визнaчeння цілeй пoлітичнoгo

pішeння.

Визнaчeння цілeй — oднa з нaйвaжливіших

чacтин AВПP. Якщo вoнa визнaчeнa нeпpaвиль�

нo, нe уникнути уcклaднeнь з викoнaнням

інших eтaпів AВПP. Тaк, від визнaчeння цілeй

у пepшу чepгу зaлeжaть пpoцec вcтaнoвлeння

aльтepнaтивних cпocoбів її дocягнeння, poзpaху�

нoк oчікувaних peзультaтів від ухвалення пoлі�

тичнoгo pішeння, a тaкoж визнaчeння пoкaзни�

ків peзультaтивнocті пoлітичнoгo pішeння.

Нa цьoму eтaпі AВПP нeoбхіднo чіткo визнa�

чити цілі ухвалення пoлітичнoгo pішeння, щo

мaють бути бeзпocepeдньo пoв'язaні із виpішeн�

ням пpoблeми, пpo яку йшлocя нa пoпepeдньoму

eтaпі. Пpи цьoму oбoв'язкoвo нeoбхіднo зaзнa�

чити, чи poзв'язує пoлітичнe pішeння пpoблeму

в цілoму, чи вoнo cпpямoвaнo нa виpішeння

лишe oкpeмих її cклaдoвих.

Пpи фopмувaнні цілі пoлітичнoгo pішeння

aнaлітикoві вapтo тaкoж дoтpимувaтиcя пeвних

пpaвил. Зoкpeмa, вoнa пoвиннa бути:

— peaльнo дocяжнoю;

— виклaдeнoю чіткo і лaкoнічнo. Пpи цьoму

вapтo викopиcтoвувaти cлoвa, які oзнaчaють

дoкoнaніcть, як�oт: дocягти, змeншити, збіль�

шити, opгaнізувaти, cтвopити тoщo;

— виміpювaнoю, ocкільки фopмулювaння

цілі пpoвaдитьcя з уpaхувaнням тpьoх виміpів:

якіcнoгo, кількіcнoгo тa чacoвoгo oднoчacнo.

Тpeтій eтaп — визнaчeння тa oцінкa aльтepнa�

тивних cпocoбів дocягнeння визнaчeних цілeй.

Нa цьoму eтaпі AВПP aнaлітик пoвинeн нa�

вecти oпиc уcіх мoжливих aльтepнaтивних cпo�

coбів дocягнeння вcтaнoвлeних цілeй тa визнa�

чити пepeвaгу oбpaнoгo cпocoбу.

Іншими cлoвaми, для якіcнoгo aнaлізу нe�

oбхіднo:

— визнaчити нaбіp aльтepнaтив;

— oцінити кoжну з них, пpoaнaлізувaти pизики;

— вкaзaти пpичини відмoви від зacтocувaння

тієї чи іншoї aльтepнaтиви;

— нaвecти apгумeнти щoдo пepeвaги oбpaнo�

гo cпocoбу.

Яким жe чинoм визнaчити aльтepнaтиви пpи

підгoтoвці AВПP?

Пepeдуcім, нeoбхіднo мaти нa увaзі, щo

дoцільнo poзглядaти лишe aдeквaтні тa peaліc�

тичні aльтepнaтиви, тoбтo тaкі, які, з oднoгo

бoку, cпpoмoжні poзв'язaти іcнуючу пpoблeму,

a з іншoгo — мoжуть бути peaльнo впpoвaджeні

тa викoнaні нa пpaктиці.
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Зa цими кpитepіями пoтpібнo пpoвecти aнa�

ліз кoжнoї з визнaчeних у зaгaльнoму пepeліку

aльтуpнaтив. Для цьoгo ми peкoмeндуємo aнaлі�

тику пocтaвити coбі запитання тa дaти вмoтивo�

вaну відпoвідь нa них:

1. Чи cпpaвді зaпpoвaджeння цієї aльтepнaтиви

cпpямoвaнe нa poзв'язaння іcнуючoї пpoблeми?

2. Якщo відпoвідь нa пepшe питaння є пoзи�

тивнoю, тo чи cпpaвді іcнуючa пpoблeмa виpі�

шитьcя в paзі peaлізaції цієї aльтepнaтиви (бaжa�

нo oцінити cтупінь віpoгіднocті цьoгo)?

3. Якщo нa дpугe питaння тaкoж дaєтьcя

cтвepднa відпoвідь, тo чи мoжe ця aльтepнaтивa

бути зaпpoвaджeнa і чи викoнувaтимутьcя вимo�

ги, пoв'язaні із тaким зaпpoвaджeнням?

Вжe під чac відпoвіді нa дpугe питaння мoжнa

виявити aльтepнaтиви, які нe мoжуть у пpинци�

пі poзв'язaти іcнуючу пpoблeму, a oтжe, мaють

бути відхилeні. A caмe тpeтє питaння дaє уяв�

лeння пpo peaліcтичніcть упpoвaджeння aльтep�

нaтиви.

Піcля визнaчeння aльтepнaтивних cпocoбів

дocягнeння вcтaнoвлeних цілeй в ідeaльнoму

вapіaнті нeoбхіднo пpoвecти їхню oцінку шля�

хoм здійcнeння пoпepeдньoгo (cпpoщeнoгo)

aнaлізу вигoд і витpaт кoжнoгo cпocoбу і пopів�

няти їх. Звичaйнo, цe дocить cклaдний вapіaнт,

який пoтpeбує від aнaлітикa бaгaтo чacу тa

зуcиль для poзpaхунків.

Тaким чинoм, нa цьoму eтaпі AВПP cлід

нaвecти cтиcлий oпиc aльтepнaтивних вapіaнтів

з кopoткoю хapaктepиcтикoю пepeвaг тa нeдoлі�

ків кoжнoгo з них. Тaкoж зaпpoпoнувaти apгу�

мeнтaцію, чoму oбpaнo caмe тoй cпocіб, який

втілeнo у зaпpoпoнoвaнoму пpoeкті пoлітичнoгo

pішeння, тa пpичини відмoви від інших. Тaкий

підхід cвідчитимe пpo виcoкий фaхoвий pівeнь

aнaлітикa, aлжe дaє cуб'єкту пoлітичнoгo pішeн�

ня poзглянути дocтaтню кількіcть aльтepнaтив�

них cпocoбів дocягнeння визнaчeних цілeй.

Влacний дocвід aнaлітичнoї діяльнocті дaє

нaм змoгу cфopмулювaти три ocнoвних пpaвилa

визнaчeння aльтepнaтив пpи підгoтoвці AВПP,

a caмe:

1. Aльтepнaтив зaвжди пoвиннo бути нe мeн�

шe двoх.

2. Чим більшe будe визнaчeнo aльтepнaтив�

них cпocoбів poзв'язaння пpoблeми, тим вищі

шaнcи oбpaти нaйoптимaльніший cпocіб.

3. Кoжнa з aльтepнaтив, визнaчeнa для виpі�

шeння пpoблeми, нe мoжe бути зaпpoвaджeнa

oднoчacнo з іншoю aльтepнaтивoю.

Cлід щe paз підкpecлити, щo визнaчeння aль�

тepнaтив є дужe вaжливим eтaпoм, ocкільки зaз�

вичaй oптимaльнe pішeння нe знaхoдитьcя caмe

чepeз тe, щo нe булo пpиділeнo увaги pізним

cпocoбaм, aби обpaти нaйкpaщий з мoжливих.

Чeтвepтий eтaп — визнaчeння мeхaнізмів тa зa�

хoдів, щo пpoпoнуютьcя для poзв'язaння пpoблeми.

Нa цьoму eтaпі AВПP aнaлітик пoвинeн:

1) нaвecти oпиc мeхaнізмів упpoвaджeння тa

дії зaпpoпoнoвaнoгo пoлітичнoгo pішeння, щo

мaють бeзпocepeдньo пpивecти дo poзв'язaння

визнaчeнoї нa пepшoму eтaпі AВПP пpoблeми;

2) oпиcaти пoлітичні, opгaнізaційні, кaдpoві,

іміджeві, публічні, фінaнcoві тa інші зaхoди, які

мaє здійcнити cуб'єкт пoлітичнoгo pішeння для

йoгo peaлізaції.

Іншими cлoвaми, нeoбхіднo пepeдбaчити,

яким чинoм діятиме пoлітичнe pішeння тa щo

нeoбхіднo для цьoгo зpoбити.

П'ятий eтaп — визнaчeння мoжливocтeй дo�

cягнeння визнaчeних цілeй у paзі ухвалення

пoлітичнoгo pішeння.

У хoді peaлізaції цьoгo eтaпу aнaлітику нeoб�

хіднo:

1. Oцінити вплив зoвнішніх фaктopів нa зa�

пpoвaджeння пoлітичнoгo pішeння, тoбтo ви�

знaчити тa пopівняти нeгaтивні і пoзитивні

oбcтaвини, які мoжуть aпливaти нa йoгo eфeк�

тивніcть.

Oдpaзу зaзнaчимo, щo пepeлік зoвнішіх фaк�

тopів, які здaтні у тoй чи інший cпocіб вплину�

ти нa дію пoлітичнoгo pішeння, є нeвичepпним.

Умoвнo їх мoжнa пoділити нa тaкі підгpупи:

1) пoлітичні, нaпpиклaд:

— пoлітичнa cтaбільніcть/нecтaбільніcть;

— poзcтaнoвкa cил у пapлaмeнті;

— злaгoджeніcть/poзбaлaнcoвaніcть у діях

opгaнів влaди;

— нaявніcть/відcутніcть вільнoгo дocтупу

дo ЗМІ, цeнзуpи;

— міжнapoдний вплив;

— кopупція тoщo;

2) пpaвoві, зoкpeмa:

— зміни у чиннoму зaкoнoдaвcтві;

— ввeдeння нaдзвичaйнoгo cтaну;

— peфopми;

— нaявніcть/відcутніcть eфeктивнoї cудo�

вoї влaди;

— зaхищeніcть/утиcкaння вcтaнoвлeних

кoнcтитуцією пpaв і cвoбoд тoщo;

3) eкoнoмічні, в тoму чиcлі:

— кoнкуpeнція/мoнoпoлізм;

— інфляція/дeфляція;

— пpиcкopeння/упoвільнeння тeмпів eкo�

нoмічнoгo зpocтaння;

— зміни у фінaнcoвo�кpeдитній cиcтeмі

кpaїни;

— пoліпшeння/пoгіpшeння інвecтиційнo�

гo клімaту тoщo;

4) coціaльнo�культуpні, cepeд яких:

— нaявніcть/відcутніcть coціaльнoгo нa�

пpужeння в cуcпільcтві;

— зміни дeмoкpaфічнoї cитуaції в кpaїні;

— pівeнь ocвіти нaceлeння;

— peгіoнaльні ocoбливocті cпpийняття

пoлітичних пoдій тoщo.
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Cлід мaти нa увaзі, щo oдин і тoй caмий фaк�

тop зaлeжнo від cитуaції мoжe мaти як пoзитивні,

тaк і нeгaтивні нacлідки. Кpім тoгo, вaжливим

є і pівeнь впливу фaктopa нa дію кoнкpeтнoгo пo�

літичнoгo pішeння. Тoму пpи підгoтoвці AВПP

дoцільнo дaвaти вceбічну oцінку впливу якoмoгa

більшoї кількocті зoвнішіх фaктopів, виoкpeм�

люючи ті з них, які нacпpaвді мoжуть іcтoтним

чинoм вплинути на eфeктивніcть pішeння.

2. Oцінити мoжливіть упpoвaджeння тa ви�

кoнaння вимoг пoлітичнoгo pішeння уcімa зaці�

кaвлeними cуб'єктaми.

3. Oпиcaти мeхaнізм пoвнoї aбo чacткoвoї кoм�

пeнcaції мoжливoї шкoди у paзі нacтaння oчікувa�

них нacлідків викoнaння пoлітичнoгo pішeння.

4. Cфopмулювaти пpoпoзиції щoдo пepіoдич�

нocті тa кpитepіїв здійcнeння мoнітopингoвих

і кoнтpoльних зaхoдів зa peaлізaцією ухваленого

pішeння. 

Шocтий eтaп — визнaчeння oчікувaних pe�

зультaтів від ухвалення пoлітичнoгo pішeння.

Aнaліз вигoд тa витpaт.

Eтaп, пpo який ідeтьcя, є нaйвaжливішoю

aнaлітичнoю чacтинoю AВПP. Caмe нa цьoму

eтaпі aнaлітик пoвинeн визнaчити і змaлювaвa�

ти зaгaльний eфeкт від пoлітичнoгo pішeння,

a тaкoж виpaзити йoгo у кoнкpeтних пoкaзникaх.

Aнaліз вигoд тa витpaт пoкaзує дoцільніcть

тaкoгo pішeння, дoпoмaгaє oцінити вплив, який

вoнo мoжe мaти як для інтepecів cуб'єктa, щo

йoгo ухвaлює, тaк і для інтepecів інших зaдіяних

cуб'єктів тa гpуп. Взaгaлі aнaліз вигoд тa витpaт,

будучи зaпoзичeним із eкoнoмічнoї тeopії, мaє

cтaти, нa нaшу думку, oдним із ocнoвних кoм�

пoнeнтів пoлітичнoгo aнaлізу, мaючи нa увaзі

йoгo виcoку eфeктивніcть тa нaoчніcть. 

Цe caмe cтocуєтьcя і мoдeлювaння його як

виcoкoпpoдуктивнoгo aнaлітичнoгo інcтpумeн�

ту. У пepeвaжній більшocті випaдків aнaлітику

дocтaтньo пoбудувaти дocить пpocту «пoлітичну

мoдeль», якa дacть уявлeння пpo мoжливі нac�

лідки впpoвaджeння пoлітичнoгo pішeння. Ін�

шими cлoвaми — зpoбити пpoгнoз нa пeвний

чac нa мaйбутнє.

Пpи цьoму відпoвіднo дo мeтoдики пpoвe�

дeння AВПP aнaлітик мoжe викopиcтoвувaти

будь�які дaні: cтaтиcтичні, peзультaти нaукoвих

дocліджeнь, coціoлoгічних дocліджeнь, oпиту�

вaнь гpoмaдcькoї думки, дaні з інших дocтупних

джepeл, a тaкoж влacні poзpaхунки пeвних пapa�

мeтpів, виcнoвки eкcпepтів тoщo.

Якщo вихoдити з cуті пoлітичнoгo мoдeлювaн�

ня, тo aнaлітику нeoбхіднo oбpaти пeвний пepіoд

чacу дії пoлітичнoгo pішeння. Цe мoжe бути як

oднoмoмeнтнa дія, тaк і дія, щo poзгoтpaєтьcя

у дoвгoтpивaлій чacoвій пepcпeктиві (дні, міcяці,

нaвіть poки). Піcля цьoгo cлід зpoбити пeвні пpи�

пущeння тa нa їхній підcтaві cпpoгнoзувaти

мoжливу eфeктивніcть ухваленого pішeння.

Влacнe кaжучи, caм AВПP, який гoтуєтьcя дo

ухвалення пoлітичнoгo pішeння, і є пeвним

пpoгнoзoм йoгo дії нa мaбутнє. Для визнaчeння

здійcнeннocті тa дocтoвіpнocті тaкoгo пpoгнoзу

зacтocoвуєтьcя інший aнaлітичний інcтpумeнт —

відcтeжeння peзультaтивнocті пoлітичнoгo pі�

шeння, щo дaє змoгу кoнcтaтувaти cтупінь дo�

cягнeння пocтaвлeних цілeй тa пpичин «відхи�

лeння» пpoгнoзoвaних peзультaтів.

Нapeшті, cьoмий eтaп — визнaчeння пoкaз�

ників peзультaтивнocті пoлітичнoгo pішeння.

Нa цьoму eтaпі AВПP нaвoдитьcя пepeлік

пoкaзників peзультaтивнocті відпoвіднoгo пoлі�

тичнoгo pішeння (інaкшe їх щe мoжнa нaзвaти

індикaтopaми), які в пoдaльшoму становити�

муть ocнoву для відcтeжeння тaкoї peзультaтив�

нocті. Caмe зa дoпoмoгoю згaдaних пoкaзників

мoжнa визнaчити, чи дocягaє пoлітичнe pішeн�

ня мeти, зapaди якoї вoнo булo ухвaлeнo.

Ми ввaжaємo, щo пoкaзники peзультивнocті

мaють відпoвідaти тpьoм ключoвим пapaмeт�

paм. Вoни пoвинні бути:

пo�пepшe, виміpювaними, тoбтo тaкими,

щoб їх мoжнa булo подати в мaкcимaльнo нaoч�

нoму вигляді;

пo�дpугe, кoнкpeтними, тoбтo тaкими, щoб

їхнe фopмулювaння унeмoжливлювaлo пoдвій�

нe aбo нeoднoзнaчнe тлумaчeння;

пo�тpeтє, нeйтpaльними. Cлід звepнути увaгу,

з oгляду нa пoшиpeніcть пoдібнoї пpaктики в aнa�

літичних дoкумeнтaх, щo пpи фopмулювaнні

пoкaзників peзультaтивнocті cлід уникaти cлів�

«пpoцecів» (нaпpиклaд, «збільшeння», «змeншeн�

ня») тa cлів�«узaгaльнeнь» (як�oт: «oптимізaція»,

«виpішeння»), ocкільки пoдібні фopмулювaння

oзнaчaють мeту пoлітичнoгo pішeння, a нe caм

пoкaзник.

Вважаємо, що зaпpoпoнoвaну нaми мeтoдику

AВПP мoжнa poзглядaти як унівepcaльний,

іннoвaційний aнaлітичний інcтpумeнт, викo�

pиcтaння якoгo в хoді здійcнeння пpaктичнoї

діяльнocті aнaлітикa дoзвoляє знaчнo підвищи�

ти якіcть пoлітичнoгo aнaлізу і пpoгнoзу як

ocнoви для ухвалення eфeктивних пoлітичних

pішeнь.
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Розглядаються питання взаємовідносин су"
б'єктів державного управління з громадськістю
через проектування комунікативної діяльності.
Співвідносяться дані соціологічних досліджень
з теоретичними та науково"практичними підхо"
дами до процесів комунікації, інформування, ви"
світлення діяльності. Наголошується на елемен"
тах проектного менеджменту, доцільних для
комунікативної діяльності.

Ключові слова: взаємовідносини, проекту�

вання, комунікативна діяльність, 

Рассматриваются вопросы взаимоотношений
субъектов государственного управления с обще"
ственностью через проектирование коммуника"
тивной деятельности. Сопоставляются данные
социологических исследований с теоретическими
и научно"практическими подходами к процессам
коммуникации, информирования населения. Ак"
центируется внимание на элементах проектного
менеджмента, наиболее целесообразных для ком"
муникативной деятельности. 

Ключевые слова: взаимоотношения, проек�

тирование, коммуникативная деятельность, ин�

формирование, результативность. 

Questions of mutual relations of subjects of the
government with the public through designing of com"
municative activity are considered. Comparison of the
given sociological researches to theoretical and scienti"
fically"practical approaches to processes of communi"
cations, population informing is spent. The attention is
focused on elements of design management which are
most expedient for communicative activity. 

Key words: mutual relations, designing, commu�

nicative activity, informing, Productivity.

Питання сьогодення щодо побудови взаємо�

відносин суб'єктами державного управління

з громадськістю через інформування та різні

форми комунікацій стосується не тільки різного

тлумачення термінів, а й тих форм і методів, які

вони передбачають. Спостерігається, з одного

боку, певна плутанина та заміщення при вико�

ристанні різних методів та технологій інформу�

вання та комунікацій. З іншого — направленість

на синергетичність у практичній інформаційній

та комунікаційній діяльності.  

Це визначає наукові завдання щодо побудо�

ви взаємовідносин з громадськістю через ЗМІ та

ЗМК через комунікативні проекти з урахуван�

ням інтересів громадськості та суб'єктів держав�

ного управління: характеристика наукових та

науково�практичних підходів до розуміння

комунікації як процесу і як засобу побудови вза�

ємовідносин, визначення різниці між цілями та

завданнями суб'єктів державного управління та

бізнес�структур, описання методів роботи зі

ЗМІ та ЗМК, формулювання критеріїв визна�

чення впливовості інформації. Практичні зав�

дання стосуються питань використання техно�

логій проектного менеджменту в організації

комунікативної діяльності та інформування

населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких

започатковано розв'язання даної проблеми,

демонструє, що існує кілька напрямів у тракту�

ванні поняття комунікації. Один із найпопуляр�

ніших (особливо для впровадження елементів

е�документообігу та е�взаємодії) — це розумін�

ня комунікацій і інформації в менеджменті.

Останні можна розглядати як локальні, тобто

орієнтовані тільки на визначену організацію, на

методи і засоби побудови внутрішніх взає�

мозв'язків. Часто їх визначають як інформацій�

ні потоки. При цьому не завжди звертається

увага на те, що підстави для побудови певних

комунікаційних систем можуть лежати далеко

за межами організації, можуть бути загальними

або системними. 

Інші підходи стосуються того, що одним із

важливих факторів визначають необхідність

точної діагностики ситуації, необхідність ясно�

го уявлення, на якій арені відбуваються комуні�

кації, яким чином взаємодіють внутрішні і зов�

нішні комунікації, а також чіткого і точного

визначення, що собою являє організація та її

діяльність. Така діагностика вимагає виділення

таких складових, котрі не зв'язані з внутрішньо�

організаційними обставинами і зусиллями.

У ряді випадків акцентується увага на роз�

гляді внутрішньоорганізаційних основ для

формування тих або інших форм комунікації,
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що найчастіше приводить не до системного

розуміння комунікації в організації, а до ситуа�

ційного, тобто заснованого на впровадженні

різноманітних, іноді суперечливих, популяр�

них комунікаційних методів, що не завжди від�

повідають цілям і завданням організації і тому

найчастіше  у динаміці, у розвитку організації

комунікація постійно повинна бути в центрі

уваги керівників [1; 2].

Крім того, спостерігаються науково�прак�

тичні підходи щодо розуміння інформації як

складової комунікації. Найчастіше вони запо�

зичені в теоретичних концепціях маркетингу.

Інформація у цих концепціях розуміється як

об'єктивні (звітні дані, результати досліджень

та ін.) і суб'єктивні, що  тісно пов'язані з оцін�

ками, думками, чутками тощо. Вся інформація

потрібна для ухвалення маркетингового або

управлінського рішення [3–12]. Це призводить

до того, що використовуються класифікації

інформації у відповідності з тими, якими ко�

ристуються у маркетингу: кількісна, якісна,

внутрішня, зовнішня, констатуюча, аналітично�

рекомендаційна, планова, контрольна, первин�

на, вторинна, синдикована, оперативна, стра�

тегічна тощо. 

Втім, можна виділити невирішені раніше
частини проблеми. У державному управлінні

такий поділ у процесі побудови взаємодії між

органами влади та громадськістю не приводить

до бажаного результату. Причина в тому, що для

бізнес�структури інформація та різні форми

комунікацій вкрай необхідні для одержання

конкретного результату: одержання конкурент�

них переваг, зменшення ступеня ризику, прог�

нозування впливів змін зовнішнього середови�

ща, прогнозування обсягів збуту в тих або інших

регіонах, визначення загального ринкового

потенціалу тощо. Що ж такий підхід дає для

системи державного управління? Що він дає

для різних суб'єктів державного управління?

У відповідності з законодавчими та норматив�

но�правовими актами, висвітлення діяльності

органів влади та інформаційне забезпечення

їхньої внутрішньоорганізаційної діяльності. Що

це дає для населення? Можливість висловитись

на комунікативних заходах та відстоювати свої

інтереси у противагу органам влади. Можна

говорити про те, що така взаємодія переходить

на рівень конкурентної боротьби: хто з більшою

гнучкістю та натиском реалізує свої інтереси. 

Отже, вимагають дослідження такі пробле�

ми: впливовість інформації, яка подається су�

б'єктами державного управління, розуміння

змісту термінів «висвітлення діяльності органів

влади», «інформаційне забезпечення», зміни

парадигми взаємодії через ЗМІ та ЗМК.

Мета даної статті — на основі аналізу науко�

во�теоретичних підходів щодо взаємодії суб'єк�

тів державного управління через ЗМІ та ЗМК та

аналізу статистичних даних щодо довіри населен�

ня до суб'єктів державного управління проде�

монструвати необхідність уведення в практику

діяльності системи комунікативного проекту�

вання для побудови взаємовідносин з громадсь�

кістю. Відповідно постають завдання статті:

методом зіставлення охарактеризувати резуль�

тативність комунікативної діяльності суб'єктів

державного управління, продемонструвати пе�

реваги використання проектного підходу при

організації комунікативної діяльності суб'єктів

державного управління.

Більшість досліджень стосується описів по�

глядів, методологій, засобів та методів побудови

взаємодії через інформаційні та комунікаційні

технології. Втім не йдеться про результати такої

взаємодії. У кращому разі — це ухвалення упра�

влінського рішення. Вплив останнього на пере�

біг реальних подій не розглядається, не прогно�

зується, а також не визначаються ризики від

ухвалення тих або інших рішень. Якщо для моні�

торингу економічних тенденцій розробляються

та використовуються синтетичні індикатори (до�

віра та настрої споживачів різних ринків) [13; 14],

то для аналізу державноуправлінських інформа�

ційних та комунікативних дій проводяться за

допомогою простого кількісного підрахунку.

Здебільшого вважається, що чим більше публі�

кацій, тим краще, результативніше, ефективніше

й більше демонструють виконання основних

функцій службовці. 

Заперечують такий підхід результати соціо�

логічних досліджень щодо довіри влади до насе�

лення (табл. 1) [15].  
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Таблиця 1 — Рівень довіри населення органам влади 1994–2004 роки

Який рівень 
Вашої довіри ... ?

Президентові Верховній Раді Уряду Місцевим органам влади

1994 2004 1994 2004 1994 2004 2002 2004

Зовсім не довіряю 33,5 30,2 30,3 28,9 29,4 25,6 27,3 22,1

Цілком довіряю 4,7 2,4 2,4 1,2 2,9 1,6 2,0 1,8
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Цікавими в контексті статті є дані щодо до�

віри�недовіри громадян до органів влади за�

лежно від характеру їхньої взаємодії з ними

(табл. 3) [16].
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Таблиця 2 — Баланс довіриBнедовіри до Президента, Уряду та Верховної Ради протягом років: травень 1994 —
квітень 2006, %

Рік 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Президент Л. Кравчук Л. Кучма В. Ющенко

�36,7 �3,7 �22,5 �32,7 �51 �45,4 �16,2 �47,4 �46,1 �49,9 �43,1 +29,5 �11,5

Уряд �39,4 �33,6 �41,3 �48,7 �54 �52,1 �35,7 �44,9 �49,2 �51,3 �46,5 +11,5 �32,2

Верховна

Рада

ІІ скликання ІІІ скликання ІV скликання

�41,5 �51,1 �52,5 �57,4 �58 �55 �54,9 �57,5 �57,7 �54,4 �54 �0,2 �34,4

Такі дані дають можливість стверджувати, що
рівень довіри населення до влади залежить не
від інформаційної, комунікативної та будь�якої
іншої пропагандистської діяльності, а від того,
який результат вони отримали від взаємодії.
Отже, методи інформаційної та комунікативної
діяльності виявились нерезультативними. Від�
сутність якісних показників їхньої ефективності
та результативності призводять до витрат робо�
чого часу, коштів і зниження рівня соціального
ефекту. Цікавими є дослідження, які демонстру�
ють зниження рівня довіри населення до ЗМІ,
які ретранслюють інформацію органів влади
або виступають спостерігачами та коментатора�
ми. Спостерігалося зростання обсягу тих, хто
заявляє про недовіру до цього соціального
інституту [17].

Дослідження фахівців підтверджують, що
найбільше падіння довіри населення було від�
значене до Секретаріату Президента і Президен�
та Віктора Ющенка. Так, якщо 2007 року цьому
органу влади довіряли 15,3% мешканців країни,
2008�го — 14,6%, то вже 2009 року — 4,7%.
Також суттєво скоротився рівень довіри україн�
ців до чинного уряду. У 2007 році довіра населен�
ня до нього перебувала на рівні 16,4%, у 2008�му
цей показник збільшився до 18,1%, у 2009�му
знизився до 6,7%. Окрім того, майже вдвічі
зменшилася кількість людей, які зберегли довіру
до Верховної Ради. У 2007 році Верховній Раді до�

віряли 10,8% громадян України, у 2008�му — 9%,
а в 2009 році — лише 4,2% [18]. Інші дослідники
відзначають, що довіра до всіх інститутів влади
і політиків у 2009 році доволі низька, проте до
деяких поступово повертається (табл. 4) [19].

Втім є й такі дані, які демонструють постій�
ну недовіру населення не тільки до влади, й до
політичних лідерів. Згідно з даними Інституту
соціології АН УРСР, наприкінці 1991 року 70%
опитаних висловили думку, що «політикам
ніколи не можна повністю довіряти». Більшість
соціологічних служб в 2009 році фіксують недо�
віру до політикуму на рівні 72–78%. Цікавими
є дослідження, які демонструють, що згідно
з рейтингом довіри до соціальних інститутів,
який проводить Інститут соціології НАН Укра�
їни, до 2009 року довіра до неформальних ме�
реж, що, зокрема, вимірюється через довіру до
сім'ї, родичів та колег, була стабільно високою.
Проте ситуація зараз змінилася на гірше. Згідно
з даними Центру досліджень проблем грома�
дянського суспільства, в 2002 році сусідові дові�
ряли 23%, не довіряли — 6% громадян, в 2009 —
тільки 15% і 7% відповідно. Люди втрачають не
лише моральні орієнтири, а й відмовляють
у довірі самим суспільним зв'язкам, тради�
ційним формам самоорганізації. Згідно з ре�
зультатами дослідження «Нові лідери довіри»,
92,1% опитаних бажають появи «нових лідерів»
в політиці [20].

Таблиця 3  — Баланс довіриBнедовіри громадян до органів влади залежно від характеру їхньої взаємодії з ними на
березень 2005 року, %

Чи звертались Ви протягом року до...
місцевої

держадміністрації
міліції суду прокуратури

Не звертався �20 �41 �35 �39

Звертався і не отримав допомоги �48 �82 �73 �70

Звертався і отримав допомогу +22 �9 �15 �44

Ряд фахівців вважають, що 2005 рік був роком

найвищої довіри громадян до владних інституцій

країни   найбільшим був показник довіри до Пре�

зидента, в 2,5 раза меншим   до Уряду і фактично

порівну було тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє

Верховній Раді. У 2006 році всі три інституції істот�

но втратили свої позиції і мають від'ємні показни�

ки довіри, при цьому рівень довіри до Президента

знизився на 41 пункт, до Уряду   майже на 44, до

Верховної Ради   на 32 пункти (табл. 2) [16].
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Можна стверджувати, що інформаційна та

комунікаційна діяльність суб'єктів державного

управління, політична інформація, реклама та

ПР необхідні, у першу чергу, не населенню,

а організації для її нормального функціонуван�

ня. Саме це й формує її зміст. Цей аспект орга�

нізаційної діяльності, у якому значне місце

посідають комунікації, здебільшого співвідно�

ситься з певними вміннями, навичками, здібно�

стями управлінця. Традиційно акцентується

увага на вимогах до комунікації та уміння пра�

цювати з людьми як ланками, що є у системі ко�

мунікацій в організації, які виступають зв'язуваль�

ними. Здатність до комунікації значною мірою

залежить від індивідуальних якостей людини.

Тобто сама комунікація розуміється в даному

разі не тільки як обмін інформацією, а й як

здатність до спілкування, володіння певними

навичками, важливими для ефективного спіл�

кування та взаємодії.

На даному етапі важливим елементом менед�

жменту у державному управлінні є використання

технологій проектного менеджменту в організа�

ції комунікативної діяльності та інформування

населення. Важливим етапом створення кому�

нікативних проектів є усвідомлення і визначен�

ня  того, з чого має починатися проект або фаза

проекту і як здійснити цей початок. Визнача�

ються такі складові: мета проекту, результат

проекту, перепони в процесі реалізації проекту,

рівень підтримки, рівень відторгнення, рівень

загроз, позитив, негатив, аналіз досвіду подіб�

них дій (вітчизняний, інших держав).

Найважливішим структурним елементом

технології проектування є дослідницька діяль�

ність, оскільки саме проектувальник повинен,

по�перше, знати, бачити реальні проблеми

функціонування тієї або іншої об'єктної сфері

(наприклад, середовища і умов життєдіяльності

особи, соціальної групи тощо); по�друге, мати

уявлення про ідеальний стан цілого і способах

його підтримки. Дослідницька процедура вира�

жається тут не тільки в зборі емпіричних показ�

ників за допомогою соціологічного досліджен�

ня або контент�аналізу преси. 

Необхідно звернути увагу на процес зацікав�

леності сторін проекту. Під терміном «зацікав�

лені сторони проекту» вважатимемо окремих

осіб і організації, які активно залучені до проек�

ту, або ті, чиї інтереси можуть позитивно чи

негативно вплинути на результат виконання

проекту або на успішне його завершення.

Варто наголосити на складності такого під�

ходу до процесів інформування та комунікатив�

ної діяльності. По�перше, проектування є перш

за все ідеально�мислиме уявлення про кінцевий

продукт (параметри того або іншого явища,

нові якості об'єкта), яке проходить шлях від

проблематизації початкового стану об'єктної

сфери проектування через формулювання ці�

льових установок до визначення конкретних

методів зміни ситуації. Цю ідеальну модель не�

обхідно не тільки впровадити в реальну форму

(організаційна структура, проведення заходів

тощо), а й презентувати зацікавленим сторонам

і спрямувати на залучення населення до спіль�

ної діяльності. По�друге, об'єктні сфери проек�

тування розглядаються як теоретичні моделі,

що підлягають переконструюванню і удоскона�

ленню в рамках проекту. По�третє, цільове

обґрунтування комунікативного проекту при�

пускає всебічний аналіз ситуації і визначення
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Таблиця 4 — Індекс довіри до інститутів влади, дані «Омнібус» компанії TNS, лютийBгрудень 2009 року

Наскільки Ви довіряєте? лютий березень квітень червень листопад грудень

Президенту України �1,54 �1,49 �1,42 �1,44 �1,4 �1,35

Верховній Раді України �1,53 �1,48 �1,39 �1,37 �1,47 �1,39

Уряду України �1,32 �1,34 �1,2 �1,23 �1,23 �1,16

Збройним силам України �0,6 �0,61 0,52 �0,41 �0,63 �0,55

Міліції �1,07 �1,14 �1,11 �1,08 �1,09 �1,02

Службі безпеки України �0,75 �0,86 �0,81 �0,69 �0,82 �0,65

Місцевим радам �0,96 �0,86 �0,9 �0,84 �0,97 �0,83

Місцевим держадміністраціям �1,04 �0,98 �0,96 �0,88 �0,94 �0,93

Суду в Україні �1,21 �1,32 �1,26 �1,08 �1,09 �1,18

Прокуратурі �1,15 �1,24 �1,27 �1,07 �1,02 �1,14

Профспілкам �,096 �0,87 �0,9 �0,79 �0,79 �0,89

Церкві 0,79 0,71 0,72 0,8 0,67 0,78

Засобам масової інформації України �0,34 �0,23 �0,35 �0,17 �0,2 �0,47

Засобам масової інформації Росії �,056 �0,45 �0,44 �0,43 �0,32 �0,40

Західним засобам масової інформації �0,62 �0,65 �0,6 �0,51 �0,61 �0,70

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



на цій основі: пріоритетних сфер проектування;

категорій населення і соціальних груп, яким

буде адресований проект. У процесі розроблен�

ня програми дуже важливо знайти оптимальне

співвідношення двох цільових установок. По�

четверте, проектування виступає формою орга�

нізації управлінської діяльності для досягнення

цілей держави щодо формування сильної гро�

мади та розвитку культури в регіоні. По�п'яте,

в процесі впровадження комунікативних про�

ектів відкрито спостерігаються труднощі щодо

налагодження ефективної взаємодії органів

виконавчої влади з інститутами громадянського

суспільства, яка має базуватися на партнерстві.

По�шосте, такий вид проектів спрямований на

перетворення оточуючої дійсності, на форму�

вання особистості, яка сприймає історичне

багатство держави як складову своєї свідомості,

на формування взаємодії між органами влади та

громадськістю. Такі проекти не можуть дати

миттєвий результат. Вони мають бути постійни�

ми, вдосконалюватись і приводити до реальних,

запланованих результатів [21].

Роблячи висновки з даного дослідження,

варто зазначити, що перехід до проектування

комунікативної діяльності в першу чергу вима�

гає певної професійної підготовки суб'єктів дер�

жавного управління. Крім того, необхідно виро�

бити стратегію комунікативної діяльності і зміст

інформування населення. Висвітлення діяльно�

сті суб'єктів державного управління має оціню�

ватись не через кількісні показники, а через

якісні. Для останніх необхідно вироблення пев�

них критеріїв. 

Перспективи подальших розвідок у даному
напрямі націлені на вироблення моделей кому�

нікативної діяльності суб'єктів державного

управління з різних питань їхньої професійної

діяльності через упровадження системи довгос�

трокових проектів.
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Розглянуто політико"правові особливості роз"
поділу повноважень між автономними співтовари"
ствами і центральним урядом Іспанії. Досліджено
відмінності у повноваженнях різних автономних
співтовариств Іспанії.  Вивчено особливості існу"
вання асиметрії повноважень автономних співто"
вариств в Іспанії.

Ключові слова: розподіл повноважень, аси�

метрія повноважень, автономне співтовари�

ство, Іспанія.

Рассмотрены политико"правовые особенности
распределения полномочий между автономными
сообществами и центральным правительством
Испании. Изучены отличия полномочий разных
автономных сообществ Испании. Рассмотрены
особенности существования асимметрии полно"
мочий автономных сообществ в Испании.

Ключевые слова: распределение полномо�

чий, асимметрия полномочий, автономное

сообщество, Испания.

The paper is focused on the peculiarities of powers
distribution between autonomous communities and
central government in Spain. Differences in powers
level of different Spanish autonomous communities are
studied. Special attention is concentrated on the pecu"
liarities of autonomous community's powers asymmetry
existence.

Key words: distribution of powers, asymmetry of

powers, autonomous community, Spain.

Розподіл компетенцій між центральним уря�

дом і регіонами — одне з найважливіших питань

територіального устрою держави, що визначає

поділ політичної та адміністративної влади між

різними територіальними одиницями. В ході

складних процесів демократизації та децентра�

лізації в Іспанії утворилася нова модель держав�

ного устрою Іспанії, що передбачає піднесення

ролі регіонів на політичній арені. Посилення

регіоналізму привело до корінного перерозподі�

лу повноважень між центром і регіонами, в ході

якого регіони здобули широкі повноваження та

реальні механізми для активної політичної

діяльності як у межах держави, так і на загаль�

ноєвропейському рівні. 

Актуальність цього дослідження зумовлена тим,

що розподіл повноважень між центром і регіона�

ми в Іспанії має важливе значення для політичної

стабільності та економічного прогресу в державі.

Права регіонів завжди були визначальним питан�

ням у складних відносинах між центром і регіона�

ми: неодноразові спроби центральної влади лікві�

дувати особливі права регіонів та ігнорувати

строкатість іспанського суспільства призводили

до політичних катаклізмів. 

У цьому контексті регіоналізм в Іспанії набу�

ває значення стабілізаційного чинника, а аси�

метрія повноважень автономних співтовариств

відображає їхній відмінний вихідний суспільно�

історичний статус та різні потреби у забезпечен�

ні умов регіонального розвитку. Зважаючи на

це, досягнення оптимального балансу між дер�

жавою і автономними співтовариствами є важ�

ливим завданням іспанського суспільства. 

Мета цього дослідження полягає у з'ясуванні

політико�правових особливостей розподілу

повноважень між автономними співтовариства�

ми і центральним урядом Іспанії.

Завданням статті є дослідження відмінностей

у повноваженнях різних автономних співтова�

риств Іспанії, виявлення чинників їхнього фор�

мування та особливостей існування у сучасних

умовах.

Розподіл повноважень між центральним уря�

дом і регіонами в Іспанії активно висвітлюється

у науковій літературі. Вагоме значення у цій

галузі мають праці іспанських учених, серед

яких найбільш відомим є Е. Айа, С. Ґінер,

Х. Торнос, Т. Мас, Л. Морено. Значний внесок

у розробку даного питання зробили такі зару�

біжні дослідники, як М. Кітінґ, Дж. Коломер,

Д. Конверсі, А. Срока. Серед російських дослід�

ників у цьому напрямі працюють І. Бусигіна,

Г. Волкова, І. Прохоренко, С. Хенкін.  Асиметрія

повноважень іспанських автономних співтова�

риств у вітчизняній науковій літературі дослі�

джена мало. Найчастіше вона розглядається

у контексті глобальних процесів європейської

інтеграції, регіоналізації та демократизації як

конкретний приклад (І. Зінько, Ю. Таран).  

Загалом, у науковій літературі зустрічаються

різні підходи до класифікації компетенцій.

Наприклад, іспанський дослідник А. Томас де

Морал виокремлює шість типів компетенцій:

компетенції виключні (абсолютні), компетен�
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ції виключні (обмежені), компетенції спільні;

компетенції конкурентні;  компетенції у спів�

праці; невизначені компетенції [1, с. 351].

Е. Айа у своїх працях виокремлює лише чотири

типи: виключні компетенції держави, спільні

компетенції, конкурентні компетенції та ви�

ключні компетенції автономних співтовариств

[2, с. 127]. На думку польської дослідниці

А. Сроки найбільш повну типологію подає

іспанський науковець Т. Мас, котрий розглядає

два критерії: джерело компетенції (компетенції

власні та компетенції позастатутні) та їхній

зміст (виключні, конкурентні, спільні, невиз�

начені) [3].

Розподіл компетенцій між центром і регіона�

ми в Іспанії заснований на відмінностях між

виключними та спільними компетенціями.

Перші можуть бути як державними, так і таки�

ми, що належать до автономних співтовариств.

Другі характеризуються різним рівнем розподі�

лу, оскільки центр може диктувати законодавчі

основи, що можуть бути юридично виконані

автономними співтовариствами, або централь�

ний уряд може видавати постанови, залишаючи

їх реалізацію за автономними співтовариствами

[4, c. 74].

Головна роль конституції Іспанії у цьому

разі полягає в окресленні  повноважень, що пе�

ребувають у виключній компетенції держави

(ст. 149.1 конституції) та повноважень, що нале�

жать до автономних співтовариств (ст. 148.1).

Автономні співтовариства можуть поступово

розширювати свої повноваження в межах кон�

ституційних норм, а також через п'ять років

після ухвалення статуту автономного співто�

вариства шляхом внесення змін до нього. Усі

повноваження, що не внесені до статуту авто�

номного співтовариства, залишаються у компе�

тенції держави.

З огляду на те, що конституція передбачає

різні шляхи формування автономій, вже на са�

мому початку відбувся розподіл автономних

співтовариств за обсягом повноважень на дві

групи: автономні співтовариства з повними

повноваженнями та автономні співтовариства

з обмеженими повноваженнями. У ході ухва�

лення автономних статутів та їхнього подаль�

шого реформування перелік повноважень кож�

ного автономного співтовариства формувався

залежно від його потреб. В результаті  склалася

унікальна ситуація, коли, з одного боку, держа�

ва володіє різними повноваженнями на терито�

рії різних автономних співтовариств, а з іншого

боку, автономні співтовариства володіють різ�

ним обсягом повноважень [5].

Згадані вище процеси суттєво вплинули на

розвиток іспанського регіоналізму та визначили

одну з його найважливіших особливостей, а са�

ме: асиметрію розподілу повноважень між авто�

номними співтовариствами. Відмінність у роз�

поділі повноважень простежується у багатьох

сферах життя автономних співтовариств. Однак

найбільш важливі відмінності можна звести до

таких асиметрій повноважень: 

— асиметрія у сфері законодавства автоном�

них співтовариств;

— асиметрія  у сфері фінансування автоном�

них співтовариств;

— асиметрія у сфері мовної політики авто�

номних співтовариств;

— інституційна асиметрія [3, с. 128].

Важливе значення для формування асиметрії

у сфері законодавства автономних співтова�

риств відіграє так зване форальне право, яке

історично поширювалось в окремих областях

Іспанії*. Виникнення форального права пов'я�

зують з  початком формування іспанської дер�

жави, а основні його положення сформувалися

протягом ХV–ХVІІ ст. Фуерос регулювали най�

різноманітніші сфери життя іспанських терито�

рій, зокрема оподаткування, місцеве самовря�

дування, соціальні права та інші [6].

Форальне право має складну історію застосу�

вання і у різні часи по�різному трактувалося цен�

тральною владою: від повної заборони до офіцій�

ного визнання. Впродовж багатьох століть фуерос

глибоко вкоренився в іспанському суспільстві,

а всі кількаразові спроби відмінити або ліквіду�

вати фуерос наштовхувались на рішучий опір.

У тексті Конституції Іспанії 1978 року зустріча�

ємо згадку про фуерос та можливість їх врахуван�

ня у певних ситуаціях (ст. 149.1.8 конституції). 

Отже, у сучасній Іспанії цивільне право бага�

тьох автономних співтовариств (Арагон, Балеар�

ські острови, Країна Басків, Каталонія, Галісія,

Наварра) передбачає наявність елементів давньо�

го (форального) права, використання яких врегу�

льоване в їхніх статутах. Окрім давнього права,

що визнається Конституцією, деякі автономні

співтовариства застосовують місцеві правничі

традиції, що на відміну від давнього права, хоча

і не згадуються в Конституції, проте зафіксовані

в конкретних автономних статутах, зокрема: у ста�

туті Астурії (ст. 16), Мурсії (ст. 8) та Естремадури

(ст. 12) [3, с. 227]. Елементи форального права

мали значний вплив на формування асиметрії

іспанської держави автономій не лише у право�

вій, а ще й у фінансовій сфері. Зокрема, фінансу�

вання окремих автономних співтовариств ґрунту�

ється на давніх принципах оподаткування.  
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* Форальне право (від фуерос — ісп. fueros, порт. foraes — право, привілеї) — загальна збірка законів держав Піренейського півострова,

що стосується всіх підданих держави, а також закони, що підтверджували права провінцій та муніципалітетів.
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Загалом, основні положення щодо фінансу�

вання автономій визначаються Конституцією

у ст. 156, 157 та 158, згідно з якими в основу

покладено принципи координації та солідарно�

сті (ст. 156.1 та 158), залишаючи внутрішньому

законодавству держави їхню конкретизацію

(ст. 157.3).  Окрім того,  у ст. 157.1 чітко зазначе�

ні джерела фінансування:

— податки, що повністю або частково пере�

даються державою, надбавки до держав�

них податків та інші форми участі в подат�

ках держави;

— власні податки, спеціальні мита та внески;

— перекази від Міжтериторіального Ком�

пенсаційного Фонду та інші надходження

від державного бюджету;

— прибутки від власного майна та доходів

від операцій, що регулюються приватним

правом;

— прибутки від кредитних операцій.

На практиці фінансування автономних спів�

товариств регулюється двома різними система�

ми фінансування: спеціальною системою фі�

нансування, що регулює відносини у Країні

Басків та Наваррі, та загальною системою, що

діє для решти автономних співтовариств. 

Загальна система оподаткування (r gimen
com n) ґрунтується на стягненні основних по�

датків державою, яка субсидіює автономні спів�

товариства для виконання ними їхніх повнова�

жень. Ця система регулюється угодою про

фінансування автономних співтовариств (Ley

Org nica de Finansciaci n de las Comunidades

Aut nomas), яка була підписана 22 вересня 1980

року з подальшими поправками (останні зміни

внесено 27 грудня  2001 року). Угода  базується на

таких принципах, як фінансова рівновага,

фінансова автономія, ефективність, солідарність

та ін. та передбачає значний вплив автономних

співтовариств у перерозподілі фінансів. 

Спеціальна система оподаткування (r gimen
foral), навпаки, базується на стягненні податків

автономними співтовариствами та асигнуванні

державі визначеної квоти (cupo або aportaci n).

Внесок автономних співтовариств (cupo у Краї�

ні Басків та aportaci n у Наваррі) становить

близько 11,1% від загальних надходжень та вста�

новлюється спеціальними економічними угода�

ми (concierto econ mico), що регулюють фінан�

сову автономію [7].

Головна відмінність Країни Басків та Навар�

ри від решти автономних співтовариств у сфері

фінансування полягає в особливому принципі

формування дохідної частини їхнього бюджету.

Водночас, на думку іспанських дослідників,

особливість фінансової системи Країни Басків

виявляється у тому, що в ній, на відміну від

Наварри та решти автономних співтовариств,

функцію регулювання та стягнення податків

виконують провінції (Алава, Гупускоа та Біс�

кая), а не власне співтовариства [5].   

Особливий фіскально�економічний статус

Канарських островів — це ще одна складова

фінансової асиметрії в Іспанії. Цей статус прий�

нятий відповідно до рішення європейської

комісії від 16 грудня 1997 року та передбачає

наявність таких фіскальних та економічних

інструментів як резерв для інвесторів на Канар�

ських островах (передбачає податкові пільги для

підприємств, що інвестують у розбудову інфра�

структури), спеціальний реєстр майна (адміні�

стративний реєстр, що має на меті стимулюван�

ня конкуренції за допомогою податкових пільг),

канарський податок (особливий податок,

подібний до податку на додану вартість), спе�

ціальна зона Канарські острови (спеціальна

економічна зона, створена для стимулювання

соціального та економічного розвитку острова)

[3, с. 212–213].

Загалом, фінансова асиметрія автономних

співтовариств, зокрема спеціальна фінансова

система Країни Басків та Наварри, досить часто

стає предметом політичних дебатів та критику�

ється серед представників інших автономних

співтовариств. На їхню думку,  привілейований

статус цих регіонів є несправедливим та потребує

перегляду. У цьому контексті посилюються ви�

моги автономних співтовариств, зокрема Ката�

лонії, щодо розширення фінансової автономії.

Каталонія — одна з найрозвинутіших облас�

тей Іспанії, яка забезпечує значну частку надход�

жень до центрального бюджету. Зважаючи на те,

що для Каталонії передбачена загальна система

оподаткування, перерозподіл фінансових ресур�

сів відбувається не на користь Каталонії. Іншими

словами, кошти, що виділяє центральний уряд

для Каталонії, є значно меншими, ніж надход�

ження від Каталонії. Тривалий час каталонські

політики добиваються запровадження в Катало�

нії спеціальної системи оподаткування, подібної

до Країни Басків, однак центральний уряд не

підтримує такі ініціативи.

У результаті складних переговорів було

досягнуто компромісне рішення щодо фінансу�

вання Каталонії, що, з одного боку, передбачає

значне розширення фінансової автономії Ката�

лонії, а, з іншого боку, не дозволяє створення

спеціальної системи оподаткування. Такий

компроміс зафіксований у новому статуті Ка�

талонії 2006 року, що передбачає перегляд пе�

рерозподілу багатьох важливих податків (на�

приклад, податок на додану вартість, податок

з доходів фізичних осіб, різноманітні галузеві

податки: на тютюнову та алкогольну продук�

цію, на видобування вуглеводнів та інші) на

користь автономного співтовариства. Подібна
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система дозволяє Каталонії забезпечувати дос�

татнє фінансування діяльності своїх органів

влади, що значно послаблює напругу у відноси�

нах між центром та автономним співтовари�

ством [8].

Інша асиметрія, характерна для Іспанії, поля�

гає у її культурному різноманітті. Одним із най�

важливіших питань у цій сфері є регулювання

статусів мов на території Іспанії, оскільки, окрім

кастильської мови (власне іспанської), яка має

статус офіційної у всій державі (ст. 3 Конститу�

ції), понад чверть населення володіє іншою

мовою. Лінгвістичний плюралізм поширений

у 8 з 17 автономних співтовариствах: каталонсь�

кою мовою розмовляють у Каталонії, Валенсії,

на Балеарських островах та в Арагоні (де також

використовують арагонську мову), баскською

мовою користуються в Країні Басків та у Навар�

рі, галісійською — у Галіції, астурійською (бал�

бі) — в Астурії. 

Офіційний статус другої офіційної мови на

території конкретного автономного співтовари�

ства закріплюється в його автономному статуті:

положення про другу офіційну мову внесені до

статутів шести автономних співтовариств (Ка�

талонія, Валенсія, Балеарські острови, Галісія,

Країна Басків та Наварра). Статут автономії

містить положення щодо загального статусу

другої мови та основні принципи мовної полі�

тики. Детальна політика у мовній сфері регулю�

ється окремими законодавчих актами щодо

мовної нормалізації, які ухвалюються кожним

автономним співтовариством окремо. Напри�

клад, Закон «Про мовну нормалізацію в Катало�

нії» (Ley de Normalizaci n en Catalu a), Закон

«Про нормалізацію використання Еускери» (Ley
B sica de Normalizaci n del Uso del Euskera) та ін.

Аналізуючи праці іспанських учених з мов�

ної нормалізації, А. Срока виділяє спільні поло�

ження цієї політики для різних автономних

співтовариств:

1. Надання власній мові офіційного статусу

та використання її як символу цього автоном�

ного співтовариства.

2. Запровадження використання власної мо�

ви в адміністрації автономного співтовариства

і, як наслідок, обіймання адміністративних по�

сад особами, що володіють двома мовами.

Забезпечення можливості громадянам викори�

стовувати мову автономного співтовариства

в адміністрації.

3. Запровадження власних мов у навчальні

програми навчальних закладів на основі таких

принципів: забезпечення знання державної мо�

ви на рівні обов'язкової школи, запровадження

мінімальних знань з власної мови на інших рів�

нях освіти, забезпечення можливості тракту�

вання власної мови як домінуючої в освіті.

4. Сприяння зростанню публікацій на влас�

ній мові, товарів на культурну тематику та роз�

виток регіональних засобів масової інформації.

5. Більшість законів, окрім каталонських та

валенсійських, передбачають інституції, що від�

повідають за розвиток мови [3, с. 218].

Отже, в Іспанії передбачені сприятливі умови

для співіснування кастильської мови з іншими

регіональними мовами. Автономні співтовари�

ства, де поширений лінгвістичний плюралізм,

приділяють значну увагу популяризації як кас�

тильської, так і власної регіональної мови серед

населення та сприяють їхньому запровадженню

у всіх сферах життя регіону. Проблема мовного

різноманіття вирішується шляхом забезпечення

рівних умов використання кастильської та регіо�

нальних мов та відмовою центрального уряду від

будь�яких спроб мовної уніфікації.

Досліджуючи інституційні асиметрії автоном�

них співтовариств в Іспанії, варто зазначити те,

що кожне автономне співтовариство має такі

основні інститути самоврядування: парламент,

голова автономії та уряд. При цьому кожне авто�

номне співтовариство самостійно визначає орга�

нізаційну структуру цих інститутів, починаючи від

кількості депутатів аж до встановлення принципів

та форм взаємовідносин між цими інститутами.

У цьому контексті важливо згадати про існу�

вання в автономному співтоваристві Країна

Басків т. зв. органів урядування та адміністрації

історичних територій (Алава, Гіпускоа та Біз�

кая). Місцева влада кожної з цих провінцій

складається з Ради (Diputaci n Foral) — вико�

навчого органу та законодавчого органу, який

називається Juntas Generales. Розподіл компе�

тенцій між провінціями, що входять до складу

Країни Басків, та автономним співтовариством

нагадує розподіл компетенцій між автономни�

ми співтовариствами та державою в тому сенсі,

що провінції здійснюють виконавчі функції,

а автономне співтовариство — законодавчі [7].

Каталонія, одне з найбільш активних авто�

номних співтовариств,  також має певні осо�

бливості в інституційній організації. Зокрема,

разом з органами, які становлять політичну ав�

тономію Каталонії (парламент, президент і уряд),

Статут автономного співтовариства передбачає

функціонування ще трьох органів, основним

завданням яких є контроль за правильністю та

ефективністю діяльності органів місцевого

самоврядування у різних сферах. Зокрема,

у сфері захисту прав і суспільних свобод грома�

дян діє Народний захисник (Sindic de Greuges),

фінансові питання розглядає Суд з рахунків

(Sindicatura de Comptes), контроль адекватності

між законодавчими ініціативами, що перебува�

ють на розгляді у парламенті, здійснюється спе�

ціальною Консультативною радою [9]. 
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Особливе місце у системі інститутів самовря�

дування Каталонії посідає голова (президент)

автономного співтовариства. Насамперед, пре�

зидент є головою каталонського уряду і коорди�

нує його діяльність. З іншого боку, президент

фактично очолює всю систему інститутів ката�

лонського самоврядування і, таким чином, є вер�

ховним представником інституту каталонського

самоврядування. Унікальність ролі президента

доповнюється тим, що президент є постійним

представником Іспанської держави в Каталонії

і в цьому розумінні діє від імені короля Іспанії

(зокрема, затверджує закони каталонського

парламенту іменем короля) [10].

Наступна асиметрія інституційного характе�

ру пов'язана з особливостями функціонування

інституту поліції. В Іспанії існує два відомства,

що володіють повноваженнями у сфері полі�

цейської діяльності: Національна поліція —

громадянські сили, що діють в основному в міс�

тах, та Громадянська гвардія — поліцейські

воєнізовані формування. Окрім того, у трьох

автономних співтовариствах існує так звана

автономна поліція (Ertzaintza в Країні Басків,

Mossos d'Esquadra в Каталонії та Polic a Foral
у Наваррі), що підпорядковується місцевим

урядам та діє тільки на території відповідного

автономного співтовариства [11].

Існування інституту автономної поліції — це

важлива складова асиметрії іспанської держави

автономій. Аналізуючи статути на предмет

наявності автономної поліції, можна виокреми�

ти три групи регіонів: співтовариства, що мають

власні поліцейські корпуси; співтовариства,

в статутах яких передбачено можливість ство�

рення власної поліції; співтовариства, статути

яких не передбачають створення автономної

поліції. Кількість автономних співтовариств,

які належать до другого типу, значно збільши�

лась в результаті ухвалення змін до автономних

статутів (це право здобули Арагон, Астурія та

Естремадура). Положення про автономну полі�

цію присутні в автономних статутах лише трьох

співтовариств: Каталонії, Країни Басків та

Наварри [3].

На думку російської дослідниці Е. Бондар,

автономна поліція — ефективний орган, що ви�

рішує завдання боротьби з тероризмом в авто�

номних співтовариствах Іспанії. Її ефективність

пояснюється тим, що вона діє з урахуванням

місцевих умов та формується з осіб, що постій�

но проживають на території автономії. Авто�

номна поліція володіє високим авторитетом

серед населення, який забезпечується наданням

їй окремих державних функцій загальнонаціо�

нальної поліції [12].

Варто наголосити на тому, що асиметрія пов�

новажень автономних співтовариств спостеріга�

ється і в інших сферах. Зокрема, А. Срока вказує

на існування асиметрії, що виникає внаслідок

особливостей географічного розташування. У та�

кому контексті дослідниця стверджує, що такі

чинники, як острівне розташування, віддале�

ність від Іберійського півострова та територіаль�

на фрагментація, суттєво відрізняють автономні

співтовариства Канарські острови та Балеарські

острови від інших автономних співтовариств

Іспанії [3, с. 225–226].

Отже, сучасна іспанська держава автономій —

це гнучка система, яка надає можливість регіо�

нам досягнути такого рівня автономії, що відпо�

відає її потребам, зберігаючи при цьому єдність

іспанської нації. Така модель державного устрою

значною мірою відповідає потребам іспанського

суспільства у забезпеченні культурного різнома�

ніття та викликам європейських інтеграційних

процесів. Водночас існуюча асиметрія повнова�

жень автономних співтовариств викликає пев�

ні сумніви щодо справедливості такого підходу,

а в окремих політиків та науковців — побоюван�

ня стосовно можливої федералізації або дезінте�

грації Іспанії. 
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Дослідження складних явищ передбачає визна"
чення сутності та змісту понятійно"категоріаль"
ного апарату, який дозволяє розкрити структуру
та змістовні ознаки елементної бази даного
явища. Аналіз регіоналізму передбачає вивчення як
самого регіоналізму, так і базової основи регіону,
а також процесу регіоналізації. У цих поняттях
фіксуються просторові межі території, владо"
спроможність суб’єктів управління, міра політич"
ної автономії та історичні, географічні, соціально"
економічні, культурологічні особливості.

Ключові слова: автономність, інститут влади,
поняття, процес регіоналізації, регіон, регіоналізм,
розвиток, самобутність, територія, утворення. 

Исследование сложных явлений предполагает
определение сущности и содержания понятийно"
категориального аппарата, который позволяет
раскрыть структуру и содержательное отличие
элементной базы данного явления. Анализ региона"
лизма предполагает изучение как самого региона"
лизма, так и базового основания региона, а также
процесса регионализации. В этих  понятиях фикси"
руются пространственные пределы территории,
способность субъектов власти осуществлять
управление на ней, степень политической автоно"
мии и исторические, географические, социально"
экономические, культурологические особенности.

Ключевые слова: автономия, институт вла�
сти, понятия, процесс регионализации, регион,
регионализм, развитие, самоутверждение, тер�
ритория, образование. 

Investigation of complex phenomena involves iden"
tifying the nature and content of conceptual and cate"
gorical system, which allows to reveal the structure and
attributes of the element base for regionalization. Ana"
lysis of this phenomenon involves the examination of
both the regionalization and its immediate basic fun"
damentals of the region and the process of regionaliza"
tion. These terms fix spatial boundaries of territory,
capacity of the authorities, a measure of political auto"
nomy and the historical, geographical, socio"econo"
mic, cultural features peculiar to this formation.

Key words: autonomy, institute of power, notion,
regionalization process, region, regionalism, deve�
lopment, identity, territory, formation.

Найбільш суттєві державотворчі процеси, які
здійснюються в Україні, абсолютно виключили
із системи впливів регіон як територіальне утво�
рення. Звідси інтеграція територіальних спіль�
нот в Україні відкладається на майбутнє. Євро�
пейський же досвід виразно підтверджує, що
саме регіон є найбільш активним і ефективним
суб’єктом інтеграційних процесів на європейсь�
кому континенті. Не випадково тут задекларо�
вано про майбутнє Європи — це «Європа регіо�
нів». Тому в рамках Європейської інтеграції
значно зменшується обсяг державного впливу
та суттєво розширюється об’єднавчий потен�
ціал регіональних утворень, оскільки вони
виступають ключовою ланкою європейської
інтеграції. 

Метою даної статті стало комплексне дос�

лідження концептуального  статусу регіону та
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визначення форм його співвідношення з понят�

тям регіоналізм, які в сукупності розкривають

регіоналізацію як процес становлення та роз�

витку територіального утворення, що об’єднує

у своїй цілісності національні, культурні, еко�

номічні, політичні явища з власною специфіч�

ною забарвленістю, а також систему відносин,

що здійснюються між людьми, соціальними

групами, політичними утвореннями та владни�

ми структурами.

Особливістю української дійсності є недо�

статньо чітке законодавче визначення регіону

як адміністративного, політичного й господарсь�

кого суб’єкта. У сучасному українському полі�

тико�соціальному лексиконі дефініція «регіон»

набула досить широкого вжитку. Однак таке

розповсюдження автоматично не означає змі�

стовної визначеності цього поняття, в якій було

б зафіксовано певні знакові характерні риси.

Використання дефініції «регіон» чи то в суто

науковому, чи у прикладному контексті в умовах

України дещо ускладнене. Це пояснюється від�

сутністю обґрунтування у правовому полі Укра�

їни самого поняття «регіон». Щоправда, в Кон�

ституції України зустрічається двічі слово

«регіон», однак без будь�якого наведення його

атрибутів. В інших базових правових докумен�

тах держави, зокрема в тих, що визначають пра�

вові засади діяльності територіальних владних

структур, узагалі не окреслено юридичної

незалежності регіону.

Правда, у Законі України «Про стимулюван�

ня розвитку регіонів» вперше дане поняття ви�

користовується в такому трактуванні: «Регіон —

це територія Автономної Республіки Крим,

областей та міст Київ і Севастополь» [1]. Визна�

чення першою статтею цього Закону дефініцію

навряд чи потрібно аналізувати, хоча законо�

давець зауважує, що подібне поняття поширю�

ється на дію тільки даного Закону. 

Зрозуміти подібну логіку «українозначущого»

термінологічного трактування даного поняття

можна, якщо звернутись до історії становлення

та використання цього поняття в радянські

часи. Так, «Советский энциклопедический сло�

варь» стверджує, що слово «регіон має латин�

ське походження (regio, regionіs) — область, те

ж саме, що район. Територія (акваторія) — час�

тина, значуща за своїми розмірами, не обов’яз�

ково є таксономічною одиницею й належить до

системи територіального поділу» [2, с. 109].

У цьому академічному трактуванні звертають

на себе увагу два суттєвих аспекти. Перший

стосується таксономічного характеру (таксоно�

мія — від грец. taxis — розміщення, устрій,

порядок, nomos — закон). Звичайно, радянська

наукова школа здебільшого не могла враховува�

ти таксономічну природу будь�якого явища

через ідеологічні обмеження. Радянський тота�

літаризм не допускав будь�якого територіально�

го виокремлення чи виділення регіональної

самобутності, не кажучи вже про реальну юри�

дичну автономію чи правову самодостатність.

Глибинний зміст дефініції «регіон» було з’я�

совано на «круглому столі», який у 1997 р. про�

вів російський журнал «Регіон». У ході плідної

дискусії учасники «круглого столу» дійшли

згоди, що слід відокремлювати грецькі regio
від regionis, оскільки перше означає «правлю»,

а друге — «область» [3]. Тому «регіон» має бути

пов’язаним, радше, з певним правовим стату�

сом території, як такої, що має певні географіч�

ні кордони та власну систему правління. Зрозу�

міло, що під тягарем усталених стереотипів

радянських часів важко одразу сприйняти нове

розуміння звичного, здавалося б, поняття.

Однак слід зважити на сучасні реалії та наукові

аргументи, щоб зрозуміти більш глибоку й більш

відповідну змістову сутність нового трактуван�

ня регіону.  

Віддаленість від таксономічного змісту регіо�

ну, де він трактується як устрій, порядок і закон,

не дозволяє зрозуміти це територіальне утво�

рення як відповідне просторове виокремлення

зі своєю виділеною самобутністю та юридич�

ною автономією і правовою самодостатністю.

У російських наукових колах значно далі

пішли в розумінні регіону, в якому вбачають

«одиницю співорганізації та зв’язку процесів

розвитку та відтворення, в якій процеси зами�

каються на стабільних структурах відтворення

людської життєдіяльності та виробництва».

Зрозуміло, що у визначенні П. Щедровецького

в даному територіальному утворенні передбачена

наявність власної структури управління [4, с. 30].

За визначенням Н. Роспалова, «регіон має вну�

трішню організацію та саморегулювання і ви�

ступає особливим суб’єктом, що забезпечує

життєдіяльність» [5, с. 89]. За визначенням Д. До�

ленко, «регіон має регіональну політичну систе�

му, основні інститути влади та управління

соціально�економічними процесами» [6, с. 13].

У документах Ради Європи дефініція «регіону»

визначається як «безпосередньо підпорядкована

центральному рівню територіальна одиниця, яка

має політичне представництво» [7, с. 42]. Євро�

пейський Союз затвердив 4 грудня 1996 року

«Декларацію щодо регіоналізації в Європі». Від�

повідно до неї регіон — це територіальне утворен�

ня, що сформовано в законодавчому порядку

і наділене політичним самоврядуванням, має

повний юридичний статус, представницьку асам�

блею та виконавчий орган, підпорядкований їй,

фінансову автономність та працює з державою на

принципах взаємоповаги, співробітництва та

солідарності [8]. 
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Представники різних наук і політичні діячі

України своєрідно підходять до розгляду понят�

тя «регіон». Одні делікатно його обходять, як,

наприклад, автори фундаментального Політо�

логічного енциклопедичного словника (далі —

ПЕС), розробленого Інститутом держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України та Українсь�

кою асоціацією політологів і виданого в київ�

ському видавництві «Генеза» в 1997 р. [9], інші

обмежуються абстрактним переліком територі�

альних ознак, притаманних будь�якому терито�

ріальному утворенню. Виходить щось на зразок:

«Регіоном може бути територія, що має відпо�

відні географічні, історичні, культурні, еконо�

мічні й національні особливості» [10]. Справді,

таке уявлення про регіон має місце в нашому

політикумі, регіон трактується як відповідна

територія на кшталт певних формувань Австро�

Угорської чи Російської імперії, або сьогодніш�

ніх регіональних утворень розвинених євро�

пейських країн. Таке розуміння переноситься

й на області України, а дехто автоматично

поширює його також на райони. 

Академік М. Чумаченко визначає регіон «як

частину території держави, виокремлену за

сукупністю різноманітних ознак в адміністра�

тивну одиницю, що свідомо спрямовується та

координується задля досягнення цілей суспіль�

ного розвитку та запобігання діям руйнівних чи

негативних зовнішніх сил. В умовах України

первинним регіоном є Автономна Республіка

Крим і адміністративні області» [11]. 

Подібне трактування не розкриває особли�

вих компонентів регіону як структури нижчого

за загальнодержавний рівень, яка має чітко ви�

значений правовий статус, самодостатні умови

економічного розвитку, специфічні етнонаціо�

нальні чи релігійні відмінності, екологічні при�

родні відмінності, структуру зайнятості та демо�

графічні чинники тощо. У сучасних умовах це

реальне надбання в розвитку регіонів має знай�

ти відповідне наукове обґрунтування. Більше

того, існують «унікальні», суто українські «ви�

твори», зрозуміти які неможливо з позицій еле�

ментарної логіки.

У контексті визначення сутності регіоналізму

звернемося до української етимології цього

поняття. Великий тлумачний словник сучасної

української мови трактує його як «підхід до роз�

гляду і вирішення яких�небудь проблем з позиції

інтересів регіону», та «регіоналізацію» як «здій�

снення політики регіоналізму»[12]. Відтак голов�

ним у регіоналізації залишається добре продума�

на, детально розроблена система регульованих

відносин між центром та відповідними адміні�

стративно�територіальними одиницями, які здат�

ні відстояти і захищати регіональні інтереси перед

владними інституціям держави. Таким чином,

головним у регіоналізації виступає наявність так�

сономічних ознак, що регулюють відносини між

регіонами і центром. Звідси процес регіоналізації

об’єктивно вимагає наявності на регіональному

рівні структур влади, виконавчої і представниць�

кої, максимально наближеної до населення. 

Невипадково в українській історичній спад�

щині проблеми відносин між центральними

і місцевими органами влади були ключовими

в тих моделях державності, які були запропоно�

вані свого часу М. Драгомановим в його Кон�

ституційному проекті «Вольний Союз» —

«Вільна Спілка» за наступною структурою: гро�

мадянин — громада — волость — повіт —

область — федерація. Чи у С. Подолінського

«самостійність (автономія) політичної грома�

ди», «розбудова автономно федеративної систе�

ми» та «створення федерації громад України».

Так і в «кожній громаді краю», передбачених

в проектах Івана Франка, де «ніхто не має

право накидати їй згори які�небудь правила».

У творах М. Грушевського, С. Шелухіна, в Кон�

ституції УНР важливим суб’єктом владарюван�

ня виступають органи місцевої влади. Тож

у багатьох європейських документах пропону�

ється обрати регіон як базовий елемент в інте�

граційних процесах, що має відповідні політичні

повноваження: «В очах європейців регіональна

та місцева влада є природним і балансуючим

фактором перед лицем глобалізації та європеї�

зації. Саме з рідними регіонами та місцевостя�

ми люди пов’язують свої родові корені, самови�

раження і почуття безпеки» [13, с. 155].

С. Кассезе та Л. Торчія стверджують, що ре�

гіоналізація виявилася найефективнішим засо�

бом руйнування тоталітарного централізму,

«який дістався Італії в спадщину від фашизму»

[14]. Ст. 115 італійської конституції визначає

регіон як автономну одиницю з владними пов�

новаженнями та функціями відповідно до прин�

ципів, визначених Основним Законом країни.

Фактично ж це стало результатом тривалого

процесу, який набув сучасної форми упродовж

двадцяти років. Формування італійських регіо�

нів почалось наприкінці 1940�х років, а закінчи�

лось десь на початку 1970�х.

Сьогодні регіони Італії мають достатню

незалежність від центральних органів влади.

Вони мають обмежену фіскальну базу, що спо�

нукає їх до співпраці з центральним урядом, від

якого вони досить сильно залежать саме в цьому

плані. Треба зауважити, що між окремими регіо�

нами існують суттєві відмінності в обсязі ком�

петенції та повноважень, чим досягається певна

збалансованість територій.

В Іспанії процеси руйнації фашистського

режиму розпочалися лише в 1970�х роках. За

історично дуже короткий строк було здійснено
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значні трансформаційні перетворення. Уже в се�

редині 1980�х років Іспанія стала однією з про�

відних демократичних країн Європи. Регіоналі�

зація у процесі переходу Іспанії від тоталітарної

спадщини до демократії стала однією з найго�

ловніших складових успіху 

Іспанська політична думка взагалі знайшла

унікальну модель унітарної держави, яка об’єд�

нує 17 автономних регіональних утворень та

50 провінцій. 

Європейська традиція пов’язана з реаліза�

цією суб’єктного статусу регіонів. Вони відігра�

ють особливу роль у здійсненні перетворень від

тоталітаризму до справжньої демократії, як це

відбувалось в Австрії, Греції, Іспанії, Італії,

Німеччині, Португалії. Історія перетворень

свідчить, що в цих процесах політика регіоналі�

зації посідала одне з провідних місць. Завдяки її

використанню здійснювалось руйнування тота�

літаризму не лише як певних структур, а й на

більш глибинному, психологічному рівні в сус�

пільній ментальності громадян.

Починаючи з 1970�х років, європейська нау�

кова концептуальна позиція зводиться уже до

розгляду регіону як суб’єкта європейської інте�

грації. Незважаючи на збіг у позиціях, у рамках

європейської спільноти здійснювалось збага�

чення концептуального багажу щодо розуміння

понятійного апарату регіоналізації. 

Британський історик Е. Томпсон трактував

регіоналізм як спосіб, «яким окремі політичні

партії та інші організації сприяють ідеї специ�

фічності й відокремленості регіону» [15, с. 96]. 

Поняття регіоналізму розкриває сутність заз�

начених явищ, що відбуваються у відповідній

державі, яка здійснює, як слушно зауважує ви�

датний американський етнополітолог Л. Снай�

дер, розподіл країни на невеликі адміністратив�

ні частини, утворення комбінації кількох країн,

що діють, як цілі. 

Р. Ванс вважає, що термін «регіоналізм»

подає регіональну ідею в дії як ідеологію, як сус�

пільний рух або як теоретичне підґрунтя регіо�

нального планування; він також може бути

застосований у науковому завданні розмежу�

вання та аналізу регіонів як одиниць, які відчу�

вають брак формальних кордонів [16, с. 22].

Як зазначає американська дослідниця регіо�

нальної проблематики П. Аткінс, у США полі�

тичний регіоналізм легітимізується шляхом

досягнення згоди суб’єктів місцевого рівня

управління. Більшість заходів з побудови систе�

ми регіонального управління в цій країні базу�

валась на згоді між громадянами та обраними

членами місцевих органів влади. В інших краї�

нах, де регіоналізм, можливо, більше асоцію�

ється зі змінами загальнонаціональної політи�

ки, місцеве схвалення може не мати такого

важливого значення для розбудови регіональ�

ного управління [17, р. 1940].

США і Канада певною мірою схожі між со�

бою в історико�культурному плані, у ХІХ і ХХ ст.

обидві держави зазнали впливу тих самих урбані�

зуючих сил, проте Канада напрацювала власний,

відмінний від американського підхід до регіо�

налізації. На думку Ф. Вічерн, більш поважне

ставлення до влади, готовність сприймати ко�

лективні керівні дії, більш централізована феде�

ративна система і прагматична терпимість до

державного втручання у приватні ринкові про�

цеси, притаманні канадцям, зумовили появу

численних відмінностей у сфері регіоналізації.

До того ж керівники канадських міст продовжу�

вали агресивну політику анексій ще протягом

багатьох років уже після того, як у США подібні

зусилля припинились, і були спроможні інститу�

ціалізувати регіональні органи влади в інших

випадках — не шляхом застосування важкої аме�

риканської техніки місцевих політичних манев�

рів і референдумів, а за допомогою реформ, що

здійснювались провінційними органами влади,

оскільки в Канаді провінції виступають суб’єк�

тами федерації. У результаті найбільші міста кра�

їни — Монреаль, Торонто, Ванкувер і Вінніпег —

утворили регіональні органи влади з благосло�

вення провінційних урядів [18, р. 292–321].

У Польщі також накопичено певний обсяг

концептуальних політологічних знань щодо

регіону та регіоналізму. Так, М. Котер викори�

стовує поняття «регіоналізм» як характеристику

проміжного типу державного устрою між феде�

ралізмом та унітаризмом. На його думку, така

форма держави відповідає поняттю «регіональ�

на держава» [19, S. 72–74].

«Регіоналізм» — двозначне та дискусійне по�

няття, яке часто плутають із поняттям «регіона�

лізація», незважаючи на той факт, що їхні зна�

чення зовсім різні. «Регіоналізм» належить до

практики перерозподілу певних владних повно�

важень центрального уряду з метою надання

територіальним інституціям проміжного стату�

су між центральним та місцевим рівнями;

«регіоналізація» — адміністративні інституції

відповідають на регіональні вимоги. 

Заслуговують також на увагу сформульовані

російським соціологом Ю. Левадою ознаки

регіоналізації. До них належать:

— вищий рівень довіри до місцевої влади,

ніж до центральної;

— вищий рівень довіри до регіональних ЗМІ,

ніж до центральних;

— люди більше зацікавлені відносинами між

місцевими політичними інститутами та громадя�

нами, ніж відносинами з абстрактним центром;
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— люди на перше місце ставлять патріотизм

до «малої батьківщини», з якою вони себе іден�

тифікують, ніж країною, громадянами якої

вони є [20, с. 258].

На думку російського політолога А. Смирно�

ва, регіоналізм — це «…сукупність соціокуль�

турних і політичних рухів, які виступають проти

уніфікації та централістських тенденцій у ба�

гатьох сферах життя народів і держав…», а регіо�

налізація — структурування простору та підви�

щення ролі регіонів у різних сферах суспільного

життя, причому, «місцевий патріотизм» висту�

пає базою для збереження культурної самобут�

ності регіону [21, с. 333]. 

Змістовний українозначущий аналіз проблем

регіоналізму та регіоналізації знайшов своє

відображення в наукових працях І. Кураса,

В. Солдатенко, О. Стегній, М. Чурилова, Г. Щед�

рової, О. Картунова, О. Маруховської, Т. Да�

ренської, Н. Прозорова та Т. Кучеренко.

У свою чергу І. Курас і В. Солдатенко аналі�

зують у своїй праці історичні аспекти регіона�

лізму та наводять різноманітний фактологічний

матеріал, що розкриває функціонування на

території сучасної України різних напівдержав�

них і державних утворень. Аналітичний матері�

ал цього дослідження розкриває широку палітру

розмаїтості політичної культури, яка існувала на

українських теренах, і показує, як культурні

розбіжності гальмували відповідні процеси дер�

жавотворення та фіксують межрегіональні від�

мінності, що зберігаються й донині [22].

У монографії О. Стегнія та М. Чурилова по�

дано концептуальні засади розвитку регіоналіз�

му, який спирався на відповідну просторову ба�

зу, певну соціальну структуру, систему владних

відносин та культурні традиції, притаманні від�

повідним територіям. Усі ці чинники суттєво

впливають на формування територіальної спіль�

ності як суб’єкта політичних, соціальних та еко�

номічних перетворень [23].

Державоуправлінський вимір регіональних

проблем пов’язаний з розробкою методології

й концептуальних засад діяльності органів дер�

жавної влади та місцевого самоврядування в роз�

витку етнополітичних процесів сучасної Украї�

ни. Це стало об’єктом фундаментального

наукового дослідження П. Надолішнього [24].

Професор Східноукраїнського національно�

го університету Г. Щедрова визначає регіона�

лізм як «урахування національних, економіч�

них, етнополітичних та інших особливостей,

притаманних певному регіонові тієї чи іншої

країни, політику, спрямовану на об’єднання

груп певного регіону, залежних одна від одної

в економічному, політичному та воєнному

аспектах» [25, с. 159].

Висновки. Здійснений концептуальний ана�

ліз понятійного апарату, пов’язаного з процеса�

ми регіоналізації, дозволяє виділити важливі

аспекти понять «регіон», «регіоналізм». На пер�

ших етапах ці поняття розглядалися в контексті

«старого регіоналізму», котрий передбачав від�

повідний формат міждержавних відносин,

підґрунтям якого були культурно�цивілізаційні,

економічні чи військові особливості відповідної

групи інтересів європейської інтеграції. Пред�

ставники різних національних шкіл виразно

продемонстрували, що даний понятійний апа�

рат активно використовується в політичній

науці й дозволяє розкрити різні аспекти існу�

вання державного устрою як формату децентра�

лізованого унітаризму, принципу територіаль�

ної диференціації та ідеї надання регіонам

широких повноважень задля збереження куль�

турної автономії й формування феномену міс�

цевого патріотизму. Політична складова в поня�

тійних визначеннях розкриває як центральну

ідею політичних рухів, метою яких стає розви�

ток територій як застереження проти автокра�

тизму та монополізму центральних інститутів

влади та пересторога проти сепаратизму й пору�

шення державної єдності. 

Кожна національна школа регіоналізму має

власну специфіку, що пов’язано з історичними,

культурно�етнічними та економічними умова�

ми діяльності регіонів. Концепти регіоналізму

дозволяють значно збагатити практику форму�

вання структур громадянського суспільства,

розширення демократії та стають засобом

активного залучення громадян до вирішення

нагальних проблем місцевого значення. 
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Аналізується поняття «інтелектуальний ка"
пітал» з точки зору його форм і ролі в стимуляції
регіонального розвитку, а також  досліджується
динаміка ресурсів людського капіталу в умовах
господарської трансформації регіонів із традицій"
ною промисловою структурою.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, ре�

гіональний розвиток, господарська трансфор�

мація регіонів.

Анализируется понятие «интеллектуальный
капитал» с точки зрения его форм и роли в стиму"
лировании регионального развития, а также ис"
следуется динамика ресурсов человеческого капи"
тала в условиях хозяйственной трансформации
регионов с традиционной промышленной струк"
турой.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал,

региональное развитие, хозяйственная тран�

сформация регионов.

In article the concept  «the intellectual capital» is
analyzed, and also dynamics of resources of the human
capital in conditions of economic transformation of the
regions with traditional industrial structure is investi"
gated.

Key words: the intellectual capital, regional deve�

lopment, economic transformation of regions.

Метою статті є аналіз поняття «інтелектуаль�

ний капітал» з точки зору його форм і ролі в сти�

муляції регіонального розвитку. Головною проб�

лемою роздумів буде питання про динаміку

ресурсів людського капіталу в умовах господар�

ської трансформації регіонів із традиційною

промисловою структурою, які підлягають інтен�

сивним впливам процесів глобалізації. 

Свою увагу ми зосередимо не на технології

менеджменту людських ресурсів регіону, а на

самих їхніх властивостях. Вихідною точкою

є опис специфіки соціально�культурних чин�

ників, які породжують суперечливі тенденції

у використанні людського потенціалу локаль�

них середовищ. У стратегіях регіонального

і локального розвитку зазвичай найважливі�

шим визнається творення інфраструктурних

умов і просування пропозицій, що адресуються

до зовнішніх інвесторів. Проблема розвитку

людського капіталу і свідомого утворення

ефективних інформаційно�освітніх структур

перебуває на другому плані дій адміністратив�

них органів та органів самоврядування. Обме�

жене до сучасних фірм і регіональних підпри�

ємств розпорядження людськими ресурсами

рідко створює довготривалі стратегії їхньої

активізації. Без усвідомлення сучасної політи�

ки активізація людського капіталу і стимуляція

через регіональну владу співробітництва біз�

несових і освітніх галузей доступу до сучасних

технологій не настає синергія в розвитку стра�

тегії панування знань і сучасних кваліфікацій

людей. 

У літературі спостерігається співвідношення

між якістю людського капіталу і технологіями,

якими послуговуються професійні середовища

і локальні спільноти. Насичення регіону сучас�

ною технологією є очікуваним ефектом, але він

не виникне без розвитку сучасно освічених

кадрів, готових до опанування нею. Труднощі

в отриманні динамічного поєднання цих двох

тенденцій значною мірою спричинені холічним

характером суспільно�господарських явищ. Ці

явища відбуваються спонтанно й одночасно

переходять у нову якість, значною мірою незал�

ежну від інституційних зусиль локальної або

регіональної влади. Особливим бар'єром тут

є також домінування партикулярних практик

у програмуванні публічних цілей через політич�

но�самоврядних адміністраторів, що взаємоді�

ють із керівниками і господарськими інвестора�

ми. Вочевидь, невелика академічна освіта не

дасть рецепта для управління локальним роз�

витком. Вона може всього�на�всього вести до

критичного висвітлення існуючої дійсності

й інституційних практик задля того, щоб погли�

бити розуміння обумовленостей нинішнього

етапу трансформаційних змін. Особливо важ�

ливою є стимуляція мислення локальних еліт

через теоретиків, які пропонують розпізнаван�

ня чинників, що зумовлюють нині успіх госпо�

дарської модернізації.
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Локалізація проблематики 
інтелектуального капіталу

Проблематика інтелектуального капіталу

опинилася в останнє десятиліття поміж питань,

що найбільш охоче порушуються дослідниками

багатьох наукових дисциплін. Локалізується во�

на в просторі навчань над соціально�культурним

капіталом, бо автори, що аналізують сучасні кон�

цепції менеджменту підприємства і локальні

спільноти, беруть у них загальну парадигму люд�

ських ресурсів як фундамент так званої концеп�

ції суспільної економіки. 

У суспільній економіці відпрацьовано гіпоте�

зи, що вказують на зв'язок між якістю людських

ресурсів, господарським розвитком і економіч�

ною ефективністю організацій, локальних

спільнот і регіонів, які конкурують між собою.

Дослідники цієї течії звертаються до суспільних

механізмів, що служать для активізації люд�

ських ресурсів. Ці запаси подані як нематеріаль�

не необхідне багатство для організації конку�

рентних структур менеджменту, а також для

продуктивного користування доступних фінан�

сів і технічної інфраструктури. Теоретики сус�

пільної економіки вважають, що економічний

та інфраструктурний капітали регіону (локаль�

них спільнот) створені в сучасних мережах сус�

пільної кооперації, що спирається на іннова�

ційне знання. Ці мережі розбудовані через

організації суспільної підтримки, позаурядові

структури і волонтерство, через локальні ініціа�

тиви з автономними щодо структур політично�

адміністративними підставами дії, укоріненими

в неформальних групах громадянської активно�

сті. Це означає розширення традиційної перс�

пективи трактування локального розвитку як

простої функції інвестування фінансових

доступних ресурсів на регіональному ринку. 

Фінансовий капітал сьогодні мобілізовується

більш локально і може мати зовнішнє похо�

дження ззовні. Його здобуття реалізовувати�

меться не тільки через безпосереднє проведення

перемовин самоврядної і публічної адміністрації

з інвесторами, але також побічно в мережі взає�

модії між соціально�культурними структурами,

які утворюють локальні й регіональні середови�

ща. Їхня якість, тобто культурна конкурентос�

проможність, стає нині невимірною, але все

ж виразно ідентифікованим визначником інве�

стиційних рішень. Пояснення рівня активності

локальних середовищ, що створюють креативні

мережі кооперації, а також структури спожи�

вацької активності й суспільної підтримки, спи�

раються на теорію соціально�культурного капі�

талу. Вони є комплексом розмитих методологій,

які послуговуються спільною метафорою капі�

талу знання і підтримки в мережах взаємодії, що

заміняється ефективно на економічний капітал. 

Тут з'являється важлива контроверсія, яка

потребує нашого аналізу. Головним механізмом

розвитку, що закладається в теорії соціально�

культурного капіталу, є вплив розвитку укладу

ендогенних чинників.

Природа інтелектуального капіталу
Аналітичний погляд обізнаних дослідників

зосереджується на розпізнанні природи ресур�

сів людського (демографічного, інтелектуаль�

ного, суспільного, культурного, символічного)

капіталу і виробленні різних методів його дослі�

дження, оцінювання, а також розбудови. Кон�

версія суспільного, культурного, інтелектуаль�

ного капіталу (або ширше людського капіталу)

на економічний капітал є сенсом теоретичних

пошуків у цій широкій дослідній парадигмі. 

Традиційне визначення інтелектуального ка�

піталу подається найчастіше двома способами:

1) через ресурси знання і компетенцій, яки�

ми розпоряджаються члени визначених колек�

тивів (фірм, локальних спільнот, регіонів тощо); 

2) через низку нематеріальних чинників, що

формують здібності людей, які включені до

мережі кооперації, до створення конкурентних

цінностей, що дають зиски, вирізняючи його

з ринкового оточення.

У цих двох способах аналізу ресурсів інтелек�

туального капіталу ми знаходимо спільні еле�

менти, а також принципові відмінності між

ними. Такими спільними дефініційними склад�

никами поняття «людський капітал» є знання

і здібності (кваліфікації) індивидів, що існують

в аналізованому середовищі, а також чисель�

ність популяції і демографічні ознаки даного

середовища. Обидва підходи застосовують

схожу міру ефективності інтелектуального капі�

талу. Нею є економічний результат, що виникає

як результат «м'якої» участі людських ресурсів

у доступній виробничій інфраструктурі або пот�

рібній в аналізованому середовищі. Відміннос�

ті, які найлегше вказати в розширеному тракту�

ванні обговорюваного терміна, є ключовими

чинниками, що збільшують вагу впливу ресур�

сів компетенції, якими розпоряджаються члени

фірми або локального середовища. Ними є такі:

мережа співвідношень, що з'єднують його уча�

сників; дальність і форми активності членів;

знаряддя, що допомагають їхнім комунікацій�

ним зв'язкам і обміну ресурсів; відчуття цінності

спільноти разом із повноваженнями до розпо�

рядження накопичених знань. Різнорідність

цих нематеріальних ресурсів добре ідентифікує

Mieczys aw Adamowicz, який вирізняє такі акти�

ви людського капіталу підприємства:

— люди, працівники — знання, вміння;

— зв'язки з клієнтами і партнерами на ринку;

— інтелектуальна власність — торгові знаки,
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марки, ліцензії, патенти, права винятковості,

авторські права;

— організаційні ресурси — застосовувані про�

цеси, процедури, принципи поведінки;

— принципи взаємин — угоди, ал'янси, зв'яз�

ки з іншими суб'єктами. 

Таке зіставлення дає можливість зробити вис�

новок про те, що стосовно традиційного (вузь�

кого) визначення інтелектуального капіталу,

аналітичне трактування впроваджує організа�

ційний потенціал та інфраструктурні знаряддя,

які отримують до розпорядження люди, які

діють в аналізованому суспільному середовищі.

Згадана розширена дефініція може вважатися

подвійно сутнісною. Кожне середовище, що

організує трансфер капіталу знання і компетен�

ції в ефективний фінансовий або суспільний

результат, пов'язує людей у кооперуючі мережі.

Отже, вони не є розпорядниками одиниць свого

знання. Крім того, вони користуватимуться зна�

ряддям перетворення цього знання, технологіч�

ними ресурсами комунікації і трансферу свідчень.

Є також інша фундаментальна правильність.

Людське знання стає продуктивним чинником,

але як сертифікований капітал, тобто захище�

ний патентами, авторським правом, а також

креденціалізмом, що виражається в професій�

них повноваженнях, підтверджених дипломами

і професійними ліцензіями. Варто додати, що

про такий вимір людського капіталу часто забу�

вають учасники дискусії, що аналізують еконо�

міку, яка спирається на знання. 

Інтелектуальний капітал: 
моделі аналізу ресурсів розвитку

Інтереси дослідження інтелектуального капі�

талу склалися в другій половині 1980�х років,

водночас з розвитком двох теорій у менеджмен�

ті бізнесу, концепції людських ресурсів, а також

теорії менеджменту знань. Первісно людський

капітал визначено як «сукупність знання, вмін�

ня, компетенції, інтелектуальної кмітливості,

інноваційності, здібності і життєвої енергії

окремих працівників, які використовують ці всі

ознаки у виконанні завдань або реалізацій

поставлених цілей». У нових інтерпретаціях

інтелектуальний капітал пов'язують із ширшим

укладом багатовимірних зв'язків, які описують

автори, що застосовують техніку організаційно�

го діагнозу. Одним із найпопулярніших таких

авторитетів є Leif Edvinsson — співавтор міжна�

родних досліджень інтелектуального капіталу

як чинника конкурентоспроможності фірм. Він

як один із перших дослідників виявив: ресурси,

що визначаються назвою інтелектуального

капіталу, є джерелом вартість підприємств і про�

дуктивності, більшої за бухгалтерську вартість

їхніх матеріальних ресурсів.

Після модифікації обох згаданих пропозицій

можна подати таку схему аналізу ресурсів

розвитку фірми.

Джерело: власна розробка на підставі:  M. Adamowicz.

Менеджмент знають як … opt.cit., а також:  L. Edvids�

son, M. S.Malone. Інтелектуальний... капітал, s. 45.

Динаміка інтелектуального капіталу в регіоні
Ресурси інтелектуального капіталу, що тра�

диційно визначаються як власність індивідуаль�

них працівників, належить до реалій дії підпри�

ємств. Таке їхнє відношення до популяції цілого

регіону очевидно занадто вузьке. Ми зацікавле�

ні враховувати стан регіональних ресурсів інте�

лектуального капіталу цих самих аспектів, які

виявляються ключовими вимірами при конку�

рентній оцінці вартості підприємств. Можна

його прийняти для простоти, полегшуючи іден�

тифікацію чинників, що формують інтелекту�

альний капітал регіону. Очевидно, що для регіо�

нальних одиниць залишається нездійсненним

принцип цілісності лідерства, що створює

якість ресурсів розвитків і їхнього ефективного

використання. Регіон як територіальна органі�

заційна форма (подібно до кожної меншої

локальної спільноти на кшталт повіту, гміни)

є багаторівневим складним соціально�культур�

ним середовищем. На регіональну владу чи�

ниться тиск з боку різних бізнес�груп і страте�

гій, що генеруються через автономні складові

ланки. То є основним фактором впливу на полі�

тику, спрямовану на розвиток інтелектуального

капіталу підприємства і регіону. Іншою є  дина�

міка обох цих середовищ, і тим самим іншими
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будуть людський, а також інтелектуальний капі�

тали, що виробляються й інтегруються в чіткі

структури. 

Стихійні адаптаційні процеси, що відбува�

ються в умовах соціально�культурної трансфор�

мації країни і глобалізаційного тиску міжнарод�

ного оточення, піддають людський капітал

регіону особливо сильному тиску. Безробіття,

реструктуризація місць роботи, поява нових

інвестицій, розвиток сектора послуг, а також

суспільних і освітніх послуг, зростання формую�

чих і споживчих прагнень, все це є динамічними

процесами. Вони створюють стимули розвитку,

що безпосередньо впливають на потенціали

інтелектуального капіталу. Головною категорі�

єю, що орієнтує оцінку ресурсів цього капіталу

в регіоні (а також у локальних спільнотах), може

бути поняття конкурентоспроможності людсь�

ких ресурсів й інтелектуальних структур, що

акумулюють сучасне знання, а також інновацій�

на активність організаційних форм, що служить

суспільній дистрибуції інтелектуального капіта�

лу. Конкурентоспроможність людських ресурсів

була набута через їхнє інтелектуальне обладнан�

ня у вмінні і знарядді, завезені через сучасні тех�

нології розумової роботи, які пов'язують спіль�

ноти в коопераційні мережі.

Дослідження конкурентоспроможності ре�

гіонів вказують на її предметний, а також су�

б'єктний аспект. У предметному трактуванні важ�

ливими є інфраструктурні чинники й людські

ресурси, які ведуть до переваги в інноваційності

й продуктивності, які є безпосередньо вимірю�

ваними і такими, що вирізняються економічни�

ми результатами регіону. У цій галузі є експертна

думка про те, що «конкурентна політика регіо�

нальної влади повинна вести до зміцнення

інституційних чинників оточення бізнесу, а та�

кож регіональних ресурсів, що нині вирішують

проблеми господарського розвитку».

Суб'єктна конкурентоспроможність позначає

здібності самих лідерів і кадрів, зібраних у ло�

кальних інституціях та господарських суб'єктах,

до початку реалізації інноваційних сценаріїв;

здібності мобілізації спільноти й осередків, інве�

стиції або благодійних ресурсів, що вирішено

розмістити на території регіону (гміни). Згада�

ний вище автор, обговорюючи суб'єктні чинни�

ки конкурентоспроможності регіону, вирізняє

конкуренцію локальних суб'єктів у двох вимірах:

горизонтальному і вертикальному. Він пише так:

горизонтальна «конкуренція стосується публіч�

ної влади й публічних інституцій цього самого

рівня. Ми тут матимемо справу з конкуренцією

в співвідношеннях: гміни з гмінами, повіти з по�

вітами і регіони з регіонами. У вертикальній

конкуренції буде ця конкуренція між владою

гмін і регіонів, між владою гмін і центральними

інституціями. Форми такої конкуренції можуть

мати секторальний характер. Гміни, що базують

свій розвиток на культурному чи природному

спадку, конкуруватимуть з іншими, використо�

вуючи для своєї гри центральний рівень, конку�

руючи, наприклад, з міністром промисловості

і шукаючи союзника в мінкультури. Найчастіше

конкуренція має змішаний характер або гори�

зонтальний; вертикальний зустрічається тоді,

коли до конкурентної гри включаються інші

інституційні рівні». Це означає, що для активіза�

ції ресурсів інтелектуального капіталу, подібно

до суспільного капіталу, у регіоні особливу вагу

має уклад зв'язків поміж локальних еліт, що

створюють стратегії розвитку. Необхідність го�

ризонтальної конкуренції, а одночасно й спіль�

них активізацій секторальних проектів, створює

конфігурацію диференційованих справ, які по�

роджуватимуть суперечні мотивації. Політичне

виникнення органів самоврядування з неістот�

ним (антикоопераційним) протистоянням про�

ти опозиції; обмежена сфера їхніх повноважень

у галузі автономних регіональних проектів;

утримання важливих державних штатів як сег�

ментів регіональної політики (інфраструктура,

енергетика, політика щодо ринку праці, соціаль�

на допомога) є межами, що стримують підготов�

ку й реалізацію локальним людським капіталом

широких проектів господарювання. 

З огляду на фінансування з центрального

бюджету регіональних і субрегіональних проек�

тів розвитку, а також на штатне утримування

філософії функціонування публічної адміні�

страції в Польщі потрібно звірити тези з ендо�

генним характером процесів, що формують

інтелектуальний і структурний капітал регіонів.

Вони є також залежними суб'єктами від публіч�

ного посередництва в просторі контрактації

проектів, що фінансовані структурними фонда�

ми Європейського Союзу. Доступ до цих ресур�

сів виявляється сьогодні важливим, а в деяких

площинах ключовим важелем модернізації. Це

додає черговий аргумент до положення, яке

вимагає доповнення механізмів розвитку регіо�

нальних ресурсів поза здібностями до ангажу�

вання власних ресурсів. Якщо ми звернемося до

пропозиції цитованого раніше K. Brigh lzera,

можемо відокремити чотири різні стратегії

розвитку, практикованого на локальному й ре�

гіональному рівнях. Це такі: 

— «внутрішній розвиток», що реалізовується

силами локальних акторів, людей підприємств

і суспільних організацій; 

— «розвиток зверху», що реалізовується си�

лами локальних ланок влади, регіонального

і центрального уряду;

— «зовнішній розвиток», що реалізовується

через інвесторів, які розпоряджаються агресив�
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ним капіталом, що може загрожувати урівнова�

женому розвитку локальної спільноти, у якій

вони міцно локалізовані, і тим самим обтяжу�

ють середовище, представництво;

— «чекання і спостереження», як пасивна

стратегія, яка спонукає активні одиниці або

середовища з вищим інтелектуальним капіталом

до міграції, що ослабляє шанси на динамічну

адаптацію до викликів розвитку в майбутньому.

На практиці можна спостерігати об'єднання

всіх чотирьох стратегій, тому що його створю�

ють різноманітні суб'єкти, що ангажують свої

потенціали, які функціонують у конкурентному

оточенні. Цінність такої класифікації полягає

в можливості схоплювати домінуючу тенден�

цію, яка позначається на практиці визначеного

регіонального або локального середовища. На

локальному рівні її легше ідентифікувати, зва�

жаючи на більшу згуртованість людського капі�

талу і відносну інтеграцію вирішуючих струк�

тур. Це полегшує ідентифікацію внутрішніх

творців стратегій розвитку, які є ключовою лан�

кою, що об'єднує доступні ресурси людського

капіталу в локальному середовищі, й одночасно

самі є якісним накопичувальним мобілізуючим

чинником професійних знань у важливих мере�

жах. На  значення досліджень продуктивності

дій працівників як одиниць самоврядних адмі�

ністрацій у локальному і регіональному середо�

вищі звертає увагу A. J. Fazgali . На думку авто�

ра, якість використаних знань у локальних

(і регіональних) суспільних мережах вирішують: 

— якість людських ресурсів у державному

і самоврядному апараті, 

— доступ до знання,

— здібність абсорбції знання на локальному

рівні,

— цивілізаційна компетенція локальних

спільнот. 

У кожному з аспектів теорії людського капі�

талу ми відшукуємо значення чинників, що

сприяють трансферу знання і вміння його пере�

роблення. У сучасних умовах вони тісно пов'я�

зані з технологічними носіями знання, втиснуті

в інформативні системи, які користуватимуться

пануючими знаннями економічних організацій

і освітніх інституцій. Здібності до прийняття

і розбудови знання розвиваються завдяки тран�

сферу технологічних знарядь, що дають можли�

вість перероблення даних.

Знання набувалося за допомогою техніки

і методології. Методологію його користування

передають освітні інституції, тому особливо

важливою є насиченість локального середови�

ща різноманітними чинниками, що служать

розбудові культурної компетенції, а не тільки

вузько професійної. Професійні компетенції,

оскільки не сконцентровані у високих секторах

технології, особливо швидко піддаються старін�

ню. Культурна компетенція пов'язана з форму�

ванням стилів поведінки і цінностей, які спира�

ються на досягнення корисного життєвого

екзистенційного знання. Задоволення обох цих

типів освітніх потреб стає одним із найважливі�

ших шляхів до розбудови людського капіталу.

Усвідомлення такої необхідності є істотним.

Серйозною проблемою є організованість суча�

сних освітніх структур, утворення яких вимагає

не тільки фінансових ресурсів, але перш за все

компетентних кадрів, що мають сертифіковані

кваліфікації. З точки зору продуктивності люд�

ського капіталу, такі кадри повинні також виго�

товляти ліцензовані продукти і патенти. Оригі�

нальна інтелектуальна і культурна творчість

є найважливішим надбанням, упроваджуваним

до господарського обігу в суспільстві знання.

Якщо регіон або локальна спільнота розпоряд�

жаються власним потенціалом креативних

кадрів, відбувається краща динаміка в мережі

надлокальних і міжнародних зв'язків. 

Освітня мобілізація і деградація 
людського капіталу

Забезпечення доступу в регіоні до добре

організованих і обладнаних сучасною інфра�

структурою освітніх установ є основною умо�

вою стимуляції розвитку людських ресурсів.

Потрібно відповісти на питання про те, чи

випускники регіональних шкіл і вищих нав�

чальних закладів залишаються на даній терито�

рії, чи виїжджають до привабливих державних

центрів або емігрують. Звідси виникає питання

про те, що спричиняє міграцію осіб між локаль�

ними середовищами і які є її наслідки для

людського капіталу в регіоні?

Тепер особливо болісно відчувається відтік

ресурсів робочої сили, що емігрує за кордон.

Пересування освічених кадрів, особливо моло�

дих людей, які здобувають вищу освіту, за межа�

ми первинних середовищ є вельми тривожним

явищем. То є особи з найвищою якістю інтелек�

туального капіталу, які активно шукають життє�

вих шансів у більш конкурентному оточенні. Це

означає, що в короткотерміновій перспективі

зростаючий рівень освіти не допоможе здолати

високі показники безробіття. Він може просто

сприяти фіксації структурної нерівноваги між

пропозицією кваліфікованої робочої сили та

потребами і можливістю її локальної абсорбції.

Показники втрати мігрантів як добре освічених

людських ресурсів, а також реорієнтації необхід�

ності кваліфікацій, якими розпоряджаються

особи, що залишаються без роботи або праце�

влаштовані неадекватно до своїх професійних

умінь і прагнень, найбільше обмежують ефек�

тивне використання людського капіталу регіону. 
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Досліджено вплив проголошення незалежності
Косово від 17 лютого 2008 року на світовий поря"
док у контексті протистояння двох основних
принципів міжнародного права: права народів на
самовизначення і принципу територіальної цілі"
сності держави. Проаналізовано, як ця подія
може вплинути на внутрішньополітичне стано"
вище тих країн, які мають близькі проблеми,
пов'язані  з етноконфесійними суперечності. 

Ключові слова: регіональний конфлікт, світо�

вий порядок, норма міжнародного права, пре�

цедент.

Исследовано влияние провозглашения независи"
мости Косово от 17 февраля 2008 года на мировой
порядок в контексте противостояния двух основ"
ных принципов международного права: права
нации на самоопределение и принципа террито"
риальной целостности государства. Проанализи"
ровано, как это событие может повлиять на вну"
триполитическое положение стран, имеющих
схожие проблемы, связанные с этноконфессио"
нальными противоречиями.          

Ключевые слова: региональный конфликт,

мировой порядок, норма международного

права, прецедент.

In the article it is analysed the influence of procla"
mation Kosovo independence dated on February 17th,
2008 on the world order concerning the opposition of
the two main principles of international law: the nation
right to self"determination and a principle of territorial
integrity of the state. It is analysed how this event can
affect internal political situation of those countries
which have the similar problems connected with ethnic
and confessional  contradictions.          

Key words: the regional conflict, the world order,

norm of international law, precedent.

Конфлікти постають невід'ємною складовою

суспільного життя. Суперечності є наскрізними

для всіх сфер суспільного життя: соціально�еко�

номічної, політичної, духовної. Як відомо, од�

ночасне загострення суперечностей усіх цих

сферах створює кризу.  Косівська криза, з одного

боку, — це конфлікт прагнень держав до захисту

своєї територіальної цілісності й непорушності

кордонів, а з іншого — спроба сепаратистських

рухів здобути державну незалежність під гаслом

національного самовизначення.

Одностороннє проголошення незалежності

Косово викликало неоднозначну реакцію між�

народної спільноти. Склалася ситуація, за якої

підтримка або заперечення незалежності Ко�

сово є не просто ставленням до певної події,

а й виявляється зіткненням інтересів провід�

них держав, що своєю чергою спроектоване на

глобальну міжнародну політику. Визнання з бо�

ку певних держав самопроголошеного в одно�

бічному порядку суверенного статусу сербсько�

го краю Косово визначає у міжнародному праві

низку принципових питань: як бути далі? Чи

можна вважати проголошення незалежності

Косово дійсно унікальним випадком або ж це

безумовний прецедент для інших сепаратистсь�

ких рухів?

Актуальність дослідження проблеми  поси�

люється тим, що проголошення незалежності

Косово вплинуло на подальший розвиток між�

народно�правових відносин у сучасному світі.

У зв'язку з цим вважаємо за доцільне продовжи�

ти вивчення зазначеної проблематики з точки

зору сучасного розуміння ситуації.

Балканські проблеми завдяки особливому

геополітичному становищу регіону завжди пе�

ребували у центрі уваги дослідників незалежно

від їхньої національної приналежності. Важли�

ве місце посідають праці вітчизняних і зару�

біжних дослідників, які вивчали політичну

історію державності народів Балкан. У цьому

напрямі працювали С. Андерсон [1], А. Анікє�

єв [2], Ю. Гриненко [3], С. Ісаєв [4], Ю. Качура

[5], В. Каменецький [6], С. Клеман [7]. Окремо

необхідно виділити роботи Е. Карделя [8] та

І. Тіто [9]. Розгляду й аналізу питань міжнаціо�

нальних відносин у кризовий період розвитку

Югославії присвячені наукові огляди П. Кан�

деля [10], І. Буркута [11]. Важливі аспекти юго�

славської кризи проаналізовано в дисертацій�

них дослідженнях. Серед них і ті, що пов'язані

з вивченням внутрішньої та зовнішньої полі�
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тики ще соціалістичної Югославії (З. Дурнев

[12]), а також із міжнародним чинником подо�

лання югославської кризи (М. Ганін [13], Е. Лу�

кашенко [14]).

Водночас нез'ясованим залишається вплив

проголошення незалежності Косово на внут�

рішньополітичне становище тих країн, які

мають близькі проблеми, пов'язані з етнокон�

фесійними суперечностями. 

Безумовно, криза в Косово торкнулася не

лише Югославії та південних Балкан, а фактич�

но всієї Європи. Косівська криза окреслила

інші важливі риси нового порядку, що вимага�

ють глибокого вивчення і осмислення. 

Відтак, метою статті слід вважати досліджен�

ня геополітичної ситуації, що склалася внаслі�

док проголошення незалежності Косово, та її

вплив  на світовий порядок у контексті проти�

стояння двох основних  принципів міжнарод�

ного права. 

Розпочинаючи безпосереднє висвітлення

проблеми, зазначимо, що колишня  Югославія

є тією територією в Європі, з якої починалися

найбільш серйозні й масштабні європейські

конфлікти (принаймні саме так було в XX ст.).

Балкани —  це той регіон, де стикаються інтере�

си всіх головних європейських геополітичних

блоків (маємо на увазі  протоки, морські бази).

Колишня Югославія — це Європа в мініатюрі.

Серед народів, що її населяли, можна виявити

точні аналоги найбільших континентальних

сил. Серби представляють на Балканах Право�

славну Росію; хорвати й словенці — Центральну

Європу (тобто Німеччину, Австрію, Прусію);

мусульманські албанці — залишки Османської

Імперії, а отже, Туреччину й навіть ісламський

світ у загалом.  Отож, принагідно зауважимо, що

ця земля є також осередком релігійних супереч�

ностей, перехрестям цивілізаційних культур. 

Можна стверджувати, що жодна балканська

криза не обійшлася без міжнародного втручан�

ня. Причому посередництво, в яких формах би

не здійснювалося, завжди було лише одним із

видів суперництва найбільших держав. Кожне

нове перемир'я на Балканах містило в собі заро�

док попередньої війни, а врегулювання — неми�

нучість нового переділу. Як відзначає С. Рома�

ненко: «Регіональні і міжетнічні кризи на

Балканах в системі міжнародних відносин

виконували різні функції і приводили до різних

результатів залежно від конкретної історичної

ситуації» [15].

Війна, що розпочалася 1991 року, стала вій�

ною не тільки проти Соціалістичної Федератив�

ної Республіки Югославія, а й проти єдиної

історично усталеної Югославії. Агресія НАТО

проти Югославії навесні�влітку 1999 року дала

нову, порівняно з декількома попередніми деся�

тиліттями, відповідь на питання щодо співвід�

ношення війни і політики або, в іншому форму�

люванні, — про досягнення політичних цілей

військовим шляхом.  Новизна вказаної пробле�

ми пов'язана з тим, що світ перестав бути дво�

векторним.

Узимку 2007 року конфлікт у Косово перехо�

дить у нову фазу: 10 грудня 2007 року влада

Косово розпочинає консультації щодо проголо�

шення незалежності краю. Тож майже через рік

(17 лютого 2008 року) парламент Косово пов�

ним складом проголосив незалежність краю.

Одностороннє проголошення Косово викли�

кало неоднозначну реакцію міжнародної спіль�

ноти. 18 лютого 2008 року на зустрічі в Брюссе�

лі глави зовнішньополітичних відомств країн

Євросоюзу ухвалили спільну заяву, що кожна

держава ЄС буде самостійно,  залежно від влас�

ної національної практики та юридичних норм

вирішувати, чи визнавати  незалежність Косо�

во. Про безперечний намір визнати Косово ого�

лосили Велика Британія, Німеччина, Італія,

країни Бенілюксу, Франція, Швеція, Швейца�

рія, Японія, Канада, Афганістан, Республіка

Корея, Норвегія, Польща, Туреччина, Австра�

лія, США та ін. До країн, які відмовилися ви�

знати незалежність або вивчають деталі процесу

визнання Косово, належать Греція, Грузія, Єги�

пет, Аргентина, Індія, Індонезія, Китай, Куба,

Мексика, Молдавія, Португалія, Росія, Руму�

нія, Сербія, Словакія, Чилі, ПАР та ін.

Після проголошення незалежності Косово

постало питання: як ця подія вплине на подаль�

ший розвиток міжнародно�правових відносин

у сучасному світі? Виникла певна суперечність

між правом народів на самовизначення і прин�

ципом територіальної цілісності держави. Ви�

знання державного суверенітету Косово фактич�

но поставило право народів на самовизначення

над принципом територіальної цілісності дер�

жав. Небезпека полягає в тому, що цей пріори�

тет може стати практикою для держав усіх регіо�

нів миру. 

Зрештою зазначимо, що самопроголошена

незалежність Косово створює некерований пре�

цедент, приклад якого можуть наслідувати інші

сепаратисти, що спричинить нові кровопроли�

тні конфлікти. Підтвердженням зазначеного

слугує те, що у світі спостерігаються сотні таких

конфліктів у різних країнах: Англія — Північна

Ірландія, Франція — Корсика, Іспанія — баски,

Туреччина — курди, Греція — Туреччина — Кіпр,

Росія — Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Яку�

тія. Більше того, весь пострадянський простір

сповнений цими конфліктами: Грузія — Абха�

зія, Молдова — Наддністрянщина, Вірменія —

145

Р
о

зд
іл

 V
ІІ 

«П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
І П

Р
О

Б
Л

Е
М

И
 М

ІЖ
Н

А
Р

О
Д

Н
И

Х
 С

И
С

Т
Е

М
 Т

А
 Г

Л
О

Б
А

Л
Ь

Н
О

ГО
 Р

О
З

В
И

Т
К

У
»



Азербайджан — Нагорний Карабах, Таджикис�

тан — Узбекистан — Афганістан та ін.

Тут варто вказати, що діалектичний сенс пра�

ва народів на самовизначення полягає в тому,

щоб забезпечити умови для вільного розпоряд�

ження своєю долею, розвитку народу в будь�якій

формі, яку обирає весь  народ держави. Прин�

цип рівноправ'я і самовизначення народів як

одна з правомірних підстав виникнення нових

незалежних держав спочатку сприймався  між�

народним правом у контексті історичного про�

цесу деколонізації як право колоніальних на�

родів на незалежність від своїх колишніх

метрополій. Помилкове тлумачення принципу

зводиться до того, що право народів на самови�

значення стосується лише тих національних

меншин, які досягають його шляхом неприми�

ренності, національно�визвольної боротьби

і озброєного насилля. Позаяк процес деколоні�

зації у світі практично завершений, юридичною

доктриною визнано, що відокремлення від ко�

лишньої держави і створення нової не є основ�

ною формою реалізації  принципу  самовизна�

чення [16].

Щоб стати державою, лише ухвалення декла�

рації для міжнародного права недостатньо. Від�

носно правової сутності та юридичного значен�

ня визнання держави в міжнародному праві

тривалий час існують дві конкуруючі теорії:

конститутивна і декларативна. Відповідно до

конститутивної теорії, політичний акт визнання

є попередньою умовою існування юридичних

прав нової держави. Теорія доводить, що саме

акт визнання іншими державами створює нову

державу, породжує і забезпечує її міжнародну

правосуб'єктність. Тобто нові держави як пов�

ноправні суб'єкти міжнародного співтовариства

створюються на підставі бажання і згоди вже

наявних держав. До визнання нової держави

нібито не існує. На відміну від конститутивної

теорії, декларативна теорія виходить із того, що

визнання є лише декларацією, яка констатує

факт виникнення нового суб'єкта міжнародного

права. Держава стає суб'єктом міжнародного

права у результаті власне факту свого утворен�

ня, незалежно від визнання будь�ким [17].

Таким чином, нова держава набуває міжнарод�

но�правової суб'єктності не на підставі схвален�

ня чи згоди інших держав, а на підставі юридич�

ного факту свого утворення. 

Насправді ж Косово рухається до незалеж�

ності як міжнародний протекторат, де владою

будуть наділені чиновники ЄС, які жодним

чином не візьмуть на себе відповідальність за

допущені помилки. У Косово буде власний

прапор і уряд, але суверенність Косово може

існувати лише на папері — на практиці, най�

імовірніше, край буде фікцією і піднаглядним

протекторатом США — ЄС із озброєними

силами НАТО. Слід згадати, що в Косово роз�

міщено 16 тис. військовослужбовців НАТО. Са�

ме вони, а не косівська армія, забезпечувати�

муть зовнішню і внутрішню безпеку в краї. До

того ж у Косово розташовано американську

військову  базу.

Аналіз етапів розвитку етнічного конфлікту

в Косово дозволяє   висновувати, що перебу�

вання на одній території етносів із різними

культурними, конфесійними, історичними тра�

диціями, які, до речі, мають в історичній ретро�

спективі негативний досвід відносин, є постій�

ним дестабілізуючим чинником для регіону. За

таких умов необхідна вкрай обережна й вива�

жена державна політика щодо вироблення

механізмів співіснування, які, з одного боку,

давали би можливість зберігати і розвивати

етнічну самобутність, а з іншого — не зачіпали

проблем цілісності держави.

У глобалізованому світі ідеї етнічного націо�

налізму та етнічного сепаратизму можуть набу�

вати агресивного характеру, загрожувати тери�

торіальній цілісності держав. Політичний устрій

сучасного світу далеко не ідеальний, а отже,

потребує суттєвих змін, насамперед у сфері між�

народного права. 

Приклад Косово — не винятковий, але він

і не становить універсальну модель вирішення

конфліктів. Імовірніше, це стимул до переосми�

слення ситуації в зонах конфліктів, що виникли

в результаті розпаду Югославії та СРСР; до

пошуку нових політичних рішень, спрямованих

не на досягнення примарних геополітичних

переваг, а на зміцнення регіональної стабільнос�

ті й безпеки, на створення умов для економіч�

ного й соціального розвитку нових незалежних

держав.

Проблема Косово відрізняється від поперед�

ніх етапів югославської кризи тим, що за всієї

своєї геополітичної провінційності вона найтіс�

нішим чином пов'язана з глобальними пробле�

мами становлення нового світопорядку на

порозі третього тисячоліття. У вирішенні ко�

сівської проблеми повинні бути ретельно врахо�

вані всі реально наявні політичні, юридичні,

економічні та інші чинники, які об'єктивно ви�

значають загальну, сучасну і майбутню ситуацію

в краї.
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Розглядається питання зародження ісламсько"
го руху «Талібан» (ІДТ) як політичної сили; розкри"
ваються обставини виникнення цього потужного
військово"політичного руху і причини, як зовнішні,
так і внутрішні, що сприяють його швидкому ста"
новленню та просуванню до влади в Афганістані.
Позначені також конфліктні процеси в країні, які
сприяли виникненню радикальних рухів.

Ключові слова: Ісламський рух «Талібан»,

пуштуни, таліки, моджахеди, джихад, радикаль�

ний ісламізм.

Рассматривается вопрос зарождения ислам"
ского движения «Талибан» (ИДТ) как политиче"
ской силы; раскрываются обстоятельства возни"
кновения этого мощного военно"политического
движения и причины, как внешние, так и внут"
ренние, способствующие его быстрому становле"
нию и продвижению к власти в Афганистане.
Обозначены также конфликтные процессы в стра"
не, которые способствовали возникновению ради"
кальных движений.

Ключевые слова: Исламское движение «Тали�

бан», пуштуны, талики, моджахеды, джихад,

радикальный исламизм.

In current topic we will talk about the guestion of
The Taliban Islamik Movement birth, as a political
power.We will discuss the reasons of establishing this
powerfull military"political movement and both
domestic and foreign causes, that help to incrgase his
establishing and moving to the government (power) in
Afganistan. Either, we have conflict situations in ave
caintry discussed.They have positive influence on radi"
cal movements establishment. 

Key Words: She Taliban Islamic Movement,

pushtuny, talike, mujahideen, ghicad, She radical

Islamic. 

Агресивний і фанатичний характер «Талібану»

проявився з самого початку появи талібів на

афганській політичній сцені. Вони орієнтовані

на «повернення до чистих джерел ісламу», але

у своєму власному розумінні. Знищення «не�

ісламських», на думку ІДТ, святинь, каральні

операції проти «поганих» мусульман стали пов�

сякденною практикою кандагарського режиму.

«Талібан» всередині нас. (http://old.russ.ru/poli�

tics/konur/20010131_am.html) 

Актуальність статті пояснюється тим, що на

сьогодні в Україні недостатньо досліджені полі�

тичні процеси, що відбуваються в Афганістані

після виведення радянських військ. Україна як

держава не має багатообіцяючих політичних та

економічних контактів з цією країною. Але гео�

політичне положення України, члена ООН, все

ж таки зобов'язує її проявляти серйозний інте�

рес до проблем міжнародної безпеки, міжна�

родного тероризму, до проблем нелегальної

міграції, що є неможливим без вивчення війсь�

ково�політичної ситуації як усередині Афгані�

стану, так і навколо нього,  і вимагає серйозного

аналізу в усіх аспектах.

Найбільш докладно тема Афганістану в пе�

ріод з 1989 року по сьогодні досліджується ро�

сійськими вченими Інституту сходознавства

РАН. Викликають інтерес роботи таких відомих

сходознавців як Ю. Ганковський «Спадщина

афганської війни», Нікитенко О. «Афганістан: від

війни 80�х до прогнозу нових воєн», Пластун В.

«Афганістан в лабетах геополітики», досліджен�

ня Полякова Г., Золотарьова В. Серед українсь�

ких афганістів слід відзначити дослідження

Коргуна В., Коржа Г., Оніщука М., Раєвського В.,

Сліпкіна М., Сушка О., Майдана І., Ксьондзик Н.

та інших. 

Метою статті є дослідження причин вини�

кнення руху «Талібан» в Афганістані та тих вну�

трішніх політичних, соціально�економічних

і міжнародних факторів, які сприяли його про�

суванню до влади, аналіз характеру і цілей цьо�

го руху.

У грудні 1994 року термін президентства Раб�

бані закінчився, однак він відмовився залишити

свою посаду. Війна між ним і Хекматіаром за

владу призвела до майже повного руйнування

Кабула, загинули тисячі містян. Захопившись

протиборством, Раббані і Хекматіар занадто

пізно звернули увагу на появу нової сили —

Ісламського руху «Талібан» (ІДТ). 

Обставини виникнення в Афганістані нового

потужного військово�політичного руху «Талі�

бан» є предметом всебічного дослідження, тому

що з них починається четвертий етап в історії

ісламської опозиції. 

Про «Талібан» на сьогодні написано багато,

проте суперечливість інформації ускладнює

вивчення природи руху, його структури і цілей.

Формальною причиною появи ІДТ на афгансь�

кій політичній сцені була необхідність охорони

пакистанських конвоїв. Найбільш  поширеною
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є така версія: рух утворився на території Пакиста�

ну з подачі керівництва цієї країни з числа сту�

дентів релігійних шкіл, розташованих у таборах

афганських біженців. За визнанням колишнього

начальника генштабу Пакистану генерала Мірзи

Аслам Бега, мережа таких медресе1, основним

контингентом яких були таліби, що пройшли

спеціальну підготовку, була створена Пакистаном

і США як «релігійно�ідеологічний пояс вздовж

афгансько�пакистанського кордону для підтрим�

ки бойового духу моджахедів» [1, c. 51]. Саме на

цій версії зупинимося докладніше. 

Прихильниками руху створено безліч міфів

та історій про те, як Мохаммед Омар мобілізу�

вав невелику групу талібів і очолив їх проти

польових командирів Кандагару. Існує легенда

про те, що восени 1994 пророк Мохаммед відві�

дав Омара уві сні і наказав йому очистити краї�

ну від погрузлих у гріхах жорстоких польових

командирів. Отримавши дозвіл від свого мулли,

Омар зібрав 50 відданих йому людей — колиш�

ніх моджахедів, які воювали під його проводом

ще в 80�х роках XX ст. Цей загін виступив проти

польових командирів, караючи їх за безчинства

і в такий спосіб «вершив правосуддя». Після

цього Мохаммед Омар розподілив конфіскова�

ну власність покараних між бідними в провінції

Кандагар. Таким чином, він став місцевим релі�

гійним лідером і брав під своє заступництво

нових борців. Новий рух отримало назву «Талі�

бан»2 — від первісного заняття його лідерів. 

Реальність же зовсім інша. Як уже зазначало�

ся, постійна боротьба різних угруповань за

владу призвела країну до розрухи і хаосу. Афга�

ністан опинився на межі розколу на окремі

«ханства». У цьому хаосі на півдні країни і ви�

ник «Талібан». Джерела його, безумовно, —

в русі афганських моджахедів, які розгорнули

свій опір проти частин Радянської армії. Таким

чином, початком утворення ІДТ, яке збіглося

з необхідністю створення третьої політичної

сили, здатної вивести Афганістан зі стану війни,

можна вважати кінець 1992 року. 

«Талібан» — це результат добре прораховано�

го плану організації і активізації ісламо�пуш�

тунських сил, у той час спонсорованих спільно

Тегераном та Ісламабадом. Основу ІДТ склада�

ють пуштунські студенти релігійних шкіл та

молоді священнослужителі. Багато  з них  нав�

чалися в тренувальних таборах і навчальних

закладах в Ірані та Пакистані і були ветеранами

афганських воєн, які охоче виступили проти

корумпованих польових командирів. 

Після введення радянських військ до Афга�

ністану вздовж пакистанського кордону з'я�

вилися численні медресе, що фінансувалися

з країн Перської затоки, особливо Саудівської

Аравії. Ці школи контролювали дві потужні

пакистанські ісламські партії: «Джамаат�і�Ісла�

мі Пакистан» (ДІП), очолювана Казі Хусейном

Ахмедом, і «Джамаат�улема�і�Ісламі Пакистан»

(ДУІП) під проводом Маулана Фазл�вул�Рахма�

на. У 80�х роках XX ст. сотні афганських біжен�

ців, що  ринули в Пакистан, почали приєднува�

тися до цих релігійнх шкіл. У таборах для

біженців в Пешаварі і Кветті такі школи стали

центрами афганської культури. Відвідування

медресе було основним джерелом прожиття для

багатьох родин. Школи забезпечували студентів

харчуванням і кімнатою для проживання, а та�

кож виплачували щомісячну стипендію, яка

дозволяла студентам підтримувати свої сім'ї.

Більшість таборів в Пешаварі і Белуджистані

були розташовані далеко від міст, знайти роботу

біженцям в провінції було практично неможли�

во, тому можливість відправити сина навчатися

в цю школу дозволяла афганській сім'ї забезпе�

чити його і своє майбутнє. 

За підтримки ДІП і ДУІП партії Хекматіара

і Раббані заснували свої школи. Тісні зв'язки

Хекматіара з Хусейном Ахмедом допомагали

першим одержувати велику підтримку від паки�

станського уряду, а також основну частину між�

народної фінансової і військової допомоги, що

направлялася афганським моджахедам. Це до�

зволило Хекматіару сформувати найсильніше,

добре озброєне політичне угруповання з аф�

ганських біженців. 

Гроші для цього опору надходили через Ісла�

мабад. Наприклад, тільки в 1981 році Вашинг�

тон перевів Пакистану для підтримки військо�

вих дій в Афганістані 500 млн дол. Перші внески

для потреб афганської опозиції були зроблені

ще в середині 1979 року після того, як президент

США Джиммі Картер підписав відповідну

секретну директиву. До 1980 року підтримка

Америкою моджахедів, що була секретом Полі�

шинеля, здійснювалася, проте, таємно, пере�

важно каналами ЦРУ. Потім Вашингтон перей�

шов до відкритого надання фінансової та іншої

допомоги афганському опору. Союзник США

на Близькому Сході — Саудівська Аравия —
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2 Слово  «Талібан» походить від арабського «загін», що означає студент, людина в пошуку. Таліби — молоді моджахеди, які закінчили

духовне училище.  

1 Медресе � мусульманські навчальні заклади, які, зазвичай, діяли при мечетях. Перші медресе виникли в Хорасані і Мавераннахрі

в 10 ст. для підготовки служителів ісламських інституцій. Традиційно навчальна програма медресе включала мусульманське право

(фікх), догматику (калям), коранічну дисципліну, хадисознавство, арабську мову, логіку (мантика); додатково — арифметику,

медицину, астрономію,  риторику.
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також досить активно допомагала афганським

опозиціонерам, перш за все ісламістам. Солід�

ний фінансовий потік ішов через Пешавар від

керівника саудівської спецслужби принца Тур�

ки Фейсала. На території Ірану в 1980–1981 ро�

ках діяли близько 25 навчально�підготовчих

таборів для афганських моджахедів. Після

закінчення курсу підготовки вони перетинали

кордон з Афганістаном і вступали в партизансь�

кі загони, що діяли в західних і центральних

районах країни. Слідом за Іраном ісламський

джихад проти «шураві» був підтриманий Єгип�

том: афганці були зацікавлені в радянському

озброєнні, і Каїр з успіхом продавав його за

завищеними цінами. 

Незабаром після введення радянських військ

в Афганістан між США та Саудівською Аравією

було укладено секретну угоду про надання

масованої військової допомоги моджахедам, за

умовами якої всі витрати покривали   порівну

Вашингтон і Ер�Ріяд. 

Деякі країни Європи також фінансово під�

тримували афганських моджахедів. Так, їх

активно постачали зброєю німецькі спецслуж�

би. Тільки з 1986 року до поч. 90�х років аф�

ганські ісламісти отримали фінансову допомогу

на суму 10 мільйонів дойчмарок. Переважна

частина зброї перевозилася до Пакистану літа�

ками німецьких ВПС з військового аеродрому

«Кельн�Порц». 

У роки радянсько�афганського військового

конфлікту Велика Британія і США проводили

проти СРСР таємну операцію під назвою «Фара�

дей». Вона переслідувала такі цілі: створення

тренувальних таборів, у тому числі в Шотландії,

для підготовки бойовиків�мусульман; засилання

американських і британських диверсантів з еліт�

них частин спецназу для ведення розвідки

в районах Кандагар — Баграм — Кабул; органі�

зацію нелегальних поставок озброєння для

моджахедів; інструктування «непримиренних»

з тактики диверсійної діяльності. Операцію

«Фарадей» курували Міністерство оборони Ве�

ликої Британії і Пентагон. США здійснювали

широку програму нарощування економічної,

політичної та військової підтримки моджахедів.

Обсяг їхньої фінансової допомоги ріс постійно.

У 1980–1983 роках вона становила 325 млн дол.,

у 1984 — 150 млн, а в 1985 році — понад 480 млн

дол. Для фінансування афганських заколотників

використовувалися також кошти контрольова�

них американцями різних міжнародних органі�

зацій і фондів. 

До кінця 1989 і в 1990 році призначений пре�

зидентом США Дж. Бушем�старшим спеціаль�

ний уповноважений з афганських питань Пітер

Томсон розвинув бурхливу діяльність у роботі

з лідерами ісламістів на території Пакистану.

Будучи сполучною ланкою між Білим домом

і Пешаваром, він контролював переказ грошо�

вих коштів і постачання зброї, а також займався

збором інформації. До нього, зокрема, надходи�

ли розвіддані з джерел контррозвідувальної

служби Ахмада Шаха Масуда — найбільш ефек�

тивної з усіх шпигунських структур опозиції.

У цей самий період активізувалася робота регіо�

нальної штаб�квартири ЦРУ в Ісламабаді,

заснованої в 1979 році. 

Після виведення радянських військ з Афгані�

стану та повалення режиму Наджібулли багато

моджахедів повернулися додому або в медресе

в Кветті і Кандагарі, щоб продовжити навчання.

Однак в країні виник хаос, який створив прірву

між політичним керівництвом і населенням,

змусив їх знову взятися за зброю. «Ми всі добре

знали один одного — мулла Омар, мулла Гаус,

Мохаммед Раббані і я, тому що всі були родом

з провінції Урузган і билися разом», — говорив

пізніше мулла Хаджі Мохаммед Хасан, один

із лідерів «Талібану». Ми були єдиної думки —

треба шукати вихід з цієї ситуації [4, с. 64]. 

Логіка багаторічного розвитку конфліктних

процесів в Афганістані не могла не призвести до

виникнення подібних радикальних рухів і до

бажання протиборчих сторін якимось чином

використати їхній потенціал. Можна з упевне�

ністю сказати, що «Талібан» не був створений за

чиїмось наміром ззовні, але був приведений до

влади тоді, коли це стало потрібно геополітич�

ним стратегам. 

Різні бойові угруповання, контролюючи свої

території, стали руйнівним бар'єром для комер�

ції; польові командири, зібравши мито, не дава�

ли жодної гарантії, що товари і каравани після

цього досягнуть місця свого призначення. Без�

чинства в місцевих селах і величезні шляхові

збори викликали невдоволення населення. 

Керівництво ІДТ вирішило діяти. Таліби

успішно захопили Спін�Булдак. Нічим не при�

мітне зубожіле містечко в центрі пустелі було

перевалочним для водіїв вантажівок, де вони

могли зупинитись і заправитись, але, як уже

зазначалось, контроль над цим прикордонним

пунктом мав стратегічне значення. Тут афгансь�

кі торговці перекидали пакистанські товари

у свої вантажівки, оскільки пакистанським ма�

шинам не дозволялося перетинати кордон.

Саме в цьому місці через кордон з Пакистану

перевозилося пальне для польових командирів.

За однією з версій, контрабандисти, втомив�

шись від непомірних поборів місцевих польо�

вих командирів, звернулися по допомогу до

мулли Омара. Торговці, зібравши кілька сотень

тисяч пакистанських рупій, передали їх Омару
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і обіцяли виплачувати місячну стипендію талі�

бам, якщо вони погодяться очистити дороги від

бандитів і гарантувати безпеку руху транспорту.

12 жовтня 1994 року на чолі 200 талібів і учнів

пакистанських медресе мулла Омар прибув до

Спін�Булдака, де стояв гарнізон Хекматіара.

Таліби розділилися на три групи і атакували

його. Після короткої кровопролитної битви

загони Хекматіара відступили — 7 чоловік було

убито і стільки ж поранено, а таліби втратили

лише одного бійця. 

Після цієї перемоги пакистанці дозволили

талібам захопити великий склад зброї в Спін�

Булдаку. Цей склад раніше був у Пакистані, але

в 1990 році був переміщений через кордон

з Афганістаном за умовами Женевської угоди,

яким Ісламабаду заборонялося зберігати зброю

для Афганістану на своїй території. 

Контрабандисти  — в основному пакистанці

і афганські пуштуни — вихідці з тих же племен,

що й керівництво талібів, згодом також підтри�

мували «Талібан». Між ними і талібами існували

тісні як споріднені, так і ділові зв'язки. Спочат�

ку транспортники щомісячно виплачували талі�

бам фіксовану плату за охорону доріг, а в міру

просування талібів на захід суми зростали.

У березні 1995 року за один день ІДТ зібрав

6 мільйонів рупій (150 тис. дол.) як плату за тран�

спортні перевезення через Чамай. Наступного

дня в Кветті ця сума була збільшена вдвічі. 

Можливо, в Спін�Булдаку увагу талібів при�

вернули, перш за все, склади зі зброєю, що були

в місті. Після цього вони змогли відкрити собі

шлях на Кандагар. Захоплення Спін�Булдака

стурбувало польових командирів, і на адресу

Пакистану посипалися звинувачення в під�

тримці талібів. Протягом кількох років Хекматі�

ар захищав місто від конкурентів, а тут 200 пога�

но навчених озброєних людей атакують

Спін�Булдак та завдають поразки в боях його

людям! … У результаті на 200 чол. Омар отримав

18 тис. автоматів Калашникова, десятки стволів

артилерії, велику кількість амуніції і техніки.

Разюча щедрість з боку Ісламабаду викликає

запитання: хто насправді атакував гарнізон Хек�

матіара? Польові командири все ж продовжува�

ли воювати між собою, не маючи наміру об'єд�

нуватися перед обличчям  нової загрози. 

Хоча «Талібан» і представляли як спонтанно

виниклий рух, насправді Тегеран і Ісламабад

зробили ставку на нього, змінивши свою стра�

тегію, щоб взяти у свої руки контроль над регіо�

нальною етнополітичною ситуацією і зберегти

чільну позицію своїх урядів. Привертає увагу

й те, що становлення і структурне оформлення

руху восени 1994 року збіглося з переглядом

Ісламабадом і Тегераном ситуації в регіоні;

обидва уряди визнали реальність падіння

афганської держави. Вони більше не могли не

помічати впливу етнополітичного розколу все�

редині Афганістану на міжнаціональні відноси�

ни в сусідніх державах. Південний Афганістан

став першим пунктом цього плану. На той час

«Талібан» вже просувався на захід в долину Гіль�

менд, попутно усуваючи наркобаронів, пов'яза�

них як з Хекматіаром, так і з пакистанською

міжвідомчою розвідкою (ІСІ�ISI, Inter�Services�

Intelligens). 

Перша успішна операція «Талібану» прой�

шла в листопаді 1994 року і ознаменувалася

звільненням від моджахедів і урядових військ,

відданих Раббані, Кандагара, другого за величи�

ною міста в Афганістані. 

Таліби продемонстрували свою незалежність

від Пакистану, показавши, що вони не будуть

нічиїми маріонетками. 16 листопада 1994 року

мулла Гаус повідомив, що в майбутньому Паки�

стан не повинен посилати конвої в обхід «Талі�

бану», укладати угоди з польовими командира�

ми; також торговцям заборонялося перевозити

товари, призначені для Афганістану, на паки�

станських вантажівках. 

Таким чином, була виконана основна вимога

контрабандистів. ІДТ очистило дороги від бан�

дитів, встановило єдину систему збору мита для

вантажівок, що в'їжджають до Афганістану

через Спін�Булдак, і патрулювали магістраль,

що веде з Пакистану. 

Наприкінці 1994 — початку 1995 року Ісла�

мабад, як уже зазначалося, у своїй зовнішній

політиці щодо Афганістану зробив основну

ставку на «Талібан». Через ІСІ таліби проходили

військову підготовку та навчання, їм постачали

автомати Калашникова і амуніцію. Тисячі

молодих пуштунів, що проходили навчання

в Белуджистані і північно�західних провінціях,

вирушили в Кандагар, щоб приєднатися до

талібів. Незабаром за ними пішли волонтери

з Пакистану з медресе ДІП (Джамаат�е ісламі

Пакистан). До грудня 1994 року до руху приєд�

налися близько 12 тис. студентів. До лютого

1995 року чисельність руху досягла 25 тис. осіб,

переважно пуштунів, а також таджиків і узбеків,

які були членами спеціальних підрозділів, спря�

мованих в Кандагар ще для підтримки режиму

Наджібулли. Це були досвідчені військові; крім

того, вони допомогли талібам встановити зв'я�

зок з Дустумом, колишнім командиром цих

підрозділів, щоб увійти з ними в спілку. 

Настільки швидкий розвиток «Талібану» не

входив у плани ні Пакистану, ні інших афгансь�

ких угруповань. Через деякий час після взяття

Кандагару лідери ІДТ самі дивувалися зі свого

успіху, досягнутого «малою кров'ю». Проте ДІП
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і уряд Бхутто широко відсвяткували захоплення

талібами Кандагару, що викликало тривогу

серед інших політичних партій, які відчули

загрозу собі. Однак «Талібан» вже не можна

було зупинити. До лютого 1995 року він стояв

біля воріт Кабула. Починається наступний,  п'я�

тий етап в історії афганської опозиції. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Виноградов В. М. Афганистан: 10 лет глазами
СМИ [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
(http://www.rsva.ru/biblio/prose_af/10_let/index.shtml).

2. Гушер А. И. Проблема терроризма на рубеже
третьего тысячелетия новой эры человечества [Елек�
тронний ресурс]. — Режим доступу: (http:// www.e�
journal.ru/p_euro�st3 — 3.html).

3. Давыдов А. Афганистан. Талибы стремятся
к власти // Азия и Африка сегодня. — 1997. — № 7. —
С. 44.

4. Игнатенко А. Ислам и политика. — 2004. —
С. 180–184.

5. Корж Г. П. Афганское досье: История войны
СССР в Афганистане. — Харьков: Фолио, 2003. —
С. 115–136. 

6. Кто такие талибы? [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: (http://news.bbc.co.uk/hi/russian/
news/newsid_1587000/1587789.stm; http://old.grani.ru/
antiterror/facts/ taliban/).

7. Мазур И. Афганистан и его армия. — М., 1933. —

С. 81–97.

8. Марсден П. Талибан. Война и религия в Афга�

нистане. — Городец, 2003. — С. 16–41.

9. Оніщук Н. Остання війна СРСР і не остання —

Афганістану // Голос України. — 2004. — 14 лют. — С. 2.

10. Раевський В. И в новом тысячелетии Афга�

нистан снова напомнил о себе [Про війну в Афгані�

стані і її уроки для України] // Третій тост. — 2001. —

№ 24.

11. Стольников В. Н. Афганистан: исламская

контрреволюция. — М. : Наука, 1987. — С. 52–91.

12. Умнов А. «Талибан» в исламском контексте //

Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изну�

три / под. ред. А. Малашенко и М. Б. Олкотт; Моск.

Центр Карнеги. — М.: Арт�бизнес�центр, 2001. —

С. 218–246.

13. Rashid, Ahmed. Taliban: Militant Islam. Oil and

Fundamentalism in Central Asia. — P. 32.

14. Anwar, Raja. The Tragedy of Afghanistan: A First�

Hand Account. — London (UK): Verso, 1988. — 306 p.

15. Deora, M. S. et al. Soviet Intervention in Afghani�

stan: 2 vols. — New Delhi: Anmol, 1988.

16. Evans M. Afghanistan: A Short History of the Its

People and Politics. — Reprint. — Harper Perennial,

2002. — 368 p.

17. Taliban Chronology. [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: (www.afghan�web.com/politics/chro�

nology.htm (2001. — Feb.5)).

152

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



Проаналізовано основні аспекти трансформа"
ції зовнішньої політики Росії на посстрадянському
просторі в умовах геополітичних і геоекономічних
трансформацій ХХІ ст., а саме «нова економічна
політика» і основні важелі впливу на політичну
ситуацію в країнах колишнього СРСР.

Ключові слова: зовнішня політика, постра�

дянський простір, енергоресурси, СНД, ГУАМ.

Проанализированы основные аспекты тран"
сформации внешней политики России на посстсо"
ветском пространстве в условиях геополитиче"
ских и геоэкономических трансформаций ХХІ в.,
а именно «новая экономическая политика»
и основные рычаги влияния на политическую
ситуацию в странах бывшего СССР.

Ключевые слова: внешняя политика, постсо�

ветское пространство, энергоресурсы, СНГ,

ГУАМ.

This article analyzes the main aspects of the tran"
sformation of Russian foreign policy in post — soviet
space in terms of geopolitical and geo"economic tran"
sformation of the XXI century, namely the «new econo"
mic policy» and the main levers of influence on the poli"
tical situation in the former Soviet Union couuntries.

Key words: foreign policy, post — Soviet space,

power resources, CIS, GUAM.

Сучасні міжнародні відносини визначаються

наявністю основних центрів сили та тяжіння,

які намагаються поширювати свій вплив на

певні регіони світу у вигляді економічної

експансії, військового домінування, інформа�

ційної та культурної інтервенції. Лідером у цих

процесах після закінчення «холодної війни»

були й залишаються США, а своєрідну конку�

ренцію їм створюють країни�члени ЄС, Японія

та Китай. Натомість на величезному євразій�

ському просторі про свої імперські амбіції про�

голосила Російська Федерація, яка через низку

причин прагне за будь�яку ціну відігравати ви�

значальну роль на пострадянському просторі

в цілому, адже російські лідери не втомлюються

підкреслювати, що країни Співдружності Не�

залежних Держав (СНД) відіграють величезну

роль в ієрархії інтересів Росії.

За останні роки дедалі очевиднішим стає те,

що для Росії необхідність інтеграції постра�

дянського простору пов'язана, перш за все,

з геополітичними цілями і довготривалими

перспективами розвитку її економіки. Вона

зацікавлена у збереженні доступу до сировин�

них ресурсів нових незалежних держав і ринків

збуту для своїх товарів, а також у створенні

регіону дружніх і залежних від неї держав по

периметру своїх кордонів. Очевидним є те, що

країни пострадянського простору були, є і зали�

шатимуться центральним напрямком у зовніш�

ньополітичних пріоритетах Росії і складатимуть

зону її життєво необхідних інтересів у сфері еко�

номіки, оборони, національної безпеки. 

Після розпаду СРСР основна ставка Кремля

робилася на відновлення попередньо втрачених

економічних зв'язків з усіма країнами регіону,

виключаючи прибалтійські. Поступово в зов�

нішньополітичній стратегії Росії виникла не�

обхідність у різношвидкісній інтеграції, що була

обумовлена швидкою зміною геополітичних та

економічних пріоритетів пострадянських країн.

Співдружність Незалежних Держав та її ниніш�

ній стан, вихід Грузії і фактичне ігнорування

участі в ній Україною вже навряд чи допоможуть

Москві використовувати СНД для зміцнення

власних геополітичних та економічних позицій.

«Очевидним є прагнення окремих країн�членів

отримати від Співдружності військово�політич�

ну підтримку або вирішити з її допомогою влас�

ні внутрішньополітичні проблеми» [1, c. 73].

З огляду на дану ситуацію сучасна Росія має

значно менше об'єктивних передумов для

ствердження себе як геополітичного лідера,

аналогічного Російській Імперії чи СРСР. На

сьогодні очевидними факторами, що визнача�

ють її  позицію у світі є лише територія, ядерний

арсенал та нафтогазові ресурси. «Інші фактори,

такі як історичні, культурні, політичні та інші

зв'зки з ширшим ареалом «російського геополі�

тичного впливу» на пострадянському політич�

ному, православному релігійному, російсько�

мовному лінгвістичному чи слов'янському

етнічному просторах, стають дедалі менш зна�

чущими» [4, c. 204].
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Ще одним фактором, що  фактично робить

неможливим повноцінне відновлення Росією

колишнього військово�політичного домінуван�

ня є перехід форм міжнародної боротьби

з військово�політичного в геоекономічний ви�

мір. У міру подальшого розходження національ�

них інтересів країн існує небезпека подальшого

роздрібнення пострадянського економічного та

геополітичного простору. Як зазначає у своїй

праці «Сучасна геополітика» Н. Ашенкампф,

оскільки багато країн Співдружності дедалі біль�

ше орієнтуються на ЄС, Китай, Турцію і най�

більш розвинені країни Південно�Східної Азії,

відповідно тягар збереження економічної

і військово�політичної цілісності СНД стає для

Росії дедалі важчим [1, c. 98].

Будучи природним ядром інтеграційних про�

цесів у цьому регіоні, Росія докладає зусиль, щоб

зберегти свій вплив, відповідно формуючи зов�

нішньополітичну стратегію, а російська еліта, на

мою думку, буде формувати зовнішню політику,

що базуватиметься на двох основних аспектах:

— «новій енергетичній політиці», тобто на�

маганні за будь�яку ціну утримати монополію

на постачання енергоресурсів через установлен�

ня повного чи часткового контролю над газо�

транспортними системами країн колишнього

СРСР, а також недопущенні створення ними

альтернативних маршрутів транспортування.

Її основні положення викладені в «Енерге�

тичній стратегії Росії на період до 2020 року»,

ухваленій ще в серпні 2003 року. Очевидно, що

Москва взяла курс на створення «енергетичної

держави», тобто на використання енергетичних

ресурсів як основного інструменту посилення

геополітичної могутності Росії. Однією з умов її

перетворення з сировинного придатка в «енер�

гетичну державу» є її прагнення брати участь у

виробленні світової енергетичної стратегії. Ця

умова передбачає встановлення контролю над

газовими і нафтовими трубопроводами в сусід�

ніх країнах, що у свою чергу дозволяє диктувати

ціни на енергоносії. Значною мірою Росії це

вдалося [6]. 

Під контролем «Газпрому» вже перебувають

газо� і нафтопроводи в Центральній Азії, Вірме�

нії, Молдові, в країнах Балтії і навіть у Фінлян�

дії. Лише Україні, Грузії і Азербайджану та част�

ково Білорусі ще вдалося зберегти контроль над

своєю газотранспортною системою. Власний

нафтогазовий комплекс і побудова газопорово�

дів в обхід таких «нестабільних» країн, як при�

балтійські, Україна та Грузія, також є вагомим

фактором геополітичного впливу. Ця зовніш�

ньополітична стратегія гарантує Москві набли�

ження до монополістичного становища як

експортера енергоресурсів до Європейського

Союзу, а також до поясу країн між РФ та ЄС.

Серйозний виклик російським геостратегіч�

ним позиціям становить проходження найва�

жливіших нафто� і газомагістралей через тери�

торію України,  яка щороку політично

віддаляється від РФ. Як зазначає В. Константи�

нов у статті «Газові війни та заручники транзит�

ного потенціалу», для ефективного використан�

ня природного газу як інструмента зовнішньої

політики для будь�якої держави особливого

значення набуває контроль над шляхами транс�

портування енергоресурсів; притому такий кон�

троль передбачає не лише контроль над існую�

чою транспортною інфраструктурою, а й над

перспективними проектами її розвитку. Росія,

поза сумнівом, використовує свої енергоресур�

си в політичних цілях — концепція «енергетич�

ної наддержави», яку російське керівництво

взяло на озброєння ще у 2006 році, якраз і спря�

мована на використання енергоресурсів для

посилення російського політичного та еконо�

мічного впливу у світі. Для цього принципово

важливо залишати за собою останнє слово

у визначенні того, як і ким буде використано

транзитний потенціал сусідніх держав.   

Тому для Росії важливим є не лише управлін�

ня вже існуючою українською газотранспорт�

ною системою, а й гарантії того, що викори�

стання української території для транзиту

енергоресурсів завжди враховуватиме російські

інтереси [7];

— використання всіх можливих засобів впли�

ву на політичну ситуацію в країнах�сусідах.

Так звані «кольорові» революції в Україні,

в Грузії та Киргизії змусили Росію переусвідо�

мити свою політику відносно нових держав на

околицях колишнього СРСР. Основними на�

прямами політики Кремля тут стали такі:

а) створення системи преференцій у торгівлі

газом, що перебувають у повній взаємозалеж�

ності від рівня лояльності політичної еліти даної

країни та її зовнішньо� і внутрішньополітичних

пріоритетів;

б) активна протидія створенню нових між�

державних утворень (наприклад ГУАМ) на тере�

нах колишнього СРСР, що суперечать російсь�

ким геополітичним та економічним інтересам.

ГУАМ у Кремлі прийнято інтерпретувати як

своєрідний проект, який знаходить більшу під�

тримку з боку США, але не ЄС. Адже ЄС тради�

ційно більше залежить від російських енерге�

тичних ресурсів, а РФ завжди ставилася до

ініціатив у рамках ГУАМ, м'яко кажучи, насто�

рожено. 

Лідери країн�учасниць ГУАМ дедалі більше

апелюють до ЄС. Наприклад, колишній прези�

дент Молдови В. Воронін заявляв, що ГУАМ

спрямує власні зусилля на започаткування

спільних трансатлантичних та євразійських

154

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



проектів. Члени організації обрали своїм пріо�

ритетом європейську інтеграцію, тож важливою

складовою діяльності секретаріату ГУАМ має

стати співпраця зі структурами ЄС в енергетич�

ній та транспортній сферах. 

З іншого боку, нове дихання ГУАМ може отри�

мати завдяки політичній підтримці своєї діяльно�

сті з боку країн Східної Європи — Румунії, Поль�

щі та Литви. Йдеться також про Болгарію і навіть

Туреччину. Румунія й сьогодні намагається висту�

пати своєрідним адвокатом Молдови в ЄС, Поль�

ща та Литва — Києва. Було б доцільно думати

й про казахську каспійську нафту, проте в цьому

контексті доведеться зважати на інтереси Росії.

За таких політичних умов при виявленні

політичної волі ЄС щодо підтримки ГУАМів�

ських проектів, у тому числі й енергетичних,

вплив СНД та Росії на пострадянському просто�

рі може бути послаблений. Але це справа май�

бутніх формувань та розкладів на пострадянсь�

кій шахівниці. Розвиток ГУАМ та реалізація її

амбітних цілей залежать від того, наскільки

цікаві проекти спроможуться запропонувати

країни�учасниці та чи вдасться їм переконати

ЄС у потребі співпраці, залучити необхідні

ресурси і здобути політичну підтримку [8];

в) фінансування сепаратистських рухів на

всьому пострадянському просторі (так звана

«конфліктна стратегія» орієнтована на збере�

ження в Кавказькому, Каспійському та Цет�

рально�Азійському регіонах власної економіч�

ної та військової присутності [1, c. 82]);

г) політична та економічна підтримка дикта�

торських режимів, що принципово опираються

демократичним перетворенням (Білорусь,

Азербайджан, Туркменістан, Киргизстан та ін.);

д) спекуляція на темі захисту прав російських

меншин (відбувається їхня активна політизація та

використання етнічного та мовного чинника для

посилення політичного тиску на певну країну).

Виходячи з вищезазначеного, нова «енерго�

ресурсна» геополітична стратегія РФ дає непо�

гані як економічні, так і зовнішньополітичні

дивіденти: Росія продовжує відігравати ключову

роль на пострадянському просторі, вміло поєд�

нуючи механізми економічного, політичного та

військового тиску з метою досягнення власних

геополітичних цілей. Водночас вона має кілька

негативних для Росії боків. По�перше, повна

орієнтація господарства на експорт енергоре�

сурсів та забезпечення його безперебійного

функціонування послаблює внутрішній дина�

мізм російської економіки, що призводить до

дедалі більшого відставання як за темпами

економічного, так і за рівнем технологічного

розвитку; по�друге енергоресурси не є вічними

і в найближчому майбутньому будуть замінені

альтернативними видами палива.

Політична еліта Росії, що досі сприймає

власну країну як  «наддержаву», не завжди аде�

кватно сприймає і реагує на політичні та еконо�

мічні виклики сьогодення, постійну динаміку

глобальних змін, а отже, в найближчому май�

бутньому у Росії ставатиме дедалі менше об'єк�

тивних передумов для ствердження себе як

потужного геополітичного лідера.
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Розглянуто динаміку політики КНР щодо ви"
рішення тайванського питання. Акцентується
увага на зародженні основних напрямів політич"
ного діалогу Китай"Тайвань та аналізуються осо"
бливості політичного курсу КНР. 

Підкреслена роль мирного об'єднання Китаю
та Тайваню для регіональної стабільності і спів"
робітництва в різних сферах.

Ключові слова: тайванське питання, взаємо�

відносини, регіональна система, міжнародні

відносини, мирне возз'єднання, окупація, втру�

чання у внутрішні справи.

Рассмотрена динамика политики КНР отно"
сительно решения тайваньского вопроса. Акцен"
тируется внимание на зарождении основных
направлений политического диалога Китай"Тай"
вань и анализируются особенности политическо"
го курса КНР. 

Подчеркнута роль мирного объединения Китая
и Тайваня для региональной стабильности и сот"
рудничества в разных сферах.

Ключевые слова: тайваньский вопрос, вза�

имоотношения, региональная система, между�

народные отношения, мирное воссоединение,

оккупация, вмешательство во внутренние дела.

In the article the author examines the dynamics of
policy of the People's Republic of China (PRC)  in rela"
tion to the decision of the Taiwan question. The main
field of research in the work is conception of basic
directions of political dialog of China"Taiwan and
analysis of foreign"policy course of the People's Repu"
blic of China (PRC).

The author examines the historiography of the pro"
blem. In this publication the author has set a goal to
emphasize the role of peaceful reunification of China
and Taiwan to regional stability and cooperation in
various fields.

Key words: Taiwan question, relationship, regio�

nal system, International Relations, peaceful reuni�

fication, occupation, interference in internal affairs.

Нині актуальним є дослідження проблем

безпеки (як і нових форм міжнародного співро�

бітництва) на геополітичному та регіональному

рівнях, необхідність аналізу впливу викликів та

загроз глобального та регіонального характеру

на формування й трансформацію основних

вимірів різнорівневих механізмів безпеки. Це

є актуальним і для Азіатсько�Тихоокеанського

регіону (АТР), політичний простір якого харак�

теризується наявністю багатьох джерел міжна�

родної конфліктності. 

Важливим структурним елементом, здатним

дестабілізувати процес становлення якісно но�

вих систем національної та регіональної безпеки

в АТР, є територіальні суперечності, роз'єдна�

ність націй в окремі політичні утворення.

Однією з невирішених політичних проблем,

яка виступає дестабілізуючий фактор структури

регіональної безпеки є незавершеність процесу

возз'єднання всіх китайських територій.

Розбудовуючи взаємовідносини з країнами

АТР, потрібно враховувати особливості політич�

ного та історичного розвитку даного регіону, а та�

кож специфіку існуючих там проблем. Зокрема

особливої актуальності набуває необхідність

наукового переосмислення історичних коренів

виникнення «тайванської проблеми», а також

дослідження її впливу на трансформацію систе�

ми міжнародних відносин у Азіатсько�Тихо�

океанському регіоні.

Потреба неупередженого дослідження «тай�

ванської проблеми» обумовлена й тим, що

у вітчизняній історіографії ще не створено уза�

гальнюючої праці, у якій би комплексно,

з урахуванням нових політичних реалій, роз�

глядалася проблематика впливу відносин США�

КНР�Тайвань на реформування регіональної

системи міжнародних відносин. 

«Тайванська проблема» залишається най�

більш гострим спірним питанням у відносинах

між такими найпотужнішими в політичному

та воєнному відношеннях державами, як США

та КНР.

Об'єктом дослідження є система міжнарод�

них відносин у Азіатсько�Тихоокеанському

регіоні після Другої світової війни. У процесі

розгляду об'єкта дослідження враховуються осо�

бливості розвитку міжнародних відносин АТР,

умови внутрішньополітичного розвитку Тайва�

ню, особлива зацікавленість як США, так і КНР

у визначенні шляхів возз'єднання острова з ма�

териковим Китаєм.
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Предметом роботи є «тайванська проблема»

як комплекс геополітичних, історичних та між�

народно�правових суперечностей у відносинах

між КНР з одного боку, та Тайванем  — з іншого. 

Мета і основні завдання. Виходячи з актуаль�

ності теми, а також враховуючи недостатній

ступінь її розробки у вітчизняній політичній та

історичній науці, метою дослідження є узагаль�

нюючий аналіз особливостей політичного курсу

уряду КНР щодо врегулювання тайванського

питання.

Для реалізації мети дослідження автор визна�

чає такі завдання:

1) проаналізувати стан дослідження проблеми;

2) розглянути політичні тенденції китайсь�

кого уряду в процесі врегулювання тайванської

проблеми;

3) дослідити можливі варіанти возз'єднання

Тайваню з КНР.

«Тайванське питання» є об'єктом уваги ба�

гатьох вітчизняних та зарубіжних учених. У су�

часній українській історіографії з'явилася низка

досліджень, що присвячені аналізу політичних

джерел тайванської проблеми та її значення

в структурі взаємовідносин Азіатсько�Тихооке�

анського регіону, висвітленню факторів впливу

на еволюцію системи міжнародних відносин

у регіоні та аналізу перспектив і моделей

розвитку об'єднавчого процесу КНР�Тайвань.

Зокрема це праці С. Шергіна, О. Івченка,

В. Стадниченка [6], Б. Гончара, Є. Камінського,

С. Проня [5], С. Нікішенка [4], Л. Гайдукова [3],

Г. Перепелиці, Л. Лещенка, спільна монографія

О. Коппель та О. Пархомчук  Проблеми Далеко�

го Сходу і питання возз'єднання Тайваню з КНР

є ключовим пунктом у дослідженнях В. Бариш�

нікова та С.  Гончарова [1].

Канцелярія щодо Тайванських справ і Прес�

канцелярія Держради КНР 31 серпня 1993 року

опублікували Білу книгу «Тайванське питання

і об'єднання Китаю», в якій за допомогою істо�

ричних фактів і вичерпних аргументів висвітле�

ні історія виникнення тайванського питання

і нинішній стан відносин, викладені позиція,

курс і політичні установки китайського уряду

в тайванському питанні. Оприлюднення Білої

книги з тайванського питання — важливий

крок, зроблений китайським урядом з метою

стимулювання розвитку відносин у регіоні і на�

дання поштовху процесу мирного об'єднання

Китаю.

Тайвань є невід'ємною частиною Китаю.

Уряд Китайської Народної Республіки — це

єдиний законний уряд, що представляє весь

Китай. Все це вже давно визнано світовою

спільнотою. Проте через добре відомі причини

Тайвань і континентальна частина Китаю до

цих пір перебувають у роз'єднаному стані.

Протягом багатьох років тайванська адміні�

страція відмовляється розпочати переговори про

мирне возз'єднання, а останніми роками її керів�

ники почали виступати за «розкол і роздільне

управління на берегах Тайванської протоки»,

проводити так звану «прагматичну дипломатію»,

насаджувати концепцію «двох Китаїв» або

«одного Китаю й одного Тайваню», намагаючись

навіки відірвати Тайвань від Китаю. Діяльність

сил, які виступають за «незалежність Тайваню»

і розкол, набула оскаженілого характеру.

Антикитайські сили в ряді західних країн, не

бажаючи бачити Китай об'єднаним, безпардон�

но втручаються в тайванське питання, яке

є внутрішньою справою Китаю. Вони намага�

ються розіграти «тайванську карту», використо�

вувати тайванське питання для «заборони»

Китаю, тим самим зв'язати Китай по руках

і ногах і перешкодити його розвитку. Діючи від�

крито або нишком, вони проштовхують ухва�

лення Тайваню в ООН, намагаються додати

тайванському питанню міжнародний характер

і перешкодити об’єднанню Китаю.

Керуючись прагненням захистити свій дер�

жавний суверенітет і цілісність території країни,

зберегти мир і розвиток в Азіатсько�Тихооке�

анському регіоні і в усьому світі, китайський

уряд розробив цілий ряд курсових і політичних

інститутів, націлених на мирне вирішення тай�

ванського питання і на об’єднання Китаю.

Метою публікації справжньої Білої книги

є ознайомити світову громадськість з історією

виникнення і нинішнім станом тайванського

питання, висвітити позицію і наміри китайсь�

кого уряду щодо врегулювання тайванського

питання і тим самим заручитися підтримкою

керівників усіх країн та Організації Об’єднаних

Націй.

Тайвань завжди був частиною Китаю. Китай�

ці з материка першими освоїли Тайвань. Близь�

ко 1713 років тому в китайському «Географічно�

му довіднику про приморські краї» є згадка про

Тайвань. Це найраніший запис у світі, у якому

мовиться про Тайвань [2, с. 8]. Під час правління

Уського царя Сунь Цюаня (III ст.) і династії Сунь

(VII ст.) близько 10 тисяч чоловік були послані

з материка на Тайвань. Починаючи з XVII ст.

освоєння китайцями Тайваню набуло широко�

го масштабу. У династію Юань (1206–1368)

і в подальші династії китайські правителі заснува�

ли на Тайвані адміністративні органи, за допо�

могою яких здійснювали правління на острові.

У середині XVII ст. голландські колонізатори

окупували Тайвань, але в 1662 році китайські

війська під керівництвом національного героя

Чжен Ченгуна вигнали іноземців і відвоювали

Тайвань. У 1895 році цинський уряд, програвши

китайсько�японську війну 1894–1895 років,
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вимушений був підписати Симоносекський

договір, згідно з яким острів Тайвань і острови

Пенху «поступилися» Японії. У липні 1937 року

китайський народ піднявся на загальнонаціо�

нальну антияпонську війну. У «Декларації про

оголошення війни Японії» китайський уряд

заявив усьому світу, що він денонсує всі нерів�

ноправні договори, підписані з Японією, і по�

верне собі Тайвань і острови Пенху. У 1945 році

Японія капітулювала, заявивши, що вона безза�

стережно приймає умови «Потсдамської декла�

рації» і «Каїрської декларації», одним із пунктів

яких було повернення Китаю Тайваню. Таким

чином Тайвань знов повернувся в лоно батьків�

щини, під суверенітет Китаю.

Після 1949 року згідно з усіма відомими при�

чинами Тайвань опинився тимчасово в стані

роз’єднаності з материковою частиною Китаю,

але це зовсім не змінило його статусу як

невід’ємної частини Китаю. У світі існує тільки

один Китай. Тайвань є невід’ємною його части�

ною. За цими пунктами сходяться в поглядах

у Китаї і за його межами, це також визнано

Організацією Об’єднаних Націй і абсолютною

більшістю всіх країн світу.

Вирішення тайванського питання і об’єд�

нання батьківщини — це велика і священна

місія всього китайського народу. З часу прого�

лошення КНР китайський уряд докладав до

цього невпинні зусилля. Основним курсом

китайського уряду в урегулюванні тайванського

питання є «мирне об’єднання і одна держава —

два устрої».

Ще в 1950�і роки китайський уряд передба�

чав вирішити тайванське питання мирним шля�

хом. У травні 1955 року прем’єр Чжоу Еньлай на

сесії Постійного комітету Всекитайських зборів

народних представників (ПК ВЗНП) відзначив,

що існують два можливі способи вирішення

тайванського питання — військовий і мирний.

Китайський народ готовий добитися врегулю�

вання цього питання мирним способом, якщо

умови дозволять. У квітні 1956 року голова Мао

Цзедун висловив ще ряд політичних міркувань:

«Перевагу слід віддати мирному способу», «всі

патріоти — члени однієї сім’ї, незалежно від

того, коли вони встали на захист позиції патріо�

тизму» [2, с. 92]. Проте через втручання певних

чужоземних сил і інших причин ці міркування

не були втілені в життя.

Починаючи з 1970�х років, як міжнародний,

так і внутрішній стан у Китаї зазнав ряд важли�

вих змін: між Китаєм і США були встановлені

дипломатичні відносини і здійснена нормаліза�

ція державних відносин; на 3�му пленумі ЦК

11�го скликання Компартія Китаю вирішила

перенести центр тяжіння партійно�державної

роботи на будівництво сучасної економіки.

Разом з цим китайці по обидва боки Тайвань�

ської протоки, а також китайці�емігранти, що

проживають за кордоном, і особи китайського

походження сподіваються, що китайці спів�

працюватимуть і спільними зусиллями добива�

тимуться відродження Китаю. На такому істо�

ричному фоні китайський уряд, виходячи із

загальнонаціональних інтересів і перспектив�

ного розвитку країни, керуючись принципами

пошани історії, ділового підходу, врахування

реальної дійсності та інтересів усіх сторін, вису�

нув курс — «мирне об’єднання і одна держава —

два устрої».

1 січня 1979 року ПК ВЗНП КНР обнароду�

вав «Звернення до тайванських співвітчизни�

ків», у якому він урочисто проголосив основопо�

ложні політичні установки китайського уряду,

що стосуються мирного вирішення тайвансько�

го питання, і виступив із закликом провести

переговори з питання припинення військового

протистояння між обома сторонами Тайванської

протоки. У зверненні також було дано обіцянку,

що при здійсненні національного об’єднання

неодмінно «поважатимуться статус�кво Тайваню

і думки представників різних кіл Тайваню

і будуть зроблені розумні і раціональні політичні

установки і заходи» [2, с. 93–94].

30 вересня 1981 року Голова ПК ВЗНП Е

Цзяньін в інтерв’ю для друку дав подальше

роз’яснення політики і курсу щодо дозволу тай�

ванського питання. Він сказав, що «після об’єд�

нання країни Тайвань може зберегти за собою

право на високий ступінь самоврядування як

особливий адміністративний район». Він за�

пропонував також провести переговори між

правлячими партіями обох сторін Тайванської

протоки — Компартією і Гоміньданом — на

паритетних основах.

11 січня 1982 року керівник Китаю Ден Сяо�

пін з приводу вищезгаданого інтерв’ю Е Цзяньі�

на відзначив, що тут фактично присутня кон�

цепція «одна держава — два устрої». За загальної

передумови здійснення національного об’єд�

нання в основній частині країни здійснювати�

меться соціалізм, а на Тайвані — капіталізм.

26 червня 1983 року, розвиваючи далі концеп�

цію мирного об’єднання Тайваню з континен�

том, Ден Сяопін відзначив, що суть питання —

це об’єднання батьківщини. Разом з цим він дав

роз’яснення політичним установкам китайсько�

го уряду, що стосуються питань об’єднання обох

сторін протоки і заснування Тайванського особ�

ливого адміністративного району.

12 жовтня 1992 року Генеральний секретар

ЦК КПК Цзян Цземінь відзначив: «Неухильно

дотримуючись курсу «мирне об’єднання Бать�

ківщини, одна держава — два устрої», ми актив�

но сприятимемо справі об’єднання Батьківщи�
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ни». «Ми знов підтверджуємо, що Комуністич�

на партія Китаю готова встановити щонай�

швидше контакти з Гоміньданом із тим, щоб

створити умови для переговорів з питань офі�

ційного припинення протистояння на берегах

протоки і поступового здійснення мирного

об’єднання Батьківщини. До участі в цих пере�

говорах можна було б залучити видних діячів

інших політичних партій, організацій і різних

кіл суспільства двох сторін протоки» [2, с. 95].

Курс «мирне об’єднання і одна держава — два

устрої» — це важлива складова частина теорії

і практики будівництва соціалізму з китайською

специфікою, незмінна і основоположна дер�

жавна  політика китайського уряду на тривалий

період часу. Його основними моментами є такі:

1) Один Китай. У світі існує тільки один Ки�

тай, а Тайвань є невід’ємною частиною Китаю.

Центральний уряд розміщується в Пекіні. Це

загальновизнаний факт, який є передумовою

мирного вирішення тайванського питання.

Китайський уряд рішуче виступає проти

будь�яких висловів і дій, що спрямовані на роз�

кол Китаю і погрожують його суверенітету і те�

риторіальній цілісності, проти створення «двох

Китаїв», «одного Китаю і одного Тайваню» або

«однієї держави з двома урядами», проти всіх

спроб і актів, що можуть призвести до «незалеж�

ності Тайваню». Китайці на обох берегах прото�

ки одноголосно виступають за те, щоб у світі

існував лише один Китай, і підтримують об’єд�

нання країни. Статус Тайваню як невід’ємної

частини Китаю є визначеним і незмінним, тут

не може бути і мови про «самовизначення».

2) Співіснування двох систем. У рамках одного

Китаю соціалізм у континентальній частині

і капіталізм на Тайвані співіснуватимуть і спіль�

но розвиватимуться протягом тривалого часу,

виключено, що хтось когось поглине. Таке мір�

кування ґрунтується головним чином на врах�

уванні нинішньої ситуації на Тайвані і практич�

них інтересів тайванських співвітчизників. Це

буде важливою і головною специфікою держав�

ного устрою Китаю після здійснення його об’єд�

нання. Також після об’єднання не зміниться

соціально�економічна система, що діє нині на

Тайвані, спосіб життя, економічні і культурні

зв’язки із зарубіжними країнами. Приватне

майно, житлові будинки, земельні ділянки,

власність підприємств, законні права спадкоєм�

ства, інвестиції китайських емігрантів та інозем�

ців тощо без винятку захищатимуться законом.

3) Високий ступінь самоврядування. Після

здійснення об’єднання країни Тайвань стане

особливим адміністративним районом, який,

на відміну від інших провінцій і районів Китаю,

користуватиметься правом високого ступеня

самоврядування. Він матиме адміністративну,

законодавчу і незалежну судову владу, а також

право на винесення остаточної судової ухвали.

Він самостійно управлятиме своїми партійни�

ми, адміністративними, військовими, еконо�

мічними і фінансовими справами; він також

матиме право підписувати з іноземними держа�

вами торгові, культурні угоди та інші права

щодо зовнішніх відносин; він може мати свою

власну армію; континентальна частина не дис�

локуватиме на Тайвані ні військовий, ні адміні�

стративний персонал. Представники уряду осо�

бливого адміністративного району і видатні

діячі Тайваню можуть посідати керівні посади

в центральних державних органах влади, а та�

кож брати участь в управлінні загальнодержав�

ними справами.

4) Мирні переговори. Здійснення національ�

ного об’єднання мирним шляхом контактів

і переговорів — таке загальне сподівання всіх

китайців. Адже на обох берегах протоки живуть

китайці. Якщо внаслідок розколу державного

суверенітету і територіальної цілісності вони

почнуть воювати один проти одного, то це буде

величезною трагедією для всього китайського

народу. Мирне об’єднання допоможе згуртова�

ності всіх націй Китаю, піде на користь со�

ціально�економічній стабільності і прогресу на

Тайвані, а також послужить процвітанню і зро�

станню могутності всього Китаю.

Для того щоб покінчити із станом ворожості

і здійснити мирне об’єднання, обидві сторони

протоки повинні якнайшвидше встановити

контакти і почати переговори. У разі виконання

передумови існування «одного Китаю» можна

обговорювати будь�які питання, включаючи

питання про способи ведення переговорів,

питання про те, які партії, організації і пред�

ставники братимуть участь у переговорах, а та�

кож всі інші питання, що становлять інтерес для

тайванської сторони. На думку автора, два бере�

ги протоки напевно знайдуть прийнятне для

обох сторін рішення і сядуть за стіл переговорів.

Враховуючи складну ситуацію, китайський

уряд виступає за те, щоб до здійснення возз’єд�

нання обидві сторони на основі принципів вза�

ємної пошани, взаємодопомоги і спільної кори�

сті активно сприяли розвитку економічного

співробітництва і спілкування в різних сферах,

підтримували прямі поштово�телеграфні, тор�

гові і транспортні зв’язки, а також двосторонні

обміни з тим, щоб створити відповідні умови

для мирного об’єднання країни.

Мирне об’єднання є важливим курсом

китайського уряду. Проте будь�яка суверенна

держава має право чинити всі заходи, які вона

вважає необхідними, включаючи військовий

спосіб, для захисту свого суверенітету і терито�

ріальної цілісності. Китайський уряд зовсім не
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зобов’язаний давати обіцянку будь�якій інозем�

ній державі або особам, що намагаються розко�

лоти Китай, з приводу того, яким чином він

готовий вирішувати свої внутрішні справи.

Слід зазначити, що тайванське питання нале�

жить винятково до сфери внутрішніх справ

Китаю і відрізняється від німецького і корейсь�

кого питань, що виникли у результаті Другої сві�

тової війни відповідно до міжнародних угод.

Китайський уряд незмінно виступає проти вирі�

шення тайванського питання тими способами,

які свого часу були застосовані для врегулюван�

ня німецького і корейського питань. Тайванське

питання може бути вирішено раціональним

шляхом консультацій між обома сторонами про�

токи в рамках одного Китаю.

Китайський народ неодмінно звільнить Тай�

вань. Така непохитна воля всього 600�мільйон�

ного китайського народу.

«Наш уряд неодноразово указував, що у ки�

тайського народу існує два можливі шляхи

звільнення Тайваню, а саме: звільнення війсь�

ковим або мирним шляхом, і що китайський

народ має намір, наскільки це дозволять умови,

добиватися звільнення Тайваню мирними засо�

бами. Немає ані найменшого сумніву в тому, що

коли б Тайвань міг бути звільнений мирним

шляхом, то це найкращим чином відповідало

б інтересам нашої країни, всього нашого

китайського народу, а також миру в Азії і в усьо�

му світі» [7, с. 30–31].

У даний час можливість мирного звільнення

Тайваню зростає. Пояснюється це перш за все

тим, що зараз у міжнародному світі має місце

певна тенденція до пом’якшення напруженості,

а також тим, що здійснювана США озброєна

окупація Тайваню і їхнє втручання у внутрішні

справи Китаю стикаються з протидією дедалі

більшої частини миролюбних країн і народів. 

Отже, питання про повернення Тайваню

батьківщині, незалежно від того, якими засоба�

ми це здійснюватиметься, повинно і цілком

може бути вирішене тільки самими китайцями,

і ніяке іноземне втручання недопустиме. Проте

США мають абсолютно іншу позицію. Вони

розглядають Тайвань як свою колонію і кори�

стуються цим, щоб поторговуватися з Китаєм.

Усі бачать також, що США не тільки окупували

Тайвань і встановили там свій контроль у полі�

тичній, військовій, економічній і культурній

сферах, а й удаються до звичайної для них змов�

ницької тактики внесення розколу, щоб посіяти

усередині Тайваню підозру і ворожнечу, прагну�

чи таким чином підсилити свій контроль. Проте

подібні дії американських агресивних сил,

спрямованих на втручання у внутрішні справи

Китаю, викликають дедалі більшу невдоволе�

ність гоміндановських військовослужбовців

і чиновників на Тайвані. 

«Ми незмінно виступаємо за об’єднання всієї

нації для одностайної відсічі зовнішнім воро�

гам. На користь нашої великої батьківщини

і нашого народу члени Комуністичної партії

Китаю і члени партії Гоміндан пліч�о�пліч двічі

билися проти імперіалізму. Після закінчення

війни проти японських загарбників ми також

доклали зусиль для досягнення миру всередині

країни. І в період громадянської визвольної

війни, коли китайський народ змушений був

узятися за зброю, і навіть після звільнення мате�

рика, ми ніколи не припиняли зусиль для досяг�

нення миру шляхом переговорів. Хоча останні

роки, внаслідок озброєної американської інтер�

венції, ми і гомінданівські військовослужбовці і

чиновники йшли різними шляхами, але якщо

тільки всі ми будемо враховувати інтереси нації

і батьківщини понад усе, то ми знову зможемо

з’єднати наші руки і об’єднатися воєдино. Ми

віримо, що наша велика нація, що пережила

довгі страждання, поза сумнівом зможе здій�

снити повне об’єднання батьківщини, покла�

даючись на свої власні зусилля» [7, с. 33].
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Досліджено кризові комунікації у політиці.
Вивчено відображення кризових явищ у політично"
му дискурсі. Проаналізовано особливості форму"
вання політичного дискурсу у кризових ситуаціях.

Ключові слова: політичний дискурс, криза,

кризові комунікації.

Исследованы кризисные коммуникации в поли"
тике. Изучено отражение кризисных явлений
в политическом дискурсе. Проанализированы осо"
бенности формирования политического дискурса
в кризисных ситуациях.

Ключевые слова: политический дискурс,

кризис, кризисные коммуникации.

The paper is devoted to the crisis communication in
politic. In the article is analyzed the reflection of the
crisis in political discourse. Also in the article is studi"
ed the features of the political discourse formation in
crisis situations.

Key words: political discourse, crisis, crisis com�

munications.

Кризові явища є невід’ємним елементом

політичного процесу, оскільки політика, як ре�

гулятивно�контрольна сфера суспільства, перед�

бачає наявність постійного зіткнення інтересів

індивідів та великих соціальних груп. Водночас

(оскільки політика є публічною сферою, тобто

є об’єктом спостереження з боку інститутів

громадянського суспільства) будь�яка серйозна

політична криза одразу перетворюється на

колективну тему для обговорення, включається

у сферу загальносуспільного політичного дис�

курсу, обертаючись на комунікативний фено�

мен. Відповідно, політична криза — це вже не

просто порушення нормальних умов функціо�

нування політичної системи, але ситуація де�

формації політичного дискурсу, що поширюєть�

ся на суспільство загалом та посилює негативні

наслідки кризи на політичні інститути через

вплив індивідів, котрі включаються в обговорен�

ня тієї чи іншої політичної проблеми.

Відповідно дослідження політичної кризи

передбачає увагу до впливу кризи на суспіль�

ний дискурс. Дослідження проблеми полі�

тичного дискурсу пов’язане із домінуванням

у філософії та суспільно�гуманітарних науках

постмодерної парадигми. Термін «дискурс» по�

ступово поширювався в усіх західних гумані�

тарних дисциплінах з 60–70�х років, а з кінця

80�х — початку 90�х років ХХ ст. і в Україні, де

розробленням дискурсу, зокрема політичного,

працюють C. Андрусів, О. Білий, Г. Почепцов

та інші. Водночас наявна ціла низка публіка�

цій, присвячених проблемі комунікації у кри�

зових ситуаціях, здебільшого, у межах дослі�

джень з проблематики соціальних комунікацій,

зв’язків із громадськістю (public relations).

Зокрема, у російській науці відповідні дослі�

дження наявні у працях М.Гундаріна [1] та

Ф. Шаркова [2], а в українській — у публікаціях

Г. Почепцова [3]. Проте наявні дослідження

у сфері кризових комунікацій стосуються (пе�

реважно) перебігу криз та особливостей взає�

модії з пресою у кризових ситуаціях, у той час

як політичні кризи, як правило, функціонують

як дискурсивний феномен, тобто тема для

загальносуспільного обговорення, а не лише

основа для журналістських розслідувань.

Отже, це зумовлює мету дослідження: встано�

вити особливості розгортання кризових комуні�

кацій у політичному дискурсі. Мета зумовлює

завдання: визначити сутність кризових комуні�

кацій у політиці та політичного дискурсу,
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виокремити основні напрями кризової комуні�

кації у політичному дискурсі, проаналізувати

вимоги до кризових комунікацій у політиці.

«Дискурс — це тип комунікативної діяльно�

сті, інтерактивне явище, мовленнєвий потік,

що має різну форму вияву (усну, писемну, пара�

лінгвальну), відбувається у межах конкретного

каналу спілкування, регулюється стратегіями

і тактиками учасників; синтез когнітивних,

мовних і позамовних (соціальних, психічних,

психологічних тощо) чинників, які визначають�

ся конкретним колом «форм життя», залежних

від тематики спілкування, має своїм результа�

том формування різноманітних мовленнєвих

жанрів» [4, с. 138]. 

Отже, дискурс являє собою складне та ком�

плексне утворення, що є змістовно ширшим за

комунікацію як таку. Дискурс є не просто кому�

нікативним актом, але комплексним та ціліс�

ним поєднанням різноманітних факторів, що

уможливлюють комунікативну взаємодію. Дис�

курс фактично являє собою комплексне поєд�

нання комунікації та її передумов, він не просто

реалізується у комунікації, він її задає через

комплекс метакомунікативних чинників.

Можна виокремити такі основні характери�

стики дискурсу:

1. Це складне комунікативне явище з прита�

манними для нього адресатом і адресантом,

контактом, зворотним зв’язком, контекстом та

ситуацією спілкування. Дискурс відображає су�

б’єктивну психологію людини, це певна інтер�

претація, реконструкція уявного світу; автор

створює дискурс і описує реальні, бажані чи

нереальні події і явища, подає характеристики

об’єктів та своє ставлення до них. Цей світ

включає також і оцінку автора, а також певні

домисли та здогади, тобто автор дискурсу може

використовувати його для нав’язування своєї

точки зору і т. д. 

2. Це явище когнітивне і має справу з мисле�

творенням, пізнанням та передачею знань,

використання набутих знань та створенням

нових. Це сукупність мисленнєвих дій, які

спрямовані на пізнання та осмислення мовної

картини світу [5, с. 218].

Політичний дискурс — це загальносуспільне

комунікативне поле, що присвячене обговорен�

ню політичних проблем. Політика є публічною

сферою. Крім того, як регулятивно�контрольна

система, що стосується загальносуспільних

проблем управління та так чи інакше впливає на

життя кожного з громадян даної держави, поле

суспільного дискурсу є значним та охоплює усіх

політично�активних громадян.

Взаємодіючи між собою, політичні актори

поєднані рамками політичного дискурсу. Зага�

лом, політичний дискурс має ряд параметрів:

1) це не один комунікативний акт, а вся сукуп�

ність комунікативних актів з політичних проб�

лем; 2) дискурс — поєднання комунікації та її

передумов (символічних форм комунікації,

психологічних та когнітивних аспектів сприй�

няття); 3) дискурс задає схеми інтерпретації

оточуючої дійсності, тобто ті моделі дійсності,

з якими суб’єкт комунікації порівнюватиме

одержану інформацію.

Будь�яка кризова ситуація, що виступає

своєрідним порушенням традиційного та звич�

ного стану справ у політичні системі суспіль�

ства, одразу викликає належну увагу та стурбо�

ваність з боку громадян, оскільки політична

криза несе в собі потенційну небезпеку значних

соціальних трансформацій. Тож за першої

інформації про розгортання кризової ситуації,

вона одразу перетворюється на феномен полі�

тичного дискурсу, розвиваючись за своїми влас�

ними законами. Оскільки криза несе у собі

загрози для звичного політичного устрою, то це

означає, що вона може вплинути і на звичні

інтерпретаційні схеми, які є базовим парамет�

ром політичного дискурсу. Своєю чергою зміна

інтерпретаційних схем може призводити до

радикальної переоцінки всіх цінностей та самої

влади як такої. Як за часів російської революції

1917 року, коли за короткий період суспільно�

політичної кризи законний уряд перетворився

на «контрреволюційну силу».

Водночас, ситуація кризи, відображаючись

у суспільному політичному дискурсі, може зав�

давати значного впливу на громадську думку,

суспільні політичні настрої а, отже, і на політич�

ний процес. Стаючи явищем політичного дис�

курсу, кризова ситуація може впливати на сус�

пільство негативно, посилюючи стурбованість,

соціальну фрустрацію, панічні настрої тощо, тим

самим, посилюючи негативний вплив кризи.

Це зумовлює необхідність активного та ціле�

спрямованого впливу на кризу у суспільно�по�

літичному дискурсі.

Як зазначає Ф. Шарков, антикризове політич�

не управління передбачає: 1) постійне реагування

на негативні зміни у зовнішньому та внутрішньо�

му середовищі; 2) передбачення нових усклад�

нень у зовнішніх умовах діяльності політичної

організації, планування та реалізацію стратегії дій

у відповідь; 3) дії у відповідь з метою адаптації до

зміненого політичного середовища; 4) управлін�

ня процесом реалізації завдань [2, с. 68].

Однією з найбільш серйозних проблем будь�

якої кризової політичної ситуації є її розгортання

за умов неадекватного відображення у громад�

ській думці. Переважна більшість політичних

криз розгортається у формі загальносуспільного

інформаційного дефіциту. Здебільшого це ро�

биться з метою мінімалізації панічних настроїв

та через неможливість  поширення конфіденцій�

ної та секретної інформації.
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Політичний дискурс, як поєднання суспіль�

них актів комунікації, все одно переходить до

обговорення ключових проблем політики,

навіть за умов відсутності офіційної інформації.

Суперечність між інформаційними потоками та

суспільними потребами призводить до ситуації

заміщення офіційної політичної комунікації

неофіційним політичним дискурсом, який

складається з чуток та пліток, котрі можуть

набувати найвибагливіших форм. Дискурс не

може «зупинитися» ні на мить. Будь�який ін�

формаційний вакуум досить швидко заповню�

ватиметься. Проблема управління політичним

дискурсом у кризовій ситуації передбачає, на�

самперед, підвищену увагу до своєчасного

наповнення інформаційних каналів.

Як відзначає Г. Почепцов, складність кризо�

вих ситуацій полягає також у тому, що фахівці

(у тому числі і політики) оцінюють будь�яку

кризову ситуацію, виходячи з раціональних

принципів мислення, власного професійного та

життєвого досвіду, нормативних документів

тощо. У свою чергу публіка, котра виступає

основним суб’єктом та творцем загальносуспіль�

ного політичного дискурсу, оцінює ситуацію не

з позицій раціонального мислення, а виходячи

з власних емоцій [3, с. 182]. Раціональне осмис�

лення кризової ситуації політиками та її ірраціо�

нальне відображення у свідомості представників

соціуму призводить до того, що основні комуні�

кативні послання політиків можуть бути: 1) не�

зрозумілими; 2) неправильно інтерпретовани�

ми; 3) непочутими; 4) несприйнятими.

Більше того, спонтанне розгортання кризо�

вих явищ у сфері політики за умов відсутності

раціонального пояснення ситуації може при�

зводити до ситуації «хибної раціоналізації», за

якої громадська думка самостійно раціоналізує

певне пояснення ситуації на основі буденних

уявлень. Так, кризова ситуація з розпаду Радян�

ського Союзу була постфактум раціоналізована

у межах концепції «Перебудови як сплановано�

го ворожими силами плану зі знищення СРСР»,

який, зокрема включав: руйнування державного

устрою, форсування впровадження «капіталіз�

му», поглиблення хаосу та суспільної маргіналі�

зації тощо [3, с. 200–201]. Водночас, і раціо�

нальне та об’єктивне пояснення кризи може не

бути сприйнято політичним дискурсом, якщо

пропоновані відповіді не відповідають суспіль�

ним уявленням та стереотипам, або походять із

джерела, що не користується довірою. Крім

того, раціоналізоване обґрунтування не перед�

бачає простих та зрозумілих відповідей та лег�

ких шляхів розв’язання проблем. Це може

призводити до формування альтернативного,

ірраціонального обґрунтування (наприклад,

у формі «теорії змови» або іншої альтернативної

до офіційної громадсько�політичної концепції).

Стратегія антикризових комунікацій — це

стратегія завоювання контролю над суспільно�

політичним дискурсом за умов впливу ірраціо�

нальних факторів масового сприйняття у кризо�

вих ситуаціях. Дискурсивне розгортання важливої

політичної проблеми відбуватиметься у будь�яко�

му разі, оскільки суспільний запит породжувати�

ме відповіді. Тому антикризова стратегія взаємодії

з політичним дискурсом неодмінно означає на�

явність певних кроків, що мають забезпечити:

1) захоплення комунікативної ініціативи; 2) реалі�

зацію через дискурс політичних завдань.

Серед перших кроків антикризової комуні�

кації можна виокремити такі: сказати все пов�

ністю і без затримок (будь�яка затримка працює

на потенційних опонентів); відмовитись від

необ’єктивної інформації; забезпечувати пос�

тійний комунікаційний зв’язок (у формі офіцій�

них публікацій, звернень тощо); зробити до�

ступним керівництво для ЗМІ; вибачитись,

якщо дійсно є за що вибачатись; робити сміливі

рішення; дати проблемі «ім’я» (серйозна проб�

лема у будь�якому разі одержить у дискурсі ім’я,

як, наприклад, «Карибська криза», тому треба

випередити події і самостійно найменувати

кризу) [1, с. 217–219].

Необхідно враховувати, що офіційний раціо�

нальний дискурс пояснення ситуації, перетво�

рюючись у неофіційний політичний дискурс сус�

пільства, може радикально видозмінитися, що

призведе до негативних та неконтрольованих

процесів. Навіть надана вчасно та об’єктивна

інформація одразу може зіткнутися із наявними

у суспільному дискурсі бар’єрами сприйняття,

що мають характер мета�комунікації у суспіль�

стві. Ці бар’єри не тільки фільтрують інформа�

цію, але можуть її трансформувати, відповідно до

наявних стереотипів. Наприклад, занадто актив�

не виголошення офіційних заяв про відсутність

підстав для паніки може призводити до зворот�

ного ефекту та посилювати соціальне занепоко�

єння. «Заспокоєння» з боку офіційних комуніка�

торів може бути проінтерпретоване у дискурсі як

наявність підстав для занепокоєння, які насправ�

ді приховуються представниками влади.

Криза, як ситуація недієздатності традицій�

них інститутів управління та неможливості

діяти звичним способом, може породжувати

стан недовіри суспільства до офіційних комуні�

каторів. Суспільство, як правило, у кризовій

ситуації очікує на чіткі та зрозумілі відповіді та

цілісне бачення ситуації. Якщо офіційні кому�

нікатори не можуть запропонувати зрозуміле

для соціуму пояснення, то це може посилювати

потенційну недовіру до офіційних джерел.

Очевидно, що кризові ситуації можуть суттєво

відрізнятися за своїм походженням та механіз�

мами вирішення. М. Гундарін пропонує таку ти�

пологізацію криз згідно зі сценаріями можливого
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розв’язання: 1) раптові кризи, коли немає часу

на підготовку та планування; 2) криза, що вини�

кає поступово та залишає час для проведення

досліджень; 3) постійні кризи, що можуть три�

вати місяцями та роками [1, с. 208–209].

Здебільшого, у політичному процесі кризові

явища виникають раптово, однак при цьому

зумовлені тривалим перебігом подій та соціаль�

но�політичних процесів, що й зумовили безпо�

середньо кризу. Наприклад, розпад СРСР та всі

пов’язані з ним кризові явища у суспільстві були

зумовлені тривалим розвитком соціально�еко�

номічної ситуації протягом ХХ ст., кульмінацією

якої став процес т.зв. «перебудови». Економічна

криза початку ХХІ ст. також була зумовлена

деякими аспектами новітнього способу вироб�

ництва. Численні факти кризових явищ у відно�

синах СРСР та США («Карибська криза», «Бер�

лінська криза») походили від тривалого

геополітичного протистояння наддержав.

Водночас, оскільки рядові члени суспільства,

що й формують загалом політичний дискурс,

часто не можуть одержати цілісне уявлення про

суспільно�політичну ситуацію, правильно оці�

нити перебіг подій, що призвели до кризи, вста�

новити причинно�наслідкові зв’язки у кризовій

ситуації. Тож криза для них може бути раптовим

та незрозумілим явищем, а отже, у межах полі�

тичної комунікації може формуватися «дискурс

вини», що виражається у пошуку відповідаль�

них за суспільні проблеми. Тоді суспільно�полі�

тичний дискурс може набути виразних антивлад�

них (а потенційно і опозиційних) рис.

Запобіганню даної ситуації може сприяти

комплекс заходів з управління дискурсивними

процесами. 

Необхідно врахувати, що одразу після початку

криза переміщається у площину комунікації.

Українська дослідниця Н. Попович пропонує [6]

такі першочергові кроки з антикризового упра�

вління дискурсом: 1) контроль діалогу (необхідно

самостійно встановити правила та принципи

ведення діалогу, що, насамперед, полягає у само�

стійному обранні тематики виступів та наступаль�

ному а не оборонному характері комунікацій);

2) швидкість реакції (надавати відповіді негайно,

протягом перших 24 годин); 3) визначення цілей

комунікації у кризовій ситуації (дуже часто

«виграти» — це трохи більше, ніж перенести

основну вісь діалогу чи проконтролювати рівень

шуму з боку медіа, що означає усвідомлення, коли

задекларувати перемогу і покинути поле бою);

4) в основі комунікацій має бути виважена та ціліс�

на позиція; 5) будь�яка інформація має бути під�

тверджена та спиратися на відповідні досліджен�

ня; 6) інформація має бути правдивою, оскільки

виявлена неправда одразу негативно вплине на

сприйняття ситуації; 7) поширення інформації

має відбуватися всіма доступними каналами.

Окрім позитивних, стратегії відповіді у кри�

зовій ситуації можуть бути також і «негативни�

ми», тобто побудованими за принципом від зво�

ротного. До їхнього числа, зокрема, належать:

відповідь аристократа (нічого не пояснювати,

не вибачатися, що характерно для авторитарних

політичних лідерів, для яких важливо не пока�

зати слабкість власного режиму на публіці);

знайти іншого винуватого — стратегія «публіч�

ної жертви» (за умов важкої кризової ситуації

хтось із політиків може піти у відставку); удар

у відповідь (перехід до звинувачень опонентів);

нездоланна сила обставин (апеляція до форс�

мажору) [1, с. 225].

Цілком очевидно, що негативні стратегії

мають цілком виразне ситуативне призначення

та не можуть  мати універсального використан�

ня. Тому вони можуть застосовуватися у комбі�

нації з іншими підходами до комунікативного

управління кризою.

Кризова ситуація відзначається декількома

умовами, у яких розгортається комунікація:

1) неконтрольованість (часто ми не можемо пе�

редбачити наслідки дій; 2) різке скорочення керо�

ваних параметрів; 3) зміщення в бік базисних

потреб (за шкалою А. Маслоу); 4) зростання зна�

чення інформації та інтерпретації подій; 5) зміна

каналів інформації та зростання ролі неофіційних

каналів у порівнянні з офіційними [3, с. 189–191].

Як уже відзначалося вище, криза руйнує тра�

диційні інтерпретаційні схеми. А саме вони

значною мірою складають основу будь�якого

дискурсу. Тож може сформуватися альтернатив�

ний, кризовий дискурс, що функціонуватиме за

своїми власними, особливими законами.

Наприклад, у ході розгортання політичної

кризи в Україні кінця 2004 року у суспільстві

формується опозиційний «помаранчевий» дис�

курс, що являв собою органічне поєднання ак�

тів комунікації (усної, через опозиційні видання

та телеканали), а також соціокультурних норм

та інтерпретаційних схем. Згідно з останніми

відбувається переінтерпретація усієї політичної

системи суспільства, влади, інститутів грома�

дянського суспільства. У межах опозиційного

дискурсу відбувається делегітимація влади. Усі

процеси порівнюються із деякими базовими для

даного дискурсу цінностями: українськими

національними, культурними, цінностями де�

мократичного вибору та представництва. Як

підсумок, радикально змінюються уявлення про

політику і виробляються нові дискурсивні

схеми, відомі під публіцистичною назвою «цін�

ності Майдану».

Втрата владою контролю за розгортанням

кризи позначилася у формуванні альтернатив�

ного політичного дискурсу, у межах якого сама

влада була делегітимізована та нівельована, що

досить яскраво відображає значущість впливу
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на політичний дискурс за умов розгортання

кризових ситуацій.

Російські фахівці пропонують такі елементи

комунікаційної стратегії у разі кризи: 1) усвідо�

мити, що криза — реальність (відкидання самого

факту кризи, ігнорування обставин розгортання

кризи, публічне заперечення кризового стану

створюють чудові передумови для поширення

неофіційної інформації, формування альтерна�

тивних комунікативних каналів, а отже, і для

становлення альтернативного дискурсу); 2) про�

рахування прямих та опосередкованих комуніка�

ційних ризиків; 3) напрацювання оптимальної

інтерпретації подій; 4) інформаційний вплив на

сприйняття людей [1, с. 210–212].

Виникнення інформаційного вакууму вису�

ває вимогу його заповнити: згідно з правилом

шести годин має бути висловлена офіційна

позиція щодо кризової ситуації. Водночас,

антикризова стратегія з управління дискурсом

передбачає врахування деяких потенційних

небезпек, які можуть призводити до негативно�

го розгортання політичного дискурсу [1, с. 220].

Зокрема, за умов кризової ситуації у формі ката�

строфи слід негайно відповісти на питання:

«Їхати чи не їхати на місце події». Негативне

вирішення даного питання російським керів�

ництвом під час кризи у зв’язку з загибеллю атом�

ного підводного човна «Курськ» позначилось на

суспільно�політичному дискурсі та іміджі Прези�

дента Російської Федерації — В. Путіна. Загибель

«Курська» висвітила слабкі моменти кризових

комунікацій влади з двох причин. Обурення ЗМІ

викликало також і те, що В. Путін не перервав

свою відпустку в Сочі, і хоча з екрану телевізора

він сказав, що приїзд начальства тільки заважає,

це не зняло питань. Відсутність належної реакції

влади на катастрофу одразу викликала суспіль�

ний резонанс, що відзначилося у суспільно�полі�

тичному дискурсі. Події розгорталися в обмеже�

ний період часу, що не давало можливості

підготувати комунікативний контекст. Ескалація

відбувалася буквально на очах громадськості.

Можна навести заголовки деяких газет: Ціна

«національної гордості» — людські життя»

(«Нові вісті», 2000, 18 серпня), «Посадова непра�

вда, що призвела до трагедії» («Незалежна газе�

та», 2000, 18 серпня), «Як нам брехали» («Комсо�

мольська правда», 2000, 18 серпня), «Сто метрів

дези» («Московський комсомолець», 2000, 24–31

серпня), «10 днів, які потрясли міф про владу»

(«Нова газета», 2000, 24–27 серпня).

Одразу не вплинувши на суспільно�політич�

ний дискурс, влада втратила ініціативу. Почав

формуватися альтернативний дискурс, у якому,

зокрема, намітилося декілька тенденцій, пов’я�

заних, з одного боку, зі звинуваченням влади

у відсутності належної уваги до проблеми,

а з іншого — у приховуванні фактів про траге�

дію. Таким чином, неправильно обрана страте�

гія одразу виразилася у негативному комуніка�

тивному контексті.

Також помилкова реакція на кризову ситуа�

цію може виражатися у ряді комунікативних

вад, таких як: пасивна крайність (відмова від

надання інформації, відсутність будь�якої на�

лежної реакції); активна крайність (занадто

бурхливе обговорення проблеми); позиція «заг�

наного у кут» (лише пасивна відповідь на кри�

тику без виявлення ініціативи); несвоєчасність

інформації [1, с. 226–227].

Підсумовуючи все вищесказане, необхідно

відзначити, що політична криза — це комуніка�

тивне явище, оскільки будь�які проблеми у сфері

політики набувають негайного розголосу у сус�

пільній комунікації. Публічна політика відобра�

жається у формі суспільного політичного дис�

курсу, що є поєднанням комунікативних актів

(щодо політичних проблем) та умов комунікації.

За умов кризи будь�яка політична інформація

відображається у дискурсі, трансформуючись

відповідно до умов сприйняття політики суспіль�

ством. Комунікативні бар’єри, ірраціональність

сприйняття інформації, стан підвищеної со�

ціальної стурбованості можуть призводити до

того, що криза відбиватиметься у політичному

дискурсі негативно для влади. Це потребує роз�

глядати протидію політичній кризі у контексті

управління соціально�політичним дискурсом.

Тому антикризові комунікації мають врахову�

вати характеристики політичного дискурсу

(масовість, ірраціональність, недовіру) та базува�

тися на принципах: 1) наочності; 2) пояснення;

3) доступності; 4) оперативності та об’єктивно�

сті; 5) репрезентативності (перед суспільством

мають звітувати перші особи).
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Характеризується Інтернет"простір України,
Росії та США. Увага акцентується на визначенні
рівні залучення Інтернет"ресурсів під час виборчої
Президентської кампанії 2010 року та можливо"
сті Інтернету як одного із засобів політичної
комунікації.

Ключові слова: Інтернет�простір України,

виборча президентська компанія, політична

комунікація.

Характеризируется Интернет"пространство
Украины, России и США. Внимание акцентирует"
ся на определении уровня  привлечения Интернет"
ресурсов во время избирательной Президентской
кампании 2010 года, а также возможности
Интернета как одного из средств политической
коммуникации.

Ключевые слова: Интернет�пространство

Украины, избирательная президентская компа�

ния, политическая коммуникация.

The article characterized the Internet space in
Ukraine, Russia and the United States. Attention is
focused on determining the level of involvement of
Internet resources during the presidential election
campaign in 2010 and of the Internet as a means of
political communication. 

Key words: Internet — space of Ukraine, the

selective presidential company, the political com�

munications.

В останні кілька років було розгорнуто дис�

кусію з приводу нових форм медіа, що утвори�

лися внаслідок об’єднання раніше окремих

інформаційних технологій (телебачення, теле�

фони та комп’ютери). Особливою гострою те�

мою є Інтернет — відкрита комп’ютерна мережа,

що зв’язує людей з усього світу і дає їм змогу

обмінюватися поглядами із суспільних питань. 

Оптимісти вірять, що завдяки своїй інтерак�

тивності та практичній неможливості цензури

інформації Інтернет може спричинити револю�

цію у сфері політичної комунікації. На їхню

думку, комп’ютерні медіа сприяють вивільнен�

ню творчої енергії, ліквідації суспільної ієрархії,

ефективній підтримці демократії, цілеспрямова�

ному зростанню впливу людей, що були раніше

лише пасивними споживачами інформації,

і створенню нових різновидів об’єднання людей.

Зрештою, за їхніми прогнозами, має бути ство�

рено глобальне електронне суспільне середови�

ще, здатне і замінити застарілу модель постачан�

ня новин для масової аудиторії невеликою

групою людей, і створити нові форми «горизон�

тальної» комунікації на кшталт «маси�масам».

Оптимісти відзначають успіхи недержавних

організацій  у використанні Інтернету для мобі�

лізації громадськості та ефективного поширен�

ня у міжнародних масштабах альтернативної

інформації, здатної протистояти офіційним і до�

мінантним поглядам за умов урядових репресій,

як це було під час політичної кризи  1994 року

в Мексиці [2, с. 104–105].

Натомість техноскептики, не заперечуючи

значного потенціалу мережі Інтернет, вказують на

низку умов, що обмежують можливість її викори�

стання як демократичного засобу комунікації.

Одним із головних обмежень є надзвичайно

нерівномірний розподіл комп’ютерних знань,

інфраструктури та матеріальних ресурсів, необхід�

них для використання комп’ютерної техніки. За

таких умов Інтернет може сприяти подальшому

зростанню нерівності у сфері комунікації та полі�

тичної влади і до того ж у глобальних масштабах.

З іншого боку, Інтернет, замість надання нового

імпульсу публічній сфері може спричинити її роз�

дрібнення на тисячі он�лайнових мікрооб’єднань,

що не бажають спілкуватися одне з одним. Навіть

якщо Інтернет зможе стати «новим засобом

мовлення» для масової аудиторії у ньому, ймовір�

но, домінуватимуть ті самі комерційні цінності

і корпоративні інтереси, що й у «старих» засобах

масової комунікації [4, с. 189–200].

Як зазначив один з критиків комп’ютерних

комунікаційних мереж: «вони не запобігають

формуванню глобальної комунікаційної моно�

полії, вони радше є її органічною складовою

частиною. Як будь�яка ринково зорієнтована

система, мережа Інтернет створена, щоб задо�

вольнити інтереси бізнесу та багатих спожива�

чів. Саме тут можна досягти найбільшого при�

бутку у найлегший спосіб… на це вказує те, що

зміст комерційної інформації, що її поширюють

в Інтернеті… подібний до того, який розповсю�

джується існуючими сьогодні ЗМІ. Насправді

ж вплив рекламодавців і комерціалізму на зміст

повідомлень в Інтернеті, можливо, навіть біль�

ший, ніж в інших мас�медіа [5, с. 33–34].

Проникнення web�технологій в політику — це

важкий і суперечливий процес. Умовно його

можна розділити на два етапи. Перший етап —
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інформаційний. Суть його полягає у проникнен�

ні в мережу політичної інформації. Переважно це

сайти політичних партій та громадських організа�

цій, деяких політичних лідерів, сайти газет та

журналів, а також суто електронні видання аналі�

тичних та дослідницьких організацій. Другий

етап пов’язаний зі зрощенням політики та медіа

і спробою використовувати Інтернет як інстру�

мент політичних комунікацій і політтехнологій.

Щодо першого етапу, то тут варто визнати,

що Інтернетом сьогодні активно користуються

чи не всі журналісти. Новини з мережі Інтернет

стали настільки звичними, що більшість ЗМІ

вже навіть не робить посилання. У свою чергу,

посилання на Інтернет�джерела, що ще кілька

років тому не мали жодного статусу, сьогодні

мають свій вагомий зміси. Тож перші, хто від�

гукнувся на можливості Інтернет, були ЗМІ

політичних партій. Сьогодні мати свою сторін�

ку в мережі Інтернет не просто ознака хорошо�

го тону, а й просто необхідність. Так само, як

і мати сторінку власної партії. Таким чином,

створюється враження інформаційної присут�

ності політики в усіх сегментах життя. Однак не

варто плутати політичну рекламу і дійсно

наповнений інформацією політичний продукт.

Більшість політиків та політичних партій і досі

не розглядають Інтернет як дійсний і, що голов�

не, недорогий спосіб ведення своєї кампанії. 

Щодо другого етапу входження web�техноло�

гій у політику, варто контактувати, що україн�

ський політикум та Інтернет�простір до нього

ще просто не перейшов. Про це — далі.

Сьогодні перемогти в боротьбі за владу, не

маючи доступу до традиційних ЗМІ, — просто

неможливо. Проте досвід Західних виборчих

кампаній свідчить, що новий, менш містких

спосіб здійснювати вплив на розум електорату —

через Інтернет. Цей спосіб має багато преваг,

найголовнішою серед яких є легкість і майже

миттєва публікація будь�якої інформації, відсут�

ність часових меж, можливість тематичного

пошуку і швидкого зв’язку для моніторингу си�

туації. Частина віртуальної інформації в політи�

ці сьогодні має стійку тенденцію до збільшення.

З найбільшою ймовірністю, цей процес буде

продовжуватися й у майбутньому: кількість сай�

тів політичних партій та рухів збільшуватиметь�

ся, інформаційна роль Інтернету — зростатиме.

Можливо навіть web�мережа стане провідним

джерелом політичної інформації, відтіснивши

традиційні ЗМІ.

Важливою перевагою на користь цього твер�

дження є те, що традиційні ЗМІ працюють пере�

важно в режимі інформаційного монологу (одно�

сторонньої комунікації). Комп’ютерні ж технології

відкрили можливість багатосторонньої комуніка�

ції. Кожен, хто має доступ до мережі, може бути як

відправником, так і отримувачем інформації.

Звичайно, чи не всі політики звернули свою

увагу на переваги реклами в Інтернеті. Якщо

картинка телеролика «живе» декілька секунд,

газетна публікація — декілька днів, то тексти та

відеофайли в мережі можуть існувати місяцями,

а то й роками. Тим паче, що під час подорож�

чання рекламних послуг традиційних ЗМІ,

Інтернет має дуже привабливі переваги.

Глобальна мережа дозволяє забезпечити пос�

тійний суспільно�політичний диспут з можливі�

стю електронного зворотного зв’язку в реально�

му часі між владою та громадянами. Саме тому

залежність громадян від інституціональних

посередників, партійних організацій і груп інте�

ресів може бути зведена до мінімуму [9].

Окрім того, Інтернет може допомогти пере�

бороти таку негативну тенденцію, як зниження

політичної активності (найбільше це стосується

молодого покоління, яке в основному до полі�

тики проявляє більше фінансову активність).

Це можливо завдяки спрощенню прямого кон�

такту громадян і влади. Інтернет знижує витра�

ти на погодження можливих шляхів політичних

дій між індивідами, які мають спільні погляди,

але не контактують у реальному житті. Йдеться

про створення віртуальних політичних струк�

тур. Вони будуть відрізнятися від будь�яких

інших, раніше створених організацій.  Інтернет

давно вже виніс на порядок денний питання

про  об’єднання людей   за найрізноманітніши�

ми ознаками: за політичними поглядами, інте�

ресами, спільними проблемами тощо.

Однак, на жаль, всі ці переваги Інтернету для

наших політиків поки що залишаються далеки�

ми та ефемерними. Насправді, все набагато

жалюгідніше. Практика української Інтернет�

політики показує, що сьогодні жоден політик,

жодна політична сила в країні не вбачає в мере�

жі Інтернет реальну силу та можливість полі�

тичних комунікацій.

Жоден із політиків України досі не зміг вико�

ристати в повній мірі всі ті можливості, котрі

може надати йому мережа Інтернет. Тож огляне�

мо детальніше на взаємини політиків з Інтер�

нетом. Банери — є, персональні сайти/форуми —

є, прихильники — також є. Однак хіба цього

достатньо для успішного пропагування власних

ідей? Кожен з цих пунктів розглядається в піар�

штабах політсил як «ще один засіб» для ведення

кампанії. Інтернет не виокремлюють, його роз�

глядають як звичайний майданчик, де можна

повісити агітку з власною відфотошопленою

світлиною або ж набором офіційних фактів

з біографії. Складається враження, що black

PR — напевно єдине, що навчився робити наш

політикум, вдало копіюючи один у одного при�

мітивні ідеї щодо чергового поливання брудом

опонентів — не важливо де — на банерах, агіт�

ках, сайтах, форумах чи деінде.
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Ще одна деталь, яку треба обов’язково відмі�

тити — це часові рамки. Дивно, але так склало�

ся, що на Інтернет політики звертають увагу

лише тоді, коли треба готуватись до (поза)чер�

гових виборів. Закупаються рекламні пакети,

все це гарненько крутиться протягом певного

часу… і як тільки кампанія закінчується, так

само стихає й Інтернет�активність. Юрій Лу�

ценко влітку 2007 року завів персональний блог

на сайті своєї політичної сили. Навіть пробував

вести дискусію в коментарях. Але не встигли

завершитись вибори, як блог Луценка припав

пилом. Так само й з іншими сайтами політич�

них сил. Відкрийте будь�який сайт будь�якої

політичної сили — побачите майже однакову

структуру і однакове наповнення. Історія, спи�

сок учасників, програми (якщо є) і куценькі

новини, які обновляються з такою періодичні�

стю, що новинами у прямому розумінні цього

слова, тобто новою інформацією, їх назвати

дуже важко. Щодо присутності самих політиків

на своїх персональних сайтах, то (питання це

більш риторичне) чи вміють вони взагалі ними

користуватися? Щоправда, цього року був на�

тяк на те, що щось може змінитися. Власний

сайт О. Турчинова вражав графікою, здавалося,

що нарешті політикум згадав по Інтернет. Але…

на графіці все й завершилося.

Щодо Інтернет�присутності політики взагалі,

то тут варто, як уже раніше зазначалося, згадати,

що присутність ця суто часово регламентована.

Лише під час виборчих кампаній. Хоча, врахо�

вуючи те, що останнім часом ми живемо постій�

но в умовах виборів — присутність ця спостеріга�

ється вже досить довгий час. Напередодні

останніх президентських виборів 2010 року Юлія

Тимошенко, Арсеній Яценюк, Сергій Тігіпко

й інші політики з’явилися на ЖЖ, блогерській

мережі twitter і багатьох інших популярних Інтер�

нет�ресурсах. Втім, вони так і не змогли грамот�

но скористатися всім потенціалом Інтернет�сер�

вісів. Так, активність у блозі на сайті Анатолія

Гриценка почалася в грудні 2008 року. Там Гри�

ценко переплітає думи про державу розповідями

про те, як дивиться мультики з дочкою. У ЖЖ

з’явилося по декілька аккаунтів Віктора Ющен�

ка, Юлії Тимошенко і Віктора Януковича, але,

судячи з відсутності постів і «френдів», самі полі�

тики стосунку до них не мають. З подібним же

успіхом політики освоюють і twitter [6].

Більш просунутим у користуванні Інтерне�

том став Арсеній Яценюк. Окрім ЖЖ, він, як

і Обама, завів декілька аккаунтів на інших сер�

вісах: на Youtube, twitter, blogspot і liveinternet.

Подібний крок він пояснив «історичною не�

обхідністю»: «Раніше люди відправляли блакит�

ний конверт з повідомленнями, а зараз замість

смс�ок ми пишемо електронні листи». Яценюк

оголосив про появу ряду офіційних акканутів

під однаковим НІКом arseniy2010. Незважаючи

на заяву Яценюка, що всі блоги веде він особи�

сто, виявилось, що комунікацією з Інтернет�

користувачами (arseniy2010 відповідав на ко�

ментарі і «твітти») займалося декілька людей.

У тому числі і ЖЖ�користувач lumpen, який

випадково опублікував під НІКом Яценюка

нецензурний коментар. Мінус до Інтернет�ре�

путації Яценюка додає і той факт, що він не вва�

жав за потрібне прокоментувати цей інцидент.

Знайомство з сучасними технологіями праг�

нули демонструвати й інші кандидати, напри�

клад, Сергій Тігіпко. У червні запрацював сайт

tigipko.com. У Тігіпка є і ЖЖ — tigipko.livejour�

nal.com. У ЖЖ публікуються не лише «дублі»

повідомлень прес�служби політика, але і звіти

про поїздки Україною від його імені. У twitter

Тігіпка є цілих три, реальним з яких здається

лише один — Sergeytigipko, який написав, що

користуватиметься twitter як найшвидшим

ресурсом Інтернету.

Інна Богословська також має twitter�аккаунт

bogoslovska, на якому від її імені публікуються

посилання на новини і заяви політика [7].

Політики активно коментують події Інтер�

нет�виданнями. Тими небагатьма, яких дійсно

можна назвати Інтернет�виданнями. Тобто та�

кими, які існують лише в Інтернеті, а не є Інтер�

нет�версіями друкованих видань. І хоча їх неба�

гато (можна перерахувати на пальцях рук), все

ж вони мають вплив у політичному середовищі.

На власному досвіді переконалася, працюючи

в Інтернет�виданні «Інтернет�Репортер», що

в інтерв’ю політичному Інтернет�виданню не

відмовляв жоден політик. На щастя, вони також

розуміють, що інформація в Інтернеті живе

найдовше. Однак це, знову ж таки — односто�

роння комунікація. Це — втрата частини «просу�

нутої» молодіжної аудиторії, яка надає перевагу

Інтернету, а не традиційним ЗМІ, і яка й має

бути найбільш політично�активна. Це — втрата

ще й можливості коригувати свою програму,

стратегію дій, хоча б умовно залучати громадян

до ї обговорення і вирішення їхніх проблем.

Це — взагалі втрата можливості наблизити

політиків�небожителів до звичайних людей.

Незважаючи на потужні темпи зростання

підключень до Інтернету серед населення

України, наші політики досі мають статус off�

line. А Інтернет — це як якась модна фішка,

просто «ще один» засіб піару — не важливо

якого, білого чи чорного. Якщо політики не

налаштовані на конструктивний діалог в реаль�

ному житті, то нема чого сподіватись та тішити

себе ілюзіями щодо їхньої адекватності в он�

лайні. Максимум, на що вони спроможні на

даному етапі, — це найняти спеціальну люди�

ну, котра і буде вести замість них якісь кволі

ознаки Інтернет�діяльності. 

168

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



Далеко за досвідом ходити не треба. Прези�

дент Росії Дмитро Медвєдєв, країни, котра в ба�

гатьох людей асоціюється з тоталітаризмом та

відсутністю демократії, вже довгий час веде

відеоблог. Важлива деталь: вибори президента

в Росії минули давно. З точки зору української

політики, він веде себе нелогічно Але, вияв�

ляється, що це все ж таки комусь потрібно. Без

сумніву, що Президент Росії навряд чи захотів

брати участь в тому, що було б йому нецікавим.

Я не здивуюсь, якщо найближчим часом діяль�

ність російської влади в Інтернеті лише поси�

литься. Тим паче, що неодноразово влада Росії

закликала губернаторів до створення та актив�

ної участі на своїх Інтернет�сторінках. Свої сто�

рінки тепер мають губернатори Астраханської,

Самарської, Тульської, Костромської областей.

Всього понад два десятки людей. Сторінку на

«Вконтакті» завів навіть консервативний лідер

російських комуністів Зюганов. Там чудово

розуміють можливості Інтернету як засобу

комунікації. Як розумів це і Барак Обама, при�

клад ведення президентської кампанії якого

вже став мало не іконічним.

В чому секрет Барака Обами? Погляньте на

український політичний Інтернет, і погляньте

на його. У нас, як уже зазначалось вище, Інтер�

нет — це лише майданчик для агітації, котра має

однобічний характер. Інформація спрямована

винятково на аудиторію і не передбачає ніяких

зворотних зв’язків. У той час як у США Інтер�

нет був використаний саме як засіб спілкуван�

ня, комунікації. Обама привідкрив ту завісу,

котра розділяла його і простих громадян. Він

став ближчим. Недарма соціальну мережу Бара�

ка Обами було названо my.barackobama.com. А�

його останній Інтернет�крок взагалі вразив

увесь світ. Відповідь на питання громадян через

мережу YouTube [8]. Ну, коли б це наші політики

відповідали на питання громадян в Інтернеті?

Це ж не солідно — лише на перших каналах

телебачення! 

Українським політикам поки що, на жаль, це

не потрібно. Чорний піар, примітивні банери та

популістська агітація — це максимум їхніх

можливостей. 

Загалом же Інтернет уможливлює виникнен�

ня нових ефективних механізмів суспільної,

у тому числі, політичної активності громадян.

Зокрема, він виступає як засіб дуже оперативної

організації  і координації дій політичних одно�

думців, які є прихильниками нетрадиційних

соціальних рухів [3].

Професор В. Бебик наводить такі переваги

Інтернету для використання його політиками та

політичними партіями. Віртуальна реальність

створює для політичних лідерів ілюзію рівності.

Напередодні виборів не проводиться жеребку�

вання сайтів або розподіл «ефірного часу».

Теоретично політичний лідер може мати без�

ліч сайтів, на які можна викласти будь�яку кіль�

кість інформації за будь�який проміжок часу.

Сайт може бути досить об’ємним, оскільки його

вартість визначається далеко не кількістю

інформації, а частота оновлення сайту залежить

лише від власника.

Особливістю є й те, що політична реклама та

PR�акції кандидата чи політичної партії в Інтер�

неті можуть проводитися постійно, а не лише

напередодні виборів. Так само постійно можна

здійснювати опонування конкурентам та їхнім

сайтам.

Крім того, для Інтернету не існує кордонів,

що є досить важливим чинником в умовах гло�

балізації. Отже, Інтернет є необхідним для залу�

чення електорату, який перебуває за кордо�

ном на час виборів. Для таких виборців сайти

є одним із небагатьох джерел інформації про

політичне життя країни [1, с. 220�221].

Загалом же використання Інтернету у полі�

тичних цілях має великі можливості. Це ті пере�

ваги, які не дає жоден інший засіб масової кому�

нікації. І хоча для більшості громадян України

Інтернет і досі залишається недосяжним, все

ж на сьогодні — це величезна частка «просуну�

тої» аудиторії, яка має право на політичну інфор�

мацію з перших вуст і від якої залежить успіх

політичних партій на виборах. Тож варто не

відкидати можливості всесвітньої мережі, а на�

магатися якомого більше створювати ілюзію

«присутності» в Інтернеті, адже на сьогодні — це

найдешевший спосіб дієвої агітації.
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Проаналізовано джерелознавчу базу еволюції
комунікаційного середовища інформаційного сус"
пільства як науковий фундамент формування уяв"
лень про термінологічну систему проблемного поля
інформаційно"комунікаційного простору.

Ключові слова: історіографія, еволюція,

комунікаційне середовище, термінологічна

система, інформаційне суспільство.

Проанализированы источники эволюции ком"
муникационной среды информационного общества
как научного фундамента формирования пред"
ставлений о терминологической системе проб"
лемного поля информационно"коммуникационного
пространства .

Ключевые слова: историография, эволюция,

коммуникационная середа, терминологическая

система, информационное общество.

Sources of communicational environment evolution
of informative society as scientific basis of formation of
idea about terminological system of problem field of in"
formative and communicative area have been analyzed.

Key words: historiography, evolution, communi�

cational environment, terminological system, infor�

mative society.

Нові форми життєдіяльності, породжені ін�

формаційним суспільством, зумовлюють появу

нових напрямів сучасної теорії соціальної кому�

нікації. У зв’язку з цим передбачається актуалі�

зація комунікативної проблематики, коли су�

спільство розглядається водночас як певна

соціальна конструкція, комунікативний меха�

нізм, що визначають не лише динаміку, а й сут�

ність відповідних соціальних процесів. Інтер�

претація сутності соціальних процесів з позиції

теорії соціальної комунікації відбиває реалії

інформаційного суспільства, дозволяє виявити

проблемні питання, що виникають у сучасному

комунікаційному еволюційному середовищі,

дає можливість знайти шляхи концептуальних

рішень нашого дослідження.

Як свідчить проведений нами аналіз, джере�

лознавча база дослідження еволюції комуніка�

ційного середовища інформаційного суспіль�

ства не була об’єктом окремого наукового ви�

вчення. Проте в межах фундаментальних нау�

кових праць, таких як дисертації та монографії,

історіографія виступала обов’язковою части�

ною означених робіт. Серед найважливіших

варто згадати докторські та кандидатські до�

слідження російських соціологів В. Зотова [15],

О. Рунова [31], педагога С. Зенкіної [13], філо�

софа О. Знамцевої [14]. Однак названі праці

лише частково охоплюють окреслену нами

тему і не базуються на інтегративних можливо�

стях теорії соціальних комунікацій. 

Метою статті є аналіз еволюції наукової

думки щодо проблем комунікаційного середо�

вища в умовах еволюції інформаційного сус�

пільства.

У надрах соціально�комунікаційної пробле�

матики інформаційного суспільства активно

розвивається та змістовно наповнюється термі�

нологічна система, що відображає феномен

доби інформатизації — комунікаційне (за термі�

нологією інших дослідників — інформаційно�

комунікаційне) середовище. Опрацьовані нами

публікації, присвячені термінологічному упо�

рядкуванню окресленої теми, умовно можна

поділити на дві групи відповідно до застосова�

них методологічних підходів. Перша група базу�

ється на техніко�технологічній складовій кому�

нікаційного середовища і його утилітарній

функції. Найяскравіше даний підхід репрезен�

тується у працях, присвячених інформатизації

взагалі та окремих сфер соціально�комуніка�

тивної практики, зокрема освіти, управління,

зв’язків із громадськістю тощо [7; 12–13]. Так,

М. Зеков у монографії «Информатизация школь�

ного образования» виокремив розділ під назвою

«Информацинно�коммуникационная среда»,

в якому смислотворчий термін подається через

«сукупність апаратних, програмних і телекому�

нікаційних засобів, інформаційних ресурсів,

призначених для оброблення та передавання ін�

формації … для зручної та швидкої взаємодії лю�

дей, незалежно від відстані, що їх розділяє» [12].

У той же час автор заперечує змістовне напов�

нення даного терміна, вважаючи його лише

засобом для вирішення функціональних зав�

дань [12].
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Ще вужче трактують термін фахівці з інфор�

маційних технологій, які ототожнюють окремі

комунікативні мережі (наприклад, Інтернет)

та засоби масової інформації, технічні засоби,

які використовуються в них, з інформаційно�

комунікаційним середовищем. Так, наприклад,

А. Востриков мережу Інтернет у широкому

розумінні асоціює з комунікаційним середови�

щем, «швидкість розвитку якого значно переви�

щує швидкість розвитку телебачення, радіо та

інших комунікаційних середовищ» [7]. Друга

група фахівців оперує терміном «комунікаційне

середовище», базуючись на соціокультурному

підході до явища. Саме таке бачення подається

у працях С. Бондаренка, В. Зотова, М. Ізвєко�

вої, В. Михайлова, С. Михайлова, О. Рунова,

В. Щербини [5; 15–17; 26; 31; 42]. 

Комплексний аналіз комунікаційного сере�

довища з позицій соціологічної інформатики (за

термінологією автора) був здійснений російсь�

ким дослідником О. Руновим у докторській

дисертації «Особенности коммуникативной

среды в моделях информационного общес�

тва» [31]. Особливу увагу автор приділяє комуні�

каційному середовищу, яке в «когнітивному

аспекті являє собою відображення суспільства

як системної цілісності, а у комунікативному

показує становлення і розвиток соціально�ін�

формаційного простору» [31, с. 13]. Застосова�

ний науковцем методологічний підхід дозволив

розробити понятійній апарат та систему методів

і технологій побудови моделей комунікаційного

середовища. Як провідна використовується ме�

тодологія аналізу соціологічних чинників, які

керують розвитком комунікаційного середови�

ща. Розроблені автором теоретико�методологіч�

ні принципи побудови моделі комунікативного

середовища, що існують в електронній системі

інформаційного обміну, визначаються особли�

вим характером функціонування мережевої

комунікації, сутність якої детермінується наяв�

ністю горизонтальних зв’язків та відсутністю

єдиного центру регулювання інформаційними

потоками.

Системний аналіз інституціональних змін

в умовах еволюції інформаційно�комунікацій�

ного середовища міститься в докторській ди�

сертації [15] та монографії В. Зотова «Становле�

ние информационно�коммуникативной среды

современного общества: социологический ана�

лиз институциональных трансформаций» [16].

Використання методології соціальних комуні�

кацій як субстанціональних засад функціону�

вання соціальних інститутів і аналіз останніх

у контексті взаємодії соціуму, культури та осо�

бистості дозволили автору охарактеризувати

становлення інформаційно�комунікаційного

середовища на прикладі російського суспіль�

ства. Дефініція інформаційно�комунікаційного

середовища подається В. Зотовим через систему

функцій, властивих системі соціальних комуні�

кацій. Такими функціями, на думку автора,

можуть бути, як мінімум, дві: 1) комунікаційна,

тобто інформаційно�комунікаційне середови�

ще розглядається як «певна інфраструктура,

організована на основі інформаційно�комуні�

каційних технологій і призначена для зберіган�

ня, передавання, обробки великих масивів

інформації»; 2) комунікативна, яка спирається

на те, що «інформаційно�комунікаційне сере�

довище — це мережева структура, яка об’єднує

взаємозалежних соціальних суб’єктів, що коор�

динують і погоджують власну спільну діяльність

для задоволення виникаючих інформаційно�

комунікативних потреб» [15, с. 22–23]. 

Крім вищезазначених наукових джерел,

важливим чинником упорядкування наукової

термінології виступають енциклопедії, словни�

ки та довідники. Серед тих, що містять вище�

зазначену дефініцію, варто назвати два: вільну

електронну енциклопедію «Википедия» та

авторський словник�довідник В. Ільганаєвої

«Социальные коммуникации (теория, методо�

логия, деятельность)» [20; 34]. Згідно із «Ви�

кипедией» «комунікаційне середовище» — це

«сукупність умов, які дозволяють групі лю�

дей/організацій (суб’єктів середовища) реалі�

зовувати бажання та необхідність обміну

інформацією шляхом прямого звернення один

до одного» [20]. Саме цей ресурс містить єдину

спробу класифікувати комунікаційного середо�

вища. Не вказуючи ознаки диференціації, ви�

окремлюють [20]: 1) універсальне комунікатив�

не середовище — таке, що надає однакові

можливості; 2) спеціалізоване комунікативне

середовище — таке, що має певні обмеження.

Перше, у свою чергу, може включати такі харак�

теристики та можливості: технічні — канали,

сервіси передавання інформації тощо; емоційні —

ставлення з боку суб’єктів середовища, які

сприймають інформацію, до її джерела; соціаль�

но�етичні для обміну інформацією без її обме�

жень у форматах надання, тематики, способах

передавання та ін.

Спеціалізоване комунікаційне середовище за

ступенем охоплення поділяється на: 1) локаль�

не, при якому інформаційне середовище забез�

печує процес обміну між суб’єктами, необхід�

ність та бажання в обміні інформацією яких

визначені спільністю певних характеристик

(інтересів, географічного компактного розташу�

вання суб’єктів середовища, їхніх соціально�

демографічних ознак та ін.); 2) глобальне, що

забезпечує можливість обміну інформацією між

будь�якими суб’єктами середовища в межах дії

технологічних засобів. При цьому обидва вказані
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види спеціалізованого комунікаційного середо�

вища ототожнюються з інформаційним середо�

вищем, яке постійно вдосконалюється у процесі

еволюції суспільства.

Серед визначень, що зустрічаються у сфері

різноманітних суспільних практик, заслуговує на

увагу тлумачення терміна у зв’язку з інформати�

зацією освіти як предметної галузі суспільства.

Простежується намагання поєднати технологіч�

ну і функціональну специфіку освіти з комуніка�

тивною природою навчання таким чином:

«Інформаційно�комунікаційне середовище — це

множина інформаційних об’єктів та зв’язків між

ними, засоби і технології збору, накопичення,

передавання (транслювання), оброблення, про�

дукування і розповсюдження інформації, власне

знання, засоби відтворення аудіовізуальної

інформації, а також організаційні та юридичні

структури, які підтримують інформаційні проце�

си та інформаційну взаємодію» [27].

З позицій теорії соціальних комунікацій при

проведенні подальшого дослідження концеп�

туальним і найоптимальнішим для нас буде

визначення «комунікаційного середовища», на�

ведене В. Ільганаєвою у термінологічному слов�

нику�довіднику «Социальные коммуникации

(теория, методология, деятельность)» [34]. На

думку автора, цим терміном позначається «сукуп�

ність умов матеріально�речових, субстанціональ�

но�змістовних, технологічних, організаційних,

в яких здійснюється комунікаційна взаємодія та

комунікаційний процес» [34, с. 165].

Спробу створення об’єктно�орієнтованої

моделі інформаційно�комунікаційного середо�

вища на прикладі освітнього простору запропо�

нувала І. Розіна [30]. Структура моделі включає

користувачів, правила взаємодії між ними, події

та інформаційні об’єкти, серед яких найбільш

суттєвим є текст (навчальний, науковий). При

побудові автором моделі інформаційно�комуні�

каційного середовища враховувались п’ять

ознак: 1) інтегративна цілісність; 2) багатокуль�

турність та багатоплановість; 3) надмірність

(позитивна); 4) відкритість; 5) мовна (лінгві�

стична) спрямованість.

Так, глобальну мережу Інтернет відносять до

макросередовища, з огляду на її розміри, або до

метасередовища, маючи на увазі інтеграцію

з нею найстаріших засобів комунікації, які за�

безпечують високу надійність, швидкість та

розповсюдження інформації і комунікації між

людьми [30].

Як слушно наголошує І. Розіна, незважаючи

на активний розвиток інформаційно�комуніка�

ційних технологій в напрямку мультимедіа, кон�

вергенції різноманітних середовищ, основою

для взаємодії в інформаційно�комунікаційному

середовищі, проте є текст, наприклад, у фору�

мах, чатах, інших діалогових системах у реаль�

ному часі. Зокрема, модель освітнього інформа�

ційно�комунікаційного середовища науковець

розглядає як об’єктно�орієнтовану, в якій об’єк�

тами є: користувачі (викладачі, учні та інші учас�

ники педагогічного процесу, провайдери освіт�

ніх послуг), правила взаємодії (передбачені

комп’ютерною програмою, курсом, інтуїтивні,

етичні), події (здійснювані користувачами дії та

їхній результат) та інформаційні об’єкти (тексти,

графіка, відео, з якими працюють користувачі).

Таким чином, І. Розіна в запропонованій «сту�

дентоцентричній» моделі структурного та со�

ціального устрою традиційного освітянського

середовища вказує на його трансформацію

інформаційно�комунікативними технологіями,

комп’ютерно�опосередкованою комунікацією

як інтегрованим освітянським інформаційно�

комунікаційним середовищем з розподіленими

ресурсами і комунікативною інфраструктурою

підтримки освітянських товариств різноманіт�

них типів. 

Виокремлення структурних складових термі�

ноелементу зумовлено, в першу чергу, витоками

та етапами розвитку інформаційного суспіль�

ства, у контексті еволюції якого досліджується

феномен інформаційно�комунікаційного сере�

довища.

Концепція інформаційно�комунікаційного

середовища розглядається науковцями з ураху�

ванням перших соціологічних моделей постін�

дустріального суспільства, які з’явилися у 60�і

роки XX ст., що вважається первинною фазою

формування інформаційного суспільства —

принципово нового виду суспільної формації.

Вивчення інформаційного суспільства відбу�

вається в межах наукової мультидисциплінар�

ності, при цьому синтезуючим вектором висту�

пає соціально�філософський аналіз. Феномен

інформаційного суспільства активно досліджу�

ється, починаючи з його появи. Першоджерела�

ми виступають праці відомих зарубіжних філо�

софів, соціологів, політологів, економістів

Д. Белла, Дж. Гелбрейта, М. Кастельса, Дж. Мар�

тина, І. Масуди, А. Мінка, С. Нора, М. Постера,

Д. Тапскотта, О. Тоффлера, А. Турена, Ф. Уеб�

стера та ін. [3; 19; 35–37; 40; 43–47]. 

Найважливішими для обраного нами пред�

мета дослідження є фундаментальні праці сучас�

них українських та зарубіжних науковців, прис�

вячені всебічному аналізу інформаційного

суспільства та його теоретикам. Це, зокрема,

роботи Р. Ф. Абдєєва, Г. Бехманна, О. В. Бутен�

ко, В. Данил’яна, А. Єлякова, Г. Камаралі,

О. Попова, В. М. Скалацького, А. Д. Урсула

тощо [1; 4; 6; 10–11; 18; 28; 32; 39].
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Інформаційно�комунікаційне середовище су�

часності як пріоритет і перспективні питання

розглядає розуміння та прогнозування особливо�

стей наступу інформаційної епохи постіндустрі�

ального періоду, що знайшло відображення

в концепціях зарубіжних теоретиків Ю. Хаберма�

са, Н. Лумана та ін. [24; 41]. Існуюча історіографія

предметного поля «інформаційного суспільства»

дозволяє розглядати еволюцію його концепцій

від ідей постіндустріалізму (Д. Белла, О. Тоффле�

ра, А. Турена та ін.), де акцентована увага на еко�

номічному аналізі нового суспільства, через тра�

диції французької критичної соціології (С. Нора,

А. Мінка, М. Постера), що досліджує технологічні

та соціальні аспекти інформаційного суспільства,

до аналізу суспільства знань (Knowledge�based

Society) [6]. Велика кількість дослідників пов’язує

становлення інформаційного суспільства не

стільки з технологічним розвитком і кількістю

використовуваної в суспільстві інформації, скіль�

ки з її новою якістю і новими характеристиками

(М. Кастельс, Ж. Бодрийяр, Т. Шиллер, Ю. Ха�

бермас, Е. Гідденс, Ф. Уебстер, М. Делягін та ін.).

Аналіз останніх досліджень інформаційного сус�

пільства свідчить, що більшість авторів погоджу�

ються з тим, що прогрес інформаційно�комуні�

каційних технологій перетворює суспільство не

сам по собі, а завдяки зміні природи і властиво�

стей інформації, яка створюється і поширюється

за їхньою допомогою. Робиться висновок про те,

що концепція інформаційного суспільства пере�

творюється на концепцію суспільства знань, а на

перший план, знижуючи значення прогресу ін�

формаційно�комунікаційних технологій, вихо�

дить цінність інформації як економічного й інте�

лектуального ресурсу. 

Термін «суспільство знань» (knowledge�based

society) являє собою підсилений варіант «інфор�

маційного суспільства». Дану концепцію дослід�

ники визначають як третій етап теоретичного ана�

лізу проблеми інформаційного суспільства [6].

У просторі суспільства знань наукове знання

трансформувалося в найціннішу форму інформа�

ції, саме суспільство змінило свою технологічну

основу під впливом наукового знання. Традиційне

матеріальне виробництво, не орієнтоване на най�

новітніші наукові та технологічні знання, вияви�

лося не конкурентоспроможним. Як відзначає

О. Бутенко, самі ж інформаційні технології як

базові технології інформаційного суспільства є тех�

нологіями, які виконують такі функції: соціоген�

ну, культурогенну, гносеогенну [6, с. 6]. Остання

набуває статусу та значущості в умовах інформа�

ційного суспільства, яке реалізує програми «інте�

лектуальних комп’ютерів», в тому, що сукупність

інформаційних мереж дозволяє здійснювати опе�

рації, які забезпечують надходження нових знань. 

Концептуальними ознаками суспільства

знань є: вільний автоматизований доступ до

будь�якої інформації та знань, необхідних для

життєдіяльності та вирішення особистих і со�

ціально значущих завдань; доступність (індиві�

ду, групі, організації) сучасних інформаційних

технологій; існування розвинених інфраструк�

тур, що забезпечують створення національних

інформаційних ресурсів. Суспільство, що нале�

жать до інформаційного, само є виробником

необхідних інформаційних ресурсів, в тому

числі наукових. Отже, у широкому значенні

інформаційним може бути назване лише те сус�

пільство, що має високий рівень інформаційних

технологій і за рахунок цього є конкурентоспро�

можним на світовому інформаційному ринку,

насиченому комп’ютерами в усіх сферах (побу�

ті, виробництві, управлінні), яке саме виробляє

необхідну інформацію. Тобто йдеться про: при�

скорену автоматизацію, роботизацію сфер

виробництва і управління; радикальну тран�

сформацію соціальних структур, що викликає

зростання обсягу сфери інформаційної діяльнос�

ті та послуг. При цьому спостерігається зростан�

ня кількості працюючих у сфері інформаційної

діяльності: воно повинно становити не менше

50% загальної кількості зайнятих [6, с. 7].

Таким чином, постіндустріалізм, інформати�

зація та інтелектуалізація, за висновками нау�

ковців, є основними фазами формування ін�

формаційно�комунікаційного суспільства та

його прогресу. Наприкінці ХХ ст. — на початку

ХХІ ст. у науковій рефлексії інформаційного

суспільства та його складових здійснюється

перехід від домінування інформаційно�техніч�

них (техніко�технологічних) аспектів, що роз�

глядається нами як витоки комунікаційного

середовища, до соціогуманітарних (соціальних,

антропологічних, інституціональних тощо).

При цьому деякі не розмежовують властивості

технологій та властивості середовища (В. Ми�

хайлов, С. Михайлов) [26], інші (В. Зотов) [15; 16]

вважають поєднання властивостей нових ін�

формаційних технологій (анонімності, ризоміч�

ності (гіпертекстуальності), інтерактивності)

таким, що породжує особливості та характери�

стики інформаційно�комунікаційного середо�

вища: віртуальність, глобальність та фрагмен�

тарність (табл.) [16, с. 66]. 

Крім того, його еволюція характеризується

обсягом, інформаційно�комунікаційною інтен�

сивністю, Інтернет�комунікаціями та розвитком

мегасуспільства, що визначається принципами

комунікаційної взаємодії різних соціальних

систем, структур, що породжені і підтримують�

ся певними культурами та науковими досяг�

неннями. 
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На сучасному етапі у вітчизняному та зарубіж�

ному науковому просторі аспектам віртуаліза�

ції, глобалізації та фрагментації як властивостям

інформаційно�комунікаційного середовища

приділяється все більше уваги. Філософи, куль�

турологи, соціологи, психологи, починаючи

з 90�х років ХХ ст., активно досліджують пробле�

матику віртуального середовища і особливостей

протікання комунікаційних процесів у ньому.

При цьому можна зустріти публікації, в яких

автори намагаються осмислити сучасні комуні�

кативні практики крізь призму еволюції форм

комунікації у динаміці змін соціальної реально�

сті. До таких, зокрема, належать роботи С. Бон�

даренка, В. Зотова, С. Коноплицького, Д. Кутю�

гіна, Г. Лугініної, В. Михайлова, С. Михайлова,

Н. Рейнгардт, О. Рунова, Л. Тягунової, В. Щер�

бини та ін. [5; 15–16; 21–23; 26; 29; 31; 38; 42]. Як

констатує О. Рунов, саме еволюція інформацій�

нокомунікаційного середовища призвела до

розвитку мережевої віртуальної комунікації

інформаційного суспільства [31]. Віртуалізацію

інформаційно�комунікаційного середовища, на

думку В. Зотова, можна визначити «як заміщен�

ня реальності його симуляцією/образом за допо�

могою інформаційно�телекомунікаційних тех�

нологій», що, у свою чергу, призводить до

деперсоналізації взаємовідносин між суб’єктами

в межах віртуальних товариств з одночасним

інституціональним закріпленням даних відно�

син [15, с. 13]. В інформаційно�комунікаційному

середовищі відбувається процес іграїзації со�

ціальних інститутів, тобто заміщення інституціо�

нально закріплених соціальних практик їхніми

симуляціями. 

З’явившись на певному етапі розвитку інфор�

маційної революції та розвиваючись паралельно

з формуванням глобального комунікаційного

середовища соціуму, віртуальна комунікація

в епоху інформаційного суспільства, як резюму�

ють фахівці в зазначених вище працях, визнача�

ється такими особливостями: збільшенням

можливостей соціалізації особистості; розвит�

ком виробництва знання; розвитком мережевої

економіки; перетворенням інформації на один

із базових ресурсів суспільства; зміною основ�

них характеристик комунікаційного середови�

ща — часу і простору; стратифікацією інформа�

ційного суспільства; нерівномірністю розподілу

основного ресурсу інформаційного суспільст�

ва — знання. Глобалізація інформаційно�кому�

нікаційного середовища як процес розширення

системи соціальних комунікацій та інтенсифіка�

ції соціальних взаємодій у масштабах людства

призводить до появи транснаціональних і ло�

кальних мережевих структур, які поряд з націо�

нально�державними утвореннями впливають на

нормативну регуляцію процесів функціонуван�

ня соціальних інститутів. У межах інформа�

ційно�комунікаційного середовища соціальні

інститути у вигляді влади, держави втрачають

єдиного гаранта дотримання інституціональних

норм і правил. Фрагментація комунікаційного

середовища як організація альтернативних со�

ціальних структур (мережевих товариств) з ме�

тою затвердження власної самобутності усклад�

нює ідентифікацію індивіда в статусно�рольовій

системі соціальних інститутів, перетворюючи

їх на соціальні утворення переважно нефор�

мального характеру без чіткої нормативної

регламентації.

Віртуалізація, глобалізація, фрагментація

комунікаційного середовища інформаційного

суспільства позбавляють певну частину систе�

ми комунікацій суспільства нагляду з боку

соціальних інститутів. Перенесення особли�

востей соціальної взаємодії та здійснення

соціальних практик із інформаційно�кому�

нікаційного середовища до реального соціо�

культурного простору призводить до того, що

інститути втрачають стійкість у зв’язку з інтен�

сивною зміною статусно�рольової структури,

а також об’єктів, норм та правил інституційної

діяльності [15; 16].

Таким чином, генералізаційні тенденції

в теорії соціальних комунікацій на сучасному

етапі сконцентровано у напрямі дослідження

комунікаційного середовища, узагальнюючи

організаційні, методичні, технологічні, функ�

ціональні, змістовні, управлінські (в т.ч. про�

ектні) аспекти соціальних комунікацій частко�

вих та прикладних досліджень і результатів наук

підсистемного рівня в системі комунікаційного

знання [34, с. 339–340].

174

Таблиця – Співвідношення властивостей інформаційноBтелекомунікаційних технологій та інформаційноB
комунікаційного середовища

Властивості інформаційноB
комунікаційного середовища 

Властивості інформаційноBкомунікаційних технологій

Ризомічність
(властивість структури)

інтерактивність
(властивість входу/виходу)

анонімність
(властивість суб’єкта)

Віртуальність х х

Глобальність х х

Фрагментарність х х
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Аналіз джерелознавчої бази виявив, що в умо�

вах наявної полісемії терміна «комунікаційне

середовище» актуальним завданням виступає

упорядкування категоріального апарату на осно�

ві соціально�комунікаційної методології, з урах�

уванням існуючих підходів і необхідності розме�

жування трактування понять «комунікаційне

середовище», «комунікативне середовище», «ін�

формаційне середовище», «інформаційно�кому�

нікаційне середовище» тощо. 
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Аналізуються заголовки новин, які містяться
в інформаційних програмах першого каналу Націо"
нальної радіокомпанії України; визначаються
головні чинники, які впливають на ефективність
заголовків новинного повідомлення.  

Ключові слова: заголовок, новина, інформа�

ційне  повідомлення, ефективність заголовку,

інформаційна програма, інформаційне мовлен�

ня, перша програма Національної радіокомпа�

нії України (НРКУ). 

Анализируются заголовки новостей, содержа"
щихся в информационных программах первого
канала Национальной радиокомпании Украины;
определяются главные факторы, влияющие на
эффективность заголовков новостного сообщения.

Ключевые слова: заголовок, новость, инфор�

мационное сообщение, эффективность заголов�

ка, информационная программа, первая про�

грамма Национальной радиокомпании Украины

(НРКУ). 

The heading complexes of reports of chronicles of
the informative programs which sounded in  first chan"
nel of National broadcasting company of Ukraine are
analysed in the article; main factors which influence
on efficiency of  heading complex of chronicle report
are determined.

Key words: heading complex, information report,

efficiency of heading complex, informative program,

informative broadcasting, first program of National

broadcasting companyi of Ukraine (NRCU).

Процес об’єктивного та неупередженого ін�

формування громадян про найважливіші події

в різних сферах суспільного життя є надзвичай�

но важливим в умовах поглиблення демокра�

тичних процесів України. Нагальна необхід�

ність володіти збалансованою інформацією

серед людей, юридичних осіб, державних інсти�

туцій є однією з головних характеристик роз�

витку Української держави 90�х років ХХ ст. та

перших десяти років ХХІ ст.    

Після проголошення незалежності України

провідну роль у наданні громадянам  збалансо�

ваної інформації відіграла та відіграє Націо�

нальна радіокомпанія України (НРКУ). Вона

є найдоступнішим і найпотужнішим засобом

масової комунікації України впродовж усього

пострадянського періоду. 

Основою концепції інформаційного мовлен�

ня НРКУ є таке: інформування громадян має

здійснюватися на основі довірливого та друж�

нього спілкування, що переслідує мету встано�

вити тісний зв’язок з аудиторією. 

Але задля встановлення максимального рівня

довіри під час спілкування зі слухацькою ауди�

торією, поліпшення сприймання інформацій�

них програм радіослухачами, формування стилю

новин Національного радіо варто дослідити

питання, якими є заголовки новин (інформацій�

них повідомлень), що лунають в ефірі першої

програми НРКУ. Інакше кажучи, потрібно вив�

чити, що являє собою перше речення новини,

якою мірою воно є сутнісно новим, інформатив�

ним, конструктивним. Тому метою цієї статті

є проаналізувати заголовки новин інформацій�

них програм, які звучали в ефірі першого каналу

Національної радіокомпанії України; визначити

головні чинники, які впливають на ефектив�

ність заголовків новини; подати рекомендації

щодо їхнього вдосконалення.   

Зазначимо, що чимало уваги присвятили

означеним питанням вітчизняні дослідники

радіожурналістики — Віктор Миронченко, Во�

лодимир Олійник, Микола Прокопенко, Ва�

силь Лизанчук, Олесь Гоян, Юрій Єлісовенко,

Віктор Набруско, Олена Зелінченко та деякі

інші. Серед російських учених проблему ефек�

тивності хронікальних повідомлень в інформа�

ційних програмах на радіо вивчали Енвер Багі�

ров, Всеволод Ружников, Олександр Шерель,

Георгій Кузнецов, Павло Гуревич, Владислав

Смирнов, Сергій Корконосенко, Людмила

Болотова та чимало інших. Американські та

європейські дослідники — Стівен Мітчел,

Ендрю Бойд, Квінсі Маккой — опосередковано

здійснювали вивчення  зазначеного питання.     

Об’єктом дослідження є новини (інформа�

ційні повідомлення) інформаційних програм,

які лунали в ефірі першої програми Національ�

ної радіокомпанії України. Предметом дослід�

ження виступає заголовок (перше речення або
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перша фраза) новини (інформаційного пові�

домлення) інформаційних передач першої про�

грами НРКУ.   

Унаслідок суспільно�політичних трансфор�

мацій кінця ХХ — початку ХХІ ст. інформацій�

не мовлення НРКУ зазнало суттєвих трансфор�

мацій. Серед них наголосимо на переході

мовлення від агітації та пропаганди вигідних

владі фактів до об’єктивної та чесної подачі

інформації, в результаті чого стало можливим

досягти принципу збалансованості. 

Основною формою подачі інформації в но�

винних передачах на Національному радіо є  но�

вина (інформаційне повідомлення). Вона  кон�

статує суспільно вагомі події, подає відповіді на

запитання: хто?, що?, де?, коли? З таких повідо�

млень радіослухачі  дістають стислу інформацію

про перебіг найпомітніших подій внутрішнього

та зовнішнього життя України. Недарма ві�

домий дослідник радіожурналістики Віктор

Миронченко наголошує, що за допомогою

новин здійснюється запис історичних подій

у часовій послідовності, вони — невід’ємна

складова частина літопису сучасності [3, 243].

Отже, закономірно постає запитання — як зро�

бити так, щоб цей літопис сучасності  провадив�

ся на гідному рівні, щоб новини та їхні заголов�

ки були, насправді, ефективними та цікавими

для пересічного радіослухача.

Цей тип коротких текстових повідомлень

складається, здебільшого, з кількох рядків.

Себто до заголовка новини входить лише одне�

два коротких речення. Віктор Миронченко за�

уважує, що в таких рамках автор не має можли�

вості розкрити причину появи нових фактів,

широко висвітлити їх,  належним чином оціни�

ти та прокоментувати. Проте, за його словами,

це не вада новинного повідомлення, а його при�

рода [3, 244]. 

У подібних малих радійних формах знахо�

дить своє відображення повне розмаїття тем.

Ось кілька прикладів: 

•• Володимир  Литвин  просить  Бюджетний

комітет Парламенту розглянути пропозиції Ка�

бінету Міністрів щодо основних напрямів бю�

джетної політики на 2010 рік. За словами  Голо�

ви  Верховної  Ради, відповідні пропозиції

Кабміну надійшли в парламент.

•• Питання  про  можливе  створення  нової

коаліції  між  блоком Юлії  Тимошенко і  Партією

регіонів буде обговорюватися сьогодні ввечері

під час засідання ради коаліції. Про це заявив

голова фракції «НУ� НС» Микола Мартиненко

в кулуарах парламенту.

•• США  прагнуть мати з Китаєм такі ж тісні

відносини, як і зі своїми європейськими союз�

никами. Про це  заявив міністр фінансів США

Тімоті Гейтнер під час  візиту до Пекіна.

•• ООН   вважає  можливим  повернення  між�

народних  гуманітарних організацій  до судан�

ської провінції Дарфур. Заступник Генерального

секретаря ООН Джон Голмс заявив, що судан�

ська влада не заперечує проти роботи в Дарфурі

гуманітарних місій.

Як бачимо, новини являють собою по суті

заголовок і його стислу розшифровку (або під�

заголовок). 

У межах цієї статті проведений контент�аналіз

заголовків новин (інформаційних повідомлень)

інформаційних передач, які вийшли в ефір на

першій програмі Національної радіокомпанії

України. Всього проаналізовано 130 таких пові�

домлень. Вони звучали в інформаційних випус�

ках у другій половині травня 2009 року.  Унаслі�

док контент�аналізу авторка виявила таке.

По�перше, заголовки новин переважною

більшістю не відображають сутнісно нове, вони

містять загальні відомості, які ні про що не гово�

рять слухачеві. Подібні заголовки радше нагаду�

ють протокольний звіт. Приміром, такий заголо�

вок — «Євросоюз проводить сьогодні у Празі

переговори між Європою, Близьким Сходом та

Середньою Азією щодо співпраці в енергетич�

ній галузі та транспортній сфері». Про що може

дізнатися радіослухач, слухаючи подібне? Звіс�

но, ні про що, адже щодня у світі відбувається

сила�силенна зустрічей, переговорів, круглих

столів такого штибу. Заголовок мав би містити

принципово нову, сутнісну інформацію, яка

подавала б відповіді на запитання — які саме

питання співпраці в енергетичній та транспорт�

ній галузях розглядатимуться, які документи

планується підписати, які очікуються заяви з бо�

ку представників Євросоюзу тощо. Подамо ще

кілька прикладів беззмістовних заголовків но�

вин повідомлення: «Віце�президент Сполучених

Штатів Джо Байден вирушив з візитом до Бал�

канських країн», «В Україні стартує інформацій�

ний проект Євросоюзу «Діяльність засобів ма�

сової інформації: поширення присутності ЄС

у регіоні, застосовування європейського інстру�

менту сусідства та партнерства» та інші.   

На думку авторки, причиною пустопорожніх

заголовків є інертність радіожурналістів. Адже

задля того, щоб уловити в інформації сутнісно

нове, над нею необхідно ретельно попрацювати —

кілька разів переглянути всі відомості з приводу

певної події, які є, зіставити їх, проаналізувати,

виокремити найголовніше, знайти важливі

нюанси та подробиці і таке інше. У цьому зв’яз�

ку актуальною є думка російських журналісти�

кознавців Людмили  Болотової, Георгія Кузне�

цова, Владислава Смирнова та Олександра

Шереля про те, що хоч радіоповідомлення

являє собою невеликий текст, ця мала форма

вимагає ґрунтовної підготовки, уміння та досві�

178

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0



ду журналіста. За їхніми словами, оскільки

виражальні засоби радіожурналістики викори�

стовуються у цьому разі мінімально, особливого

значення набувають тут мова, стиль та інтонація

голосу, який звучить [6, 192].  

По�друге,  якраз мова і стиль заголовку

в новинах НРКУ є доволі далекою від стандар�

тів інформаційного радіомовлення. Згідно з ни�

ми, перше речення  має бути максимально сти�

слим, чітким і складатися не менше як із 8–10

слів.  Проведений контент�аналіз засвідчив, що

80 відсотків заголовків містять від 13 до 35 слів (!).

Звертаємо увагу на своєрідного рекордсмена

серед заголовків, речення якого складається із

35 слів (!): «За результатами саміту «Китай�ЄС»,

який має відбутися у Празі, сторони можуть

підписати 4–5 документів, у тому числі угоду

про створення в Пекіні Центру підтримки

середнього та малого бізнесу ЄС на території

Китаю». Вкотре можна запитати, що ж слухач

запам’ятає із такого потоку слів?! Добре, якщо

хоча б власну назву — Китай.  Відредагувавши

заголовок, отримуємо таке: «Угоду про створен�

ня Центру підтримки середнього та малого біз�

несу  планують підписати на саміті «Китай�ЄС».

Не можна не помітити, що серед 130 заголов�

ків новин усе ж трапляються поодинокі випадки

дотримання канонів інформаційного радіомо�

влення. Наведу їх: «Оспіваний львівський «ста�

ренький трамвай» відсвяткував своє 115�річчя»,

«Автомобільні гіганти «Порше» та «Фольцва�

ген» оголосили про своє об’єднання», «На Кубі

зафіксовано перший випадок зараження люди�

ни вірусом грипу «А» та інші. 

Тому, зважаючи на означене вище, радіожур�

налістам потрібно прагнути до стислості, ком�

пактності та лаконічності під час формулювання

заголовків. Але при цьому, наголошує дослідник

Василь Лизанчук, лаконізм не повинен спричи�

няти одноманітність викладу матеріалу. На

думку вченого, потрібно завжди творчо підходи�

ти до підготовки новини. Це означає, що його

потрібно будувати так, щоб не створювати пере�

думов для варіантного розуміння, різнойменно�

го тлумачення події [2, 240]. Солідарний із паном

Лизанчуком американський дослідник Мітчел

Стівенс. Він говорить, що речення — це головні

складові сюжету, тож проявом відповідальності

журналіста є дотримання у них зрозумілості

й стислості. На думку вченого, характеристикою

досвідченого журналіста новин є вміння викла�

дати думку чітко та лаконічно [8, 70].

По�третє, у заголовках помітно накопичення

непростих для вимови слів, складних синтаксич�

них конструкцій, які утруднюють сприймання

інформації слухачами. Читаючи такі заголовки,

не відразу й зрозумієш, про що мова. Тим часом

Василь Лизанчук звертає увагу на те, що репор�

тер покликаний  подати факт так, щоб він заціка�

вив найбільшу кількість радіослухачів [2, 235].

Розглянемо такий приклад заголовка: «Народ�

ний Союз Наша Україна» має намір розглянути

на з’їзді 27 червня питання про можливість

виключення зі своїх лав деяких членів партії».

Цей заголовок є сухим та офіційним. Як зробити

так, щоб він набув радійного вигляду, себто, як

полегшити сприймання його слухачами. Після

редагування отримуємо такий варіант: «На з’їзді

27 червня «Народний Союз Наша Україна», ймо�

вірно, виключить з партії окремих її членів». Як

бачимо, заголовок скоротився практично вдвоє,

став простішим, легшим, компактнішим для

сприймання та запам’ятовування. 

Кожна людина хоче бути поінформованою

щодо подій, явищ, процесів, тенденцій країни,

в якій вона живе. І це цілком природне прагнен�

ня людини та громадянина. Поінформованість

більшість громадян вважають цінністю, престиж�

ністю, навіть елітністю, бо хто володіє інформа�

цією, той володіє світом. Тому першочерговим

завданням для репортерів радіо є створення

таких новин і, зокрема, заголовків, які б з першо�

го слова приваблювали слухацьку аудиторію. 

Серед основних чинників, які впливають на

ефективність заголовку новини, вирізняємо такі.

1. Заголовок мусить відображати сутнісно

нове, в жодному разі не містити загальних відо�

мостей. У радійній практиці напрацювалася та�

ка настанова — якщо нічого винести в заголо�

вок хроніки, то й новини як такої немає.  

2. Заголовок має бути точним, бездоказовим.

Кожне висловлювання, ім’я, прізвище, дату,

вік, адресу, посаду, цитату не можна перекручу�

вати, прикрашати, довільно змінювати. 

3. Заголовок має бути  збалансованим. Таким

він вважається у тому разі, якщо кореспондент

висвітлює подію з урахуванням усіх фактів, що

є дотичними до неї. 

4. Мова та стиль заголовку повинні бути про�

стими та легкими для сприймання пересічними

громадянами. Слід за будь�яку ціну уникати

складних синтаксичних конструкцій, непростих

для вимови слів, не зловживати словами іншо�

мовного походження, абревіатурами, розлогими

власними назвами, віддієслівними іменниками

тощо. Недопустимо, щоб кількість слів у заго�

ловку доходила до 15–35.

5. Заголовок повинен відразу задовольняти

людський інтерес. Тому завжди потрібно пам’ята�

ти, яке велике смислове навантаження несе в собі

перше речення новини. У заголовок потрібно ви�

носити найвагоміше, найцікавіше в повідомлен�

ні. І це найвагоміше та найцікавіше слід сформу�

лювати таким чином, щоб перше речення було

коротким і компактним, наче постріл. Лише в та�

кому випадку слухач зацікавиться новиною.
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6. Надзвичайно велике значення має інтона�

ційно�тембральна забарвленість голосу,  з якою

читають  заголовок хронікального повідомлен�

ня. Як відомо, темп вимови (начитування)

новинного повідомлення має бути пришвидше�

ним. Учений Юрій Єлісовенко наголошує, що

для інформаційного мовлення характерний

достатньо напружений ритм, хоча, звичайно,

зумовлений не тільки просодикою, а й семан�

тичними та синтаксичними зв’язками в тексті.

Тут ритмічний діапазон не є широким. За сло�

вами пана Єлісовенка, якщо його уявити у ви�

гляді 10�ти бальної шкали, то початкові (1–2) та

кінцеві (9–10) з нього майже повністю вилучено.

Крім того, зауважує дослідник, перевага нада�

ється низьким чоловічим і жіночим голосам

з оксамитовим тембром та виразною силою

голосу [1, 49]. Як зазначає Роман Черкашин,

мовні інтонації виконують важливі функції:

логічні і граматичні, образні, емоційні, стилі�

стичні, естетичні. До речі, цей дослідник напро�

чуд вдало підмітив, що жива, правдива «музика»

мови, її ритмомелодика стає могутнім знаряддям

інтелектуального, емоційного, вольового впливу

на слухача [9, 36–37]. Тож під час читання заго�

ловка важливо, щоб інтонації були внутрішньо

виправданими, відповідали змісту новини, від�

різнялися ледь помітним висхідним тоном, адже

перше речення є своєрідною візитною карткою

будь�якого повідомлення [9, 37]. 

Проаналізувавши заголовки новин інформа�

ційних програм, які звучали в ефірі першого

каналу Національної радіокомпанії України та

визначивши головні чинники, які впливають на

їхню ефективність, авторка дійшла таких вис�

новків. 

По�перше, на більшості українських радіо�

станцій та, зокрема, на Національному радіо

склався стереотип, що в заголовок хронікально�

го повідомлення вкладають не сутнісно головну

думку, а фрази на кшталт «сьогодні у Києві від�

булася прес�конференція …», «сьогодні відбу�

лося засідання…» тощо. Така практика сама по

собі є неправильною, адже факт проходження

якоїсь події ще не є приводом для новини,

важливо інше — що нового є в повідомленні, які

нові відомості воно містить. Ці стандарти ін�

формаційного телерадіомовлення напрацьовані

журналістами в усьому світі та давно довели

свою ефективність на практиці. 

По�друге, не менш пильної уваги потребує

й робота над мовою та  стилем заголовку нови�

ни в інформаційних передачах НРКУ. Задля

цього варто було б організувати спеціальні тре�

нінги, на яких піддавати ретельному аналізові

найбільш вдалі та найменш вдалі заголовки

новин. Вважаю, що було б непогано розробити

тести, в яких  репортерам потрібно обрати най�

оптимальніший з мовно�стилістичної точки

зору заголовок новини із кількох запропонова�

них варіантів

По�третє, слід також надзвичайно уважно по�

ставитися до роботи над інтонаційною ясністю

розгортання думки в хронікальних повідомлен�

нях. Така голосова підготовка має здійснюватися

в навчальному процесі майбутніх журналістів,

починаючи з перших тренувальних текстів —

скоромовок, приказок, чистомовок,  уривків вір�

шів та прозових творів і далі тривати на всіх ета�

пах роботи над текстом журналістських творів.

Недопустимо, що програму новин на Національ�

ному радіо проводять ведучі з дитячими голоса�

ми або коли таким фахівцям не вистачає дихання

після прочитаного словосполучення, а то й сло�

ва. Найгіршим є те, що серед журналістів редак�

ції новин та й узагалі в журналістських колах

утверджується думка, що вкрай недбале читання

повідомлень є нормою діяльності ведучих, ко�

респондентів, репортерів.

За умови дотримання  означених вище реко�

мендацій цілком реально зробити так, щоб заго�

ловки новин інформаційних програм НРКУ

стали ефективними.   
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Розглянуті питання формування кластеру як
нової моделі інтеграції бібліотек регіону. Визначе"
ні його концептуальні характеристики та умови
системної інтеграції до єдиного інформаційного
простору регіону. Розроблена концептуальна
схеми освітньо"науково"культурного кластера
регіону.

Ключові слова: бібліотека ВНЗ, інформатиза�

ція, інтеграція, бібліотечний кластер, умови

інтеграції бібліотек ВНЗ.

Рассмотрены вопросы формирования кластера
как новой модели интеграции библиотек региона.
Определены его концептуальные характеристики
и условия системной интеграции в единое инфор"
мационное пространство региона. Разработана
концептуальная схема образовательно"научно"
культурного кластера региона.

Ключевые слова: библиотека вуза, информа�

тизация, интеграция, библиотечный кластер,

условия интеграции библиотек вузов.

The questions of cluster formation as a new model
the integration of libraries in the region. Determined by
its conceptual characteristics and conditions of system
integration into a single information space in the
region. Developed conceptual framework for education
and scientific and cultural cluster region.

Key words: university library, information, inte�

gration, library cluster terms of integration of uni�

versity libraries.

Актуальність даної теми викликана тим фак�

том, що глобалізація освіти і науки породжує

підвищення вимог до оперативності та якості

їхнього інформаційного забезпечення. Це ха�

рактеризується як посиленням потреб доступу

спільноти закладів вищої освіти до світових

інформаційних ресурсів, так і необхідністю опе�

ративного інтегрування результатів вітчизняних

досліджень до світового інформаційного про�

стору, до кола уваги міжнародного освітньо�

наукового співтовариства.

Сучасні інтеграційні процеси, тенденції до

укрупнення та об’єднання регіональних вищих

навчальних закладів в Україні, Росії та Білорусії

мають за мету продуктивну реалізацію і розви�

ток конкурентних переваг університетів на

ринку освітніх і науково�технічних послуг;

досягнення/закріплення якісних характеристик

підготовки фахівців, затребуваних господарчою

практикою; підтримку і розвиток наукових

шкіл, повноцінну реалізацію результатів їхньої

діяльності на вітчизняному та світовому ринках

науково�технічної продукції. Саме ці цільові

вектори роблять надзвичайно актуальним зав�

дання формування ресурсної бази інформацій�

ного забезпечення освіти в умовах регіону,

а бібліотеки ВНЗ розглядаються як особливо

важлива частина освітнього, наукового та куль�

турного регіонального простору. Це примушує

бібліотеки вишів активізувати пошуки свого

місця в інформаційній інфраструктурі суспіль�

ства. Тому питання формування інтеграційних

моделей бібліотек, їхньої кооперативної взає�

модії, співпраці та інтеграції в єдину систему

є провідними напрямами сучасного розвитку

університетських бібліотек.

Автор статті має за мету дослідити умови

створення та визначити концептуальні характе�

ристики кластера як регіональної моделі інте�

грації бібліотек ВНЗ. 

Для досягнення мети необхідним є вирішен�

ня таких завдань:

— проведення контент�аналізу матеріалів

медіа�простору та друкованих видань з теми до�

слідження; 

— виявлення можливості застосування клас�

терної теорії як підґрунтя мережевої взаємодії;

— з’ясування причин появи та простеження

основних ознак кластерних моделей соціокому�

нікаційної сфери;

— розроблення концептуальної схеми освіт�

ньо�науково�культурного кластера регіону.

Можливості для кооперованого використання

бібліотечно�інформаційних ресурсів на основі

традиційних технологій, наприклад, на рівні

регіону, обмежені економічними факторами,

тому в сучасних умовах найбільш раціональним
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для бібліотек ВНЗ є співробітництво у сфері

інформаційних технологій як у напрямі ство�

рення ресурсів, так і їхнього ефективного вико�

ристання. Така інтеграція відбувається тільки

за умов узгодження інформаційних процесів

і комунікацій між ними за рахунок забезпечення

інформаційно�комунікаційної взаємодії бібліо�

течних систем. Основою такої взаємодії є єдина

нормативно�правова та організаційно�техноло�

гічна політика, яка має базуватись на загальних

інтерпретаціях обставин комунікації бібліотек

та на засадах взаємовпливу, взаємозалежності,

планування та підпорядкування.

Питання розвитку інтеграційних процесів

бібліотек є постійною темою досліджень вітчиз�

няних та закордонних бібліотекознавців. Проб�

лемам удосконалення процесів інтеграції біб�

ліотечно�інформаційних інститутів присвячені

праці А. Антокольського, Н. Апшай, О. Барко�

вої, Т. Вилегжаніної, Ф. Воройського, В. Горово�

го, І. Давидової, В. Ільганаєвої, М. Карташова,

Л. Костенка, Дейла Пітера, М. Сороки, А. Чек�

марьова, Чжао Лін, Г. Шемаєвої, Я. Шрайберга.

В їхніх творах підкреслюється теза про те, що

міжбібліотечна комунікація повинна бути інте�

грованою сукупністю всіх взаємодій бібліотек,

охоплюючи організаційні, техніко�технологічні

та управлінські процеси.

Аспекти формування ресурсної бази інфор�

маційного забезпечення освіти, науки і культури

в умовах регіону відображені в роботах Д. Гриб�

кова, Т. Костирко, В. Лучанської, О. Мар’їної,

Г. Шемаєвої. Дослідники відзначають, що умо�

вами інтеграції освітньо�наукових і культурних

закладів є добровільне об’єднання учасниками

інформаційних ресурсів та технологій, форму�

вання організаційно�структурної єдності, що

вимагає функціональних трансформацій, упра�

влінських інновацій, розвитку стратегій профе�

сійної комунікаційної взаємодії фахівців бібліо�

тек, архівів, музеїв, інформаційних центрів тощо.

Розвитку партнерства і взаємодії бібліотек

ВНЗ в умовах інформатизації, реалізації ними

корпоративних проектів присвячені праці

П. Брофі, Т. Єрьоменко, Т. Костирко, Н. Петри�

ної, Л. Шпукал, Т. Ярошенко. Бібліотекознавці

підкреслюють, що регіональна інтеграція всіх

сфер діяльності бібліотек вишів, яка є процесом

бібліотечної взаємодії, що призводить до збли�

ження бібліотечних механізмів у формі регіо�

нальних угод і координації регульованими між�

бібліотечними органами, відбувається в процесі

адаптації. Розвиток корпоративних об’єднань

бібліотек ВНЗ здійснюється за умови подолан�

ня суперечностей, підпорядкування власних

цілей загальній меті розвитку, взаємного при�

стосування і трансформації елементів. Основою

налагодження і гармонізації міжбібліотечних

інтеграційних відносин повинно стати спільне

бачення ефективності соціально�комунікацій�

ної взаємодії бібліотек, єдність цілей взаємодії,

розуміння єдності інформаційно�комунікацій�

ної політики.

Аналіз літературних джерел щодо формуван�

ня єдиного інформаційно�комунікаційного осві�

тянського простору та системного інтегрування

до нього всіма складовими своєї діяльності

бібліотек ВНЗ дозволяє визначити початок цих

процесів на пострадянському просторі з кінця

90�х років ХХ ст. Початок інтеграційному руху

був покладений Росією і позначився створен�

ням корпоративних бібліотечних систем за

регіональною ознакою (РКБІС) [15; 19], умо�

вою формування яких є єдність програмно�тех�

нологічних підходів та методичних засад. Слід

відмітити, що російські бібліотеки вишів висту�

пили лідерами у створенні регіональних корпо�

ративних бібліотечних систем та активними

учасниками їхнього розвитку: ще у 2003 році

в Росії нараховувалося 165 учасників РКБІ,

з них — 66 (або 40%) становили бібліотеки

вищих закладів освіти [3]. Саме бібліотеки ВНЗ

є основою таких РКБІС, як «Корпоративная

библиотечная система вузов Санкт�Петербур�

га» та «Корпоративная библиотечная сеть Омс�

кого региона»; у РКБІС «Корпоративная биб�

лиотечная сеть Казани» та «Consensus Omnuim:

корпоративная сеть библиотек Урала (Екате�

ринбург)». Їхня чисельність становить більше

половини.

В Україні відсутня загальна статистика реалі�

зації бібліотечних корпоративних проектів як

на державному, так і на регіональному, місцево�

му або галузевому рівнях. Лише дослідження

«Інтеграція бібліотек ВНЗ України: сучасний

стан та перспективи розвитку» (січень�березень

2010 р.) [8], що охопило практично всі регіони

держави, дозволило вперше визначити рівень

інтеграційних ознак, якими характеризується

діяльність бібліотек вищих навчальних закладів

України, та вектор їхнього спрямування. Маю�

чи за предмет дослідження інтеграційні процеси

бібліотек вишів держави на сучасному етапі

розвитку соціальних комунікацій, науковці

довели, що 87,5 % від загальної кількості рес�

пондентів, або 263 бібліотеки ВНЗ III–IV рівнів

акредитації, беруть участь у різних корпоратив�

них проектах. Загальна кількість проектів, заяв�

лена респондентами, — 46; кількість установле�

них учасників — 204. При цьому більшість цих

проектів реалізується на регіональному рівні.

Саме регіональні стратегії інформаційно�кому�

нікаційної взаємодії бібліотек ВНЗ дозволяють

прискорити створення цілісної концепції їхньої

міжвідомчої взаємодії і забезпечують значні

переваги продуктивного інтеграційного середо�
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вища перед ізольованим. Дослідники визначи�

ли найбільш необхідні та перспективні вектори

розвитку інтеграційних проектів, отримали дані

про напрями реалізації інформаційно�комуні�

каційних стратегій, виокремили очікування фа�

хівців від реалізації корпоративних об’єднань [8].

Можна стверджувати, що в цілому підсумки

діяльності регіональних корпоративних об’єд�

нань суттєво впливають на розвиток інформа�

ційно�бібліотечної інфраструктури тих обла�

стей, в яких вони були створені.

У розвинутих країнах, а також в Росії та Біло�

русії, вже реалізовані проекти, засновані на

кооперації зусиль бібліотек різних систем і ві�

домств, різного рівня підпорядкування. Проте

в Україні, незважаючи на загальну тенденцію

зростання бібліотечно�інтеграційних процесів

на регіональному рівні [8], зазначені тенденції

вирішуються надзвичайно складно. Досить

усталеним, враховуючи нинішні складні умови

фінансування інформатизації, є міф щодо

несвоєчасності інтеграції бібліотек ВНЗ [7].

Тому актуальним є визначення нових моделей

та умов системної інтеграції бібліотек до єдиного

інформаційного простору регіону, який є скла�

довою національного інформаційного простору.

На сьогодні в інформаційному просторі

України існують декілька напрямів інтеграції

регіональних інформаційних ресурсів:

— перший напрям передбачає створення

системи інформаційних ресурсів безпосередньо

органами влади суб’єктів України та органів міс�

цевого самоврядування. Регіональні програми

інформатизації, які здійснюються відповідно до

Постанови Кабінету Міністрів України про

«Порядок формування та використання регіо�

нальної програми і проекту інформатизації» [14],

передбачають об'єктом інтеграції ті ІР, які аку�

мулюються органами влади. Відносно форму�

вання регіонального бібліотечного простору це

можуть бути, наприклад, проекти зі створення

корпоративної мережі загальнодоступних біб�

ліотек області. В ролі базових бібліотек виступа�

ють, як правило, обласні універсальні наукові

бібліотеки [6]. Фінансування проектів такого

напряму інтеграції здійснюється за рахунок

обласних та місцевих бюджетів, підтримки різ�

номанітних фондів («Відродження», «Фонд

Сороса» та ін.), участі бібліотек у різноманітних

грантах, спонсорської допомоги; 

— другий напрям пов’язується з початком

розроблення та проектування в Україні регіо�

нальних ресурсних баз інформаційного забезпе�

чення освіти та передбачає створення ресурс�

них центрів регіонів — Центрів знань. Центри

знань як ресурсоорієнтовані середовища під�

тримки діяльності, інноваційних методів на�

вчання передбачають колективне створення та

потужний супровід за широким тематичним та

проблемним спектром для подальшого розвит�

ку освіти в Україні [10]. В такому центрі консо�

лідуються як власне самі ІР ВНЗ (ЕК, бази

даних, електронні бібліотеки, електронні під�

ручники, енциклопедична та довідкова літера�

тура, публікації викладачів, контентне напов�

нення сайтів/порталів), так і технологічна база

(обчислювальні, телекомунікаційні, програмні

ресурси і сервіси вишів регіону). Побудова

і розвиток масштабної регіональної розподіле�

ної інформаційно�освітньої системи можливі

тільки на базі кооперативної моделі об’єднання

навчальних закладів, що працюватимуть на доб�

ровільній основі в рамках узгодження єдиних

стандартів. Центр створюється на базі техноло�

гічно найпотужнішого ВНЗ регіону. Передбача�

ється, що фінансування здійснюватиметься

самими ВНЗ на паритетній основі із залученням

фінансової підтримки різноманітних фондів,

участі вишів у міжнародних (державних, регіо�

нальних) освітніх та науково�дослідних програ�

мах, отримання грантів, спонсорської допомоги

та регіонального фінансування;

— третій напрям інтеграції інформаційних

ресурсів регіону реалізується в рамках регіо�

нальних інформаційних систем інформаційної

підтримки підприємництва. Його фінансування

здійснюється за рахунок самих підприємств;

— четвертий, принципово новий для Украї�

ни, напрям пов’язаний із започаткуванням ре�

гіональних інтеграційних процесів, вектор яких

спрямований на формування нового єдиного

інформаційного простору освіти, науки і бізнесу

із забезпеченням взаємодії між ними. Початок

цього процесу в Україні дав розвиток кластерів;

саме кластерний підхід є дієвою основою для

створення нових форм об’єднання знань. По

суті, кластеризація є високопродуктивною та

конкурентноспроможною формою кооперації

(cluster, англ. — зростати разом), яка об’єднує

для досягнення єдиної мети в гнучку мережу

освітні та науково�дослідні заклади, виробничі

компанії, постачальників комплектуючих, об�

ладнання та послуг, фінансові інститути, дер�

жавні органи, інші співпрацюючі організації [17].

Кластер характеризується концентрацією на

єдиному просторі (географічному і/або інфор�

маційному); спеціалізацією; множиною та різ�

номанітністю його учасників; кооперацією та

конкуренцією. В усьому світі програми підтрим�

ки кластерів розвиваються в рамках регіональної

політики, політики з розвитку науки, освіти

і технологій, промислової політики. При цьому

передбачається спрямування значних держав�

них та приватних ресурсів, в тому числі, на

розвиток середовища генерації знань — забезпе�

чення доступності систем інформації, створення
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міжуніверситетських медіацентрів, наукових біб�

ліотек, центрів колективного користування нау�

ковим обладнанням. З огляду на це щодо бібліо�

течної сфери можна вважати кластер як нову

модель регіональної інфраструктури бібліотеч�

но�інформаційного середовища.

Таким чином, зважаючи на тему досліджен�

ня, з перелічених напряків інтеграції регіональ�

них інформаційних ресурсів для освітньої, нау�

кової та культурної сфери найбільш важливими

об’єктами інтеграції є електронні ресурси ви�

щих навчальних закладів, наукових установ,

закладів культури.

Головною умовою реалізації всіх напрямів

інтеграційних процесів є інформатизація. Меха�

нізмами реалізації концепції інформатизації на

рівні регіону в бібліотечно�інформаційній сфері

слід вважати: регіональні програми (підпрогра�

ми, підрозділи в обласних та місцевих програмах

розвитку культури) з інформатизації на рівні

регіонального утворення; плани інформатизації

в окремих бібліотеках регіональних утворень;

програми з інформатизації ВНЗ регіону (підпро�

грами інформатизації бібліотек вишів); програ�

ми з інформатизації наукових установ (підрозді�

ли щодо інформатизації наукових бібліотек).

Залежно від статусу об’єднань і поставленої

мети на сьогодні в склад бібліотечно�інформа�

ційних кооперацій і корпорацій регіону, що ста�

новить окремі інформаційні системи, входять:

або множина різних типів організацій (бібліоте�

ки всіх видів, форм власності і рівнів підпоряд�

кування, інформаційні центри, архіви, музеї та

ін.); або об’єднання масових бібліотек (як пра�

вило, під керівництвом обласних наукових

бібліотек); або корпорації бібліотек ВНЗ (тери�

торіальні або галузеві), або сукупність галузевих

бібліотек.

Враховуючи, що кластеризація в бібліотеч�

но�інформаційній сфері України є новою фор�

мою інтеграції, розглянемо її докладніше.

Вчені визнають, що в умовах глобалізації дже�

релом конкурентоспроможності регіонів стає

вдале використання місцевих особливостей.

В цьому сенсі особливої уваги потребує кластер�

ний підхід як інноваційна технологія управління

розвитком регіону та дієва основа для створення

нових форм об’єднання знань. У нових еконо�

мічних умовах розвиток бібліотечно�інформа�

ційної сфери, пов’язаний із запровадженням

інформаційно�комунікаційних технологій, умо�

жливлює врахування теоретичних наробок та

технологічних прийомів, що мають місце в інших

сферах суспільного життя, насамперед — у су�

часній економічній діяльності.

В умовах формування нового суспільства

інтерес до кластерної концепції багато в чому

пов’язаний з працями економіста Майкла Порте�

ра, за визначенням якого кластер (англ. Cluster —

скупчення) розуміється як група географічно

сусідніх взаємопов’язаних компаній і пов’язаних

з ними організацій, що діють у визначеній сфері

(наприклад, університетів, агентств зі стандар�

тизації, торговельних об’єднань). Ця група ха�

рактеризується спільністю діяльності і взаємо�

доповненням один одного [13]. 

В рамках Європейського Союзу згідно з допо�

віддю Організації економічної співпраці та роз�

витку (OECD) «Конкурентні регіональні клас�

тери: підходи до національної політики» [22]

програми підтримки кластерів розвиваються

в межах регіональної політики, політики з роз�

витку науки, освіти і технологій, промислової

політики. Значні державні та приватні ресурси

спрямовуються, в тому числі, на розвиток сере�

довища генерації знань — забезпечення доступ�

ності систем інформації, створення міжунівер�

ситетських медіацентрів, наукових бібліотек,

центрів колективного користування науковим

обладнанням. Формування та розвиток регіо�

нальних кластерів оцінюється як важлива кон�

курентна перевага сучасної економіки, що

забезпечує синергетичний ефект.

Найбільш успішними прикладами регіональ�

них кластерів у різних державах є: Силіконова

долина в США; Бенгалор в Індії; Монпельє

у Франції; кластер «Біо�Долина», що розташо�

ваний на граничній території Франції, Германії,

Швейцарії. Одним із перших кластерів в Росії

став кластер в Самарській області, що об’єднав

Самарський держаний аерокосмічний універ�

ситет, Поволзький центр космічної геоінфор�

матики, Інноваційно�інвестиційний фонд Са�

марської області, регіональний технопарк [17].

У Санкт�Петербурзі активно розвивається про�

фільний кластер оптичних технологій на базі

технопарку Санкт�Петербурзького державного

університету інформаційних технологій [16].

З 2010 року в підмосковному Сколкові розпоча�

то створення високотехнологічного кластера —

«Кремнієва долина Росії» [12]. З 2000 року

в Україні започатковано ряд проектів для роз�

витку кластерних структур з пріоритетних для

областей напрямів розвитку науки, техніки і ви�

робництва в декількох регіонах — Донецькому,

Львівському, Хмельницькому, Автономній Рес�

публіці Крим [1, 2]. З 2010 року впровадження

проекту розпочато в Дніпропетровській області.

У розвинених країнах Заходу завдяки сучас�

ним медійним технологіям і методам трансляції

та тиражування (поліграфія, звукозапис, відео,

радіо, телебачення, мультимедіа, Інтернет)

усталеною практикою є формування регіональ�

них творчих або інтелектуальних кластерів, які

створюють і продають продукти інтелектуаль�

ного виробництва: інформаційні ресурси, ком�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0

184



п’ютерні та мультимедійні технології, музику,

живопис, моду, дизайн, кіно� , теле�, радіо� і Ін�

тернет�продукцію тощо [5].

Активний наступ дигіталізації, поступовий

перехід до домінування електронної книги, деяка

втрата друкованою книгою свого значення як

джерела інформації, але його зростання як дже�

рела розваги, приводять до об’єднання в класте�

ри книготоргових установ [11].

Бібліотечна спільнота розвинених країн,

враховуючи значні переваги об’єднання та спів�

праці бібліотек, заснованих на нових інформа�

ційних технологіях, з кінця ХIХ ст. теж залучи�

лась до кластеризації.

Так, з 1992 року з метою створення єдиної

європейської бази даних стародруків (Hand

Press Book Database — HPB) об’єднались най�

більші наукові бібліотеки Європи, включаючи

бібліотеки вищих закладів освіти. Цей проект

отримав назву «Консорціум європейських нау�

кових бібліотек — Consortium of European Rese�

arch Libraries (CERL)» [9]. Учасниками проекту

з формування зведених каталогів національно�

го і міжнародного рівнів та розширення досту�

пу до колекцій є більше 50 бібліотек, у тому

числі Російська національна бібліотека (РНБ,

Санкт�Петербург). Однією з форм членства

в CERL є кластер — група бібліотек, які мають

доступ до бази даних Консорціуму під егідою

однієї з великих наукових бібліотек регіону/

держави, яка є дійсним, повноправним чле�

ном CERL. Кластерні групи поширені в Німеч�

чині (21 бібліотека об’єднані в 2 кластери), Італії

(48 бібліотек об’єднані в 5 кластерів), Франції

(15 бібліотек об’єднані в 2 кластери), Великій

Британії (8 бібліотек об’єднані в 1 кластер), Пор�

тугалії (3 бібліотеки об’єднані в 1 кластер), Іспа�

нії (3 бібліотеки об’єднані в 1 кластер), Угорщи�

ни (16 бібліотек об’єднані в 1 кластер), Хорватії

(7 бібліотек об’єднані в 1 кластер) [21]. Російсь�

ка національна бібліотека взяла на себе зобов’я�

зання з організації кластера, в який вступили,

уклавши угоду, дванадцять російських наукових

бібліотек [4].

В Італії з 2003 року проект «ДЕЛОС — Збере�

ження цифрових кластерів» (DELOS — Digital

Preservation Cluster) інтегрував групу цифрових

бібліотек з метою проведення досліджень у га�

лузі збереження електронної спадщини, розро�

блення передових технологій, методів, інстру�

ментарію і функцій електронних бібліотек [20].

З 2009 року у Киргизстані розпочато форму�

вання освітнього кластеру в бібліотечній спра�

ві, який передбачає інтеграцію освіти, науки

і практики в процесі підготовки бібліотечних

фахівців [18].

Будь�якої інформації щодо формування

в Україні кластерів як форми інтеграції бібліо�

тек ВНЗ зокрема, так і установ освітньо�науко�

вої та культурної сфери взагалі в ході проведе�

ного дослідження не знайдено.

Спираючись на викладену інформацію, а та�

кож беручи до уваги необхідність інтенсифікації

інтеграційних процесів соціально�комунікацій�

них інституцій регіону на базі інформаційно�

комунікаційних технологій, вважаємо за мож�

ливе застосувати кластерну теорію як підґрунтя

для мережевої взаємодії на основі принципів:

формування єдиного інформаційного простору;

удосконалення бібліотечно�інформаційних про�

цесів і технологій; формування загальної полі�

тики діяльності; підвищення професійного

рівня фахівців.

Формування кластера як форми об’єднання

суб’єктів інформаційно�комунікаційної взаємо�

дії регіону може відбуватися за умови природно�

го явища або результату індукції. Якщо класте�

ризація є природним процесом, імпульсом до

виникнення якого може виступати якась кон�

кретна та інколи термінова необхідність, проце�

сом, у якому все залежить від бажання самих

учасників інтеграції сформувати кластер, який

стимулюватиме їхній розвиток, а також розви�

ток регіону і держави в цілому, то роль держави

полягає тільки в сприянні. В іншому разі держа�

ва є не тільки ініціатором, але й найактивнішим

учасником кластера. Саме вона визначає сфери,

в яких можливо формування найбільш ефектив�

них кластерів та їхніх учасників.

Нині в Україні в умовах відсутності єдиного

державного координаційного, методичного, нау�

ково�дослідницького центру з питань бібліотеч�

но�інформаційної діяльності інтеграційні проце�

си відбуваються, як правило, за рахунок розвитку

ініціатив на місцях [8]. Таким чином, можна

стверджувати, що можливе формування класте�

рів та корпорацій освітньо�наукової та культур�

ної сфери в державі відбуватиметься природним

шляхом, тобто кластеризація та корпоратизація

є природними формами інтеграції суб’єктів ін�

формаційно�комунікаційної взаємодії.

Під час створення кластера установ, що фор�

мують освітні, наукові та культурні ресурси

регіону, можна виокремити як ключові елемен�

ти, що визначають регіональний кластер, такі

його характеристики, які можна розглядати і як

умови їхньої інтеграції:

— концентрація на єдиному просторі (гео�

графічному і/або інформаційному);

— спеціалізація: кластери концентруються

навколо визначеної сфери діяльності — форму�

вання єдиного освітньо�науково�культурного

простору регіону, до якої причетні всі учасники

інтеграційного процесу. При цьому умовою

є наявність у кластері «локомотива» — лідируючо�

го (інтегруючого) продукту/ресурсу або послуги;
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— ініціатива знизу як необхідна умова ство�

рення та ефективного розвитку кластера, коли

самі потенційні учасники приходять до бажан�

ня та дій щодо об’єднання в кластер;

— множина та різноманітність учасників

кластера: бібліотеки, бібліографічні й інформа�

ційні центри, архіви, музеї, ВНЗ, постачальни�

ки, видавництва, наукові товариства, різні орга�

нізації з розроблення інформаційної техніки

і технологій;

— співпраця та конкуренція як основні види

взаємодії між членами об’єднання;

— превалювання горизонтальних, вільних

від ієрархічної організації, зв’язків;

— життєвий цикл кластера: маючи тимчасо�

вий характер, водночас розраховані на довго�

тривалу перспективу;

— включеність в інноваційний процес (учас�

ники об’єднання залучені в технологічні, функ�

ціональні, організаційно�управлінські інновації);

— безперервність процесу взаємного навчан�

ня. Індивідууми в одній або споріднених сфе�

рах мають тенденцію поділяти власний досвід

з іншими, офіційно — через професійні зв’язки

і неофіційно — через різного роду неформаль�

ний обмін. Тому безперервна багатоаспектна

взаємодія у схожій, але взаємодоповнювальній

діяльності, є умовою і характеристикою ство�

рення кластера;

— ефект синергетичної взаємодії, який перед�

бачає головним чином необхідність засвоєння не

стільки технології створення окремих компонен�

тів об’єднання, скільки створення між ними

ефективних синергетичний зв’язків, що можли�

во за умови тільки одновекторності (спеціаліза�

ції) кластера.

Таким чином, в рамках даної роботи можемо

визначити кластер установ освітньо�науково�

культурної сфери як добровільне об’єднання

географічно близьких центрів генерації, оброб�

ки, накопичення і передачі знань (ВНЗ, бібліо�

теки, наукові установи, виробничі інформаційні

компанії, архіви, музеї, інформаційні центри,

книговидавничі установи, громадські організа�

ції та ін.), що мають в основному галузеву спря�

мованість, взаємодіють та взаємодоповнюють,

функціонують на базі новітніх інформаційних

технологій.

Кластер установ освітньо�науково�культур�

ної сфери може мати різні структури:

— ядерну, з формуванням навколо центру —

великого університету, науково�дослідного та

інформаційного центрів, бібліотечних установ,

архівних та музейних закладів тощо;

— багатоядерну, з об’єднанням кількох цен�

трів. При цьому кожне ядро керується власними

цілями, завданнями і пріоритетами.

Враховуючи можливий конфлікт інтересів,

для координації дій та підвищення ефективності

взаємодії необхідною умовою є створення окре�

мої структури за участю всіх членів інтеграційно�

го процесу — Координаційного центру. Коорди�

наційний центр, з одного боку, виражає інтереси

кожного з учасників кластера (як окремих уста�

нов в ядерному об’єднанні, так і центрів у бага�

тоядерному об’єднанні), з іншого — задає загаль�

ний напрям руху в інтересах всього об’єднання.

Таким чином, наявність формальної інститу�

ційної структури, що координує розвиток клас�

тера, є однією з умов упровадження кластерів.

Ще однією умовою розвитку кластерів є ініціа�

тива та сумісні, взаємодоповнювальні зусилля

членів кластерної кооперації та адміністрації

регіону. Роль адміністрації може складатися

з підтримки та ініціації процесів активації клас�

терів, урегулюванням різних питань кластера

з іншими рівнями влади. 

Будь�якому кластеру притаманна внутрішня

динаміка, пов’язана з наявністю конкуренції та

кооперації, що виникає між його учасниками.

Так, конкуренція формує тенденцію до удоско�

налення технологічних та управлінських проце�

сів кожного суб’єкта інтеграції (скорочення

витрат, підвищення якості, залучення нових

користувачів інформації, розширення асорти�

менту послуг тощо), його внутрішньої спеціалі�

зації. Водночас, діючи на одному рівні, учасни�

ки кластера кооперуються навколо основної

діяльності, використовуючи власні ключові

здібності, щоб доповнювати один одного. Дію�

чи разом, учасники об’єднання здатні залучати

ті ресурси та послуги, які були їм недоступні

в ізоляції. Таким чином, наявність кооперації та

конкуренції є умовою створення та розвитку

кластера.

Оскільки розвиток кластерів передбачає су�

місне зростання кожного з членів об’єднання,

то умовою його успішного розвитку повинні

бути нові, оригінальні, нестандартні інновацій�

ні ідеї, які зможуть увесь час надавати нові

імпульси, викликати зацікавленість як самих

учасників інтеграційних процесів, так і потен�

ціальних інвесторів.

Інтелектуальне оброблення документів, діяль�

ність із консолідації інформації (створення ана�

літичних, аналітико�прогностичних матеріалів;

проведення бібліо�, інформо� та наукометрич�

них досліджень у сховищах даних і екстракції

нових знань, що в явному вигляді в них не

містяться), сучасні засоби збереження і надання

інформації, сумісна діяльність в умовах мереже�

вих структур потребують постійних заходів з під�

готовки та перепідготовки фахівців усіх установ,

які входять до кластерів. Тому організація захо�
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дів з підвищення кваліфікації з урахуванням

роботи в корпоративних структурах, корпора�

тивної культури, етики корпоративних відносин

є наступною необхідною умовою кластера як

форми інтеграційного об’єднання.

Концептуальна схема освітньо�науково�

культурного кластера регіону (див. рис.), яка

має «ядерну» структуру, включає в себе два

рівня: ядро (сукупність регіональних інституцій

соціальної взаємодії — ВНЗ, бібліотек, архівів,

музеїв, ЗМІ, центрів інформації, книговидання,

служб НТІ, кінофотоіндустрії тощо) та оболон�

ку (адміністрація регіону, благодійні фонди,

грантодавці, потенційні інвестори тощо). Саме

оболонка може забезпечувати допомогу місце�

вої влади в організації кластерів в регіоні, залу�

чення фінансових вкладень у кластери, лобію�

вання інтересів суб’єктів кластерів тощо.

Об’єднання в кластер на основі взаємовигід�

ної кооперації бібліотек усіх типів і видів, нау�

кових установ, дослідницьких та інформацій�

них центрів, закладів соціально�культурної

сфери, невеликих інноваційних підприємств,

дозволить сформувати загальний синергетич�

ний ефект і підвищити його конкурентноспро�

можність. 
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Таким чином, інтеграція бібліотек ВНЗ та

інших суб’єктів соціально�комунікаційної взає�

модії на рівні регіону, що мають за мету побудо�

ву мережевих інформаційних структур на осно�

ві використання новітніх засобів зв’язку та

впровадження інноваційних технологій, можуть

відбуватися на різних принципах соціальної

організації: координації; кооперації і кластера

як її найактуальнішої на сьогодні регіональної

моделі об’єднання; корпорації як основної

форми міжбібліотечної взаємодії. 

Результатом проведеного дослідження стало

досягнення поставленої мети щодо досліджен�

ня умов створення та визначення концептуаль�

них характеристик кластера як регіональної

моделі інтеграції бібліотек ВНЗ. Це дозволяє

зробити такі висновки:

— в умовах глобалізації джерелом конкурен�

тоспроможності регіонів стає вдале викорис�

тання місцевих особливостей. В цьому сенсі

особливої уваги потребує кластерний підхід як

інноваційна технологія управління розвитком

регіону та дієва основа для створення нових

форм об’єднання знань;

— у сучасних умовах найбільш раціональним

для бібліотек ВНЗ є співробітництво у сфері

інформаційних технологій як у напрямі ство�

рення ресурсів, так і їхнього ефективного вико�

ристання;

— в умовах відсутності в Україні єдиного дер�

жавного координаційного, методичного, науко�

во�дослідницького центру з питань бібліотечно�

інформаційної діяльності інтеграційні процеси

відбуваються, як правило, за рахунок розвитку

ініціатив на місцях. Тому можливе формування

кластерів та корпорацій освітньо�наукової та

культурної сфери в державі відбуватиметься

природним шляхом, тобто кластеризація та

Рисунок. Концептуальна схема кластера
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корпоратизація є природними формами інте�

грації суб’єктів інформаційно�комунікаційної

взаємодії.

— кластер установ освітньо�науково�куль�

турної сфери — це добровільне об’єднання гео�

графічно близьких центрів генерації, оброб�

лення, накопичення і передачі знань (ВНЗ,

бібліотеки, наукові установи, виробничі інфор�

маційні компанії, архіви, музеї, інформаційні

центри, книговидавничі установи, громадські

організації та ін.), що мають в основному галу�

зеву спрямованість, взаємодіють та взаємодо�

повнюють, функціонують на базі новітніх

інформаційних технологій.

Наукова новизна дослідження полягає в тому,

що автором розроблена нова регіональна модель

інтеграції бібліотек ВНЗ (інформаційних ресурсів

установ освітньо�науково�культурної сфери) —

кластера, обґрунтовані умови його реалізації.

Подальші наукові розвідки в даному напрямі

забезпечать можливість розроблення нових кому�

нікаційних стратегій діяльності бібліотек ВНЗ та

їхньої реалізації в умовах сучасної України.
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Досліджено проблеми сучасних трансформацій
масових комунікацій в контексті посилення ан"
титерористичної діяльності, ролі та значення
засобів масової комунікації у забезпеченні націо"
нальної та міжнародної безпеки. Аналізується
сучасний стан медіа"тероризму та шляхи поси"
лення медіа"безпеки суспільства.

Ключові слова: медіа�безпека, медіа�теро�

ризм, масові комунікації, національна безпека,

міжнародна безпека, трансформаційні процеси,

символічна влада.

Исследуется проблема современных трансфор"
маций массовых коммуникации в контексте усиле"
ния антитеррористической деятельности, роль
и значение средств массовых коммуникаций в обес"
печении национальной и международной безопас"
ности. Анализируется уровень международного
медиа"терроризма и пути усиления медиа"безопас"
ности социума.

Ключевые слова: медиа�безопасность, медиа�

терроризм, массовая коммуникация, националь�

ная безопасность, международная безопасность,

трансформационные процессы, символическая

власть.

In the article the problem of modern transformati"
ons of mass communications is probed in the context of
strengthening of counterterrorist activity, role and
value of facilities of mass communications in providing
of national and international safety. The level of inter"
national medias"terrorism and way of strengthening of
medias"safety of sociuma is analysed in the article.

Key words: medias�safety, medias�terrorism,

mass communications, national safety, international

safety, transformation processes, symbolic power.

Однією з центральних і домінуючих сучасних

ознак тероризму є умова публічності здійснення

терористичних актів. Отже, тероризм як сучас�

на форма політичного насилля без широкого

розголосу та відкритого висування вимог не

існує. Тобто відбулося поєднання традиційного

використання зброї, особливо вибухівки, з діяль�

ністю засобів масової комунікації. Це є принци�

повим та інноваційним засобом використання

фізичного та психологічного насилля терорис�

тичним середовищем.

МедіаBбезпека та медіаBтероризм
Медіа�революція, яка була одним із базових

чинників глобалізації, згодом породила й медіа�

тероризм як одного з основних і невід’ємних

напрямів діяльності світового терористичного

середовища (міжнародного тероризму).

Таким чином, сучасний тероризм, що пов’я�

зав себе із новітніми системами масових кому�

нікацій (МК), не має ніяких меж у просторі

й часі, але ще не зруйнував політико�психоло�

гічні та політико�правові межі. Cаме через засо�

би масової комунікації (ЗМК) не тільки мульт�

иплікується та підсилюється опосередкованими

методами вплив від терористичних актів, але

й поступово створюється віртуальний простір,

в межах якого і ставляться реальні політичні

вимоги до влади, держав, формуються засоби

тиску на міждержавні, міжнародні та регіональ�

ні стосунки тощо.
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Отже, використовуючи демонстративні сили

телебачення як основної складової сучасних мас�

медіа (масових комунікацій), необмежені мож�

ливості Інтернету, терористичне середовище

формує найефективніші засоби для досягнення

конкретних політичних цілей та задоволення

інтересів своїх регіональних угруповань [1].

Через такі спрямування тероризму зростає

загальна суспільна небезпека від зазіхань та дій

терористичного середовища як для міжнарод�

них відносин і міжнародної безпеки, так і для

національних безпек багатьох країн, що вклю�

чає їхній конституційний лад, права громадян,

політикум і соціум. Насамперед, під загрозою

руйнування виявляється політична безпека тих

країн, проти державної влади яких найбільш

активно спрямовані терористичні акти та їхній

медіа�супровід.

Таким чином, виникає імператив щодо ана�

лізу, дослідження і вироблення ефективних та

дієвих заходів протидії та нейтралізації негатив�

ного впливу від зростання медіа�тероризму.

Тому виникає необхідність пошуку нових інно�

ваційних форм, які відповідають викликам

нового напряму безпеки — медіа�безпеки, яка

по суті є політичною безпекою масових комуні�

кацій. Медіа�безпека у свою чергу потребує гли�

боких фундаментальних теоретичних розробок

щодо осмислення її ролі, значення, суті та

можливостей, а з іншого боку, негайного пошу�

ку дієвих практичних заходів посилення бо�

ротьби з тероризмом, концентрації уваги відпо�

відних державних структур та інституцій на

цьому напрямку. Деякі автори вважають, що

засоби масових комунікацій на даному етапі

розвитку суспільства «можуть бути невільними

посібниками терористів у створенні неадекват�

ного страху» через природну для них гонитву за

сенсаціями [2, c. 71]. Немає ніяких підстав зам�

овчувати реальну суть діяльності таких засобів

масової інформації (ЗМІ).

Медіа�безпека повинна відбудовуватись нині

тільки на основі розуміння, що така роль ЗМІ

є свідомою і прибутковою для них. Отже, дер�

жавний і громадський тиск на дії та методи мас�

медіа повинен бути теж чітко сформульованим,

правовим, науково обґрунтованим, але й без�

компромісним [3].

Форми, методи та напрями тиску на мас�ме�

діа повинні бути досконально виваженими,

обґрунтованими та цілеспрямованими. Саме

для цього повинні бути вироблені теоретичні

підвалини прогнозування та моделювання роз�

витку як медіа�тероризму, так і відповідних

засобів посилення боротьби з цим явищем.

Таке завдання медіа�безпеки може бути вико�

нано завдяки розробленню адекватних моделей

поведінки медіа�терористичного середовища

в умовах більш жорсткого тиску на його прояви

з боку державних органів, силових структур, гро�

мадських організацій, суспільства в цілому [4].

Можливості тероризму значно підсилились

завдяки досягненням і здобуткам інформацій�

но�технологічної революції, стрімкому техніч�

ному прогресу засобів масової інформації та

комунікації. Це дало можливість терористич�

ним угрупованням активно і швидко засвоїти

нові принципи та методи мережевої технологіч�

ної культури, яка є багато в чому антагоністич�

ною щодо ієрархічних державних систем та

загальної ієрархічної культурології світової

системи. Саме це дало змогу досягти значущих

та ефективних медіа�ударів в багатьох державах

світу, насамперед, серед тих, що входять до

клубу «G�8», а зараз ще й до клубу «G�20».

Вважається, що активне та ефективне вико�

ристання ЗМІ (в першу чергу телебачення)

терористами нового часу бере відлік з Мюн�

хенської олімпіади 1972 р., коли палестинські

терористи захопили будівлю з ізраїльськими

спортсменами. Саме з тих пір телебачення стало

обов’язково демонструвати, коментувати, відео�

тиражувати теракти та їхні наслідки, чим додат�

ково й сприяло становленню міжнародного

тероризму або розвитку глобального терори�

стичного середовища. Тому масові комунікації

(мас�медіа) стали центральним фактором ста�

новлення і розвитку сучасного глобального

тероризму, його розгалуження, безпосереднього

впливу на інші види та напрямки: кібер�теро�

ризм, біо�тероризм тощо.

Водночас мас�медіа стали рупором уславлен�

ня терористичних ватажків типу Бен Ладена,

Басаєва та інших, чим також додали можливос�

тей для розгортання і поширення нових та вже

існуючих терористичних угруповань, узгоджен�

ня та кореляції дій щодо втілення у часі й прос�

торі сценаріїв жаху через демонстрації реальної

загибелі десятків, сотень, тисяч невинних та

непричетних до будь�якої зі сторін цієї жорсто�

кої боротьби. Отже, після багаторазових демон�

страцій терористичних атак на США (Всесвіт�

ній торговельний центр, Пентагон), подій

навколо «Норд�Осту» в Москві, школи в Бесла�

ні в Дагестані, серії зухвалих вибухів в метро

Москви, постійних терактів в Іраку, Пакістані,

Індії, терактів на залізницях в Європі та в Росії

тощо виникла необхідність у дослідженні та

аналізі безпосередньо такого напряму, як медіа�

тероризм, що став сам по собі окремою психо�

логічною та соціальною загрозою для людства.

Медіа�тероризм, насамперед, пов’язаний

з тим, що в останній чверті ХХ ст. й остаточно

в ХХІ ст.:

— глядацькою аудиторією реального жаху

став увесь світ у постійному режимі;
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— сценами трагедій стали реальні події в ре�

жимі он�лайн у конкретних місцях планети

і в безпосередньому живому оточенні;

— трагічні події подаються та багаторазово

повторюються в усіх новинах, розповсюджу�

ються і знову повторюються, тобто мають не

тільки безпосередній, але й мультивплив на сві�

домість, самопочуття та настрої людей.

Тому, якщо показ сцен жаху акторами для

сотень або, навіть, тисяч глядачів у разовому

варіанті та у замкненому просторі Аристотель

близько 2350 років тому називав «терором», то

цілком правомірно означене вище явище назва�

ти «мас�медіа�терором». І тоді гігантський

виток у часі — від моменту виникнення даного

поняття й до сьогодні — замкнувся в історичній

спіралі. Це повинно означати в найближчому

майбутньому або затухання й завершення цього

явища, або розгортання нового витка цієї жах�

ливої для людства спіралі в досі ще не відомій

якості.

Якщо ж розглянути трактування деяких подій

у Старому Завіті, то їхнє переосмислення з пози�

цій оцінки розвитку тероризму дійсно буде

виглядати таким чином, що об’єктами нищівної

атаки можуть стати: всі багатства і ресурси краї�

ни, що включають воду, врожай, сільське госпо�

дарство, рослинність; люди, піддані країни (вже

стали, наприклад, Ірак); домашні тварини.

Тобто це є програма розгортання терористичних

загроз від міфології до сучасної реальності. Теро�

ристичні акти повинні бути доведені до кожного

дому, країни (світу) [5, c.128].

Не вдаючись до тлумачень старовинних тек�

стів, варто погодитись з В. Цигановим, що в цих

описах приведена універсальна модель «висуван�

ня вимог — загроза насилля — відмова — здій�

снення насилля» [6, с. 8]. У нашому контексті

маємо на увазі те, що багаторазові демонстрації

терактів, посилені відповідними телепрограмами

та телефільмами з кадрами насилля, притуплю�

ють враження, емоційний рівень глядачів спадає

та й телевізори завжди можна вимкнути, хоч

інформація все одно «дістане» людину.

Наведені вище приклади не є аналогією або

продуктом традукції (паралельного мислення),

а є відправною позицією щодо можливості

нового майбутнього витка спіралі тероризму,

який може бути спрямованим щодо ресурсів

країни або її регіону, продуктів харчування,

а також до інших сфер, де ефект буде комплекс�

ним і довгостроковим, а демонстрація наслідків

також може бути довгою і жахливою. Саме такі

операції можуть готуватись десятиліттями, від�

точуючи кожну дрібницю. Приклад дуже ре�

тельної та довгострокової підготовки людство

вже має. Терористичні акти демонструються не

тільки для суспільства і влади, яку воно підтри�

мує, а й для внутрішнього впливу у самому теро�

ристичному середовищі.

У всі історичні часи тероризм був в обкладин�

ках багатьох проблем і теорій: філософських,

соціальних, релігійних, ідеологічних, етнічних,

історичних та правових. Тому й досі ідеологічні

та політичні суперечності, заангажованість при�

хильників тих чи тих позицій і поглядів поки що

не дають можливості прийти до єдиного розу�

міння цих явищ та феноменів. Але в деяких

моментах все ж є одностайність: терор і теро�

ризм — не тотожні поняття. Невід’ємним елемен�

том сучасного тероризму є публічність — йому

обов'язково потрібна масова аудиторія, адже без

використання масових комунікацій розвиток

сучасного типу тероризму неможливий. 

Підтвердженням цьому положенню є те, що

ще у 70�ті роки ХХ ст. в енциклопедичних та

інших довідниках вітчизняних видань не було

трактування поняття «тероризм», а тільки «те�

рор» та «терористичний акт». Терористичний

акт розглядався як індивідуальне насилля, а те�

рор — суто як фізичне насилля або фізичне зни�

щення за політичними підставами (як політич�

ний протест). Тобто масове фізичне насилля та

вбивства у політичних цілях політично незаанга�

жованих, непричетних до політичної боротьби

людей та всесвітня демонстрація таких терори�

стичних актів стали надбанням останньої чверті

ХХ ст. І тільки на початку ХХІ ст. це явище стало

об’єктом досліджень фахівців з проблем розвит�

ку журналістики, масових комунікацій та націо�

нальної безпеки, в тому числі, таких авторів, як

А. Боброва [2], В. Бебика [7], В. Євдокимова [8],

О. Литвиненка [9], М. Вершиніна [10], В. Цига�

нова [6, 11], Д. Яковлева [12]. 

Тероризм як ідеологія і практика демонстра�

ційного реального насилля та вбивства сформу�

вався і поширився на основі глобалізаційної

конкуренції за ресурси та вдаду. Завдяки прин�

циповим суперечностям між головними геополі�

тичними гравцями, які почали використовувати

можливості тероризму у власних корпоративних

цілях, терористичне середовище розвилось у са�

модостатню та невід’ємну систему сучасної циві�

лізації.

Таким чином, на початку ХХІ ст. тероризм

став всесвітнім телетеатром жаху й натурального

кровопролиття, «показ» яких готується в умовах

суворої конспірації, але в принципі може бути

спрогнозованим на основі розроблення адекват�

них методів моделювання тенденцій розвитку

терористичного середовища.

Трансформаційні процеси медіаBбезпеки
Ключовим поняттям у визначенні категорії

«трансформаційна система масової комуніка�

ції» є поняття «система». Інші предикати лише
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уточнюють аспекти застосування цього понят�

тя, закріплюють за ним певні змістовні ознаки.

Оскільки система у філософському та упра�

влінському розумінні цього поняття визнається

як цілісна сукупність визначених елементів, між

якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія,

то якісні характеристики елементів становлять

зміст системи, а сукупність закономірних зв’яз�

ків між елементами — внутрішню форму або

структуру самої системи. Систему можуть ство�

рювати як окремі тіла, явища і процеси, що

вступають між собою у взаємодію, так і аб�

страктні та комплексні об’єкти, між якими ви�

явлені чи встановлені співвідношення взає�

мозалежності, підпорядкування, послідовності

тощо. Для об’єктів, які можуть характеризува�

тись як система, найважливішими рисами

є внутрішня розчленованість та функціональна

цілісність [3; 13].

У разі переходу до демократичних режимів

змінюється значення деяких функцій засобів

масової інформації і засобів масової комунікації

та їхнього співвідношення. Вони поширюють

свої функції щодо формування та еволюції сус�

пільної свідомості в цілому. Важлива роль засо�

бів масової комунікації у просвітницькій,

інформаційно�розважальній, рекламно�марке�

тинговій діяльності стає надбанням соціальної,

економічної, політичної сфер, але у вигляді

їхнього внутрішнього продукту. Це — всесвітній

процес.

У ході трансформації відбуваються як зміни

у функціях самих засобів масових комунікацій,

так і в значеннях деяких функцій, їхніх співвід�

ношеннях. Разом такі зміни й становлять акту�

альну транзитологічну сутність масових кому�

нікацій.

Якщо на першому місці стояла функція полі�

тичного виховання мас, то її замінила функція

політичної соціалізації, тобто пристосування

(приєднання, залучення) індивідів�членів сус�

пільства до нових політичних цінностей, до

нових форм суспільної і громадської діяльності.

В перехідні періоди зникає багато основних

цінностей, а також руйнується загальна ідеоло�

гічна платформа. Тому консолідувати масову сві�

домість дуже складно. Простіше, навпаки, під�

тримувати деконсолідованість мас, вносити нові

суперечності. Тоді функція політичної соціаліза�

ції входить у внутрішню суперечність. З одного

боку, вона стає вкрай необхідною, а з іншого, —

складно здійсненною. Окрім того, з’являється

безліч нових і новітніх політичних норм, при

цьому одночасно зберігається багато старих.

Деякі політичні лідери та агенти впливу намага�

ються заради своїх інтересів, свого розуміння

сучасності, благ та шляхів розвитку суспільства

чи в інтересах своїх «ляльководів» прискорити

перехід до нових чи інпланованих цінностей.

Інші, навпаки, намагаються будь�що зберегти,

«зацементувати» старі цінності без їхньої моди�

фікації чи трансформації. Окрім цих прямо про�

тилежних напрямів та відповідних дій політич�

них сил, є й ті, які спекулюють, мімікрують чи

флюгерують залежно від кон’юнктури в усіх

напрямах, де відчувають більшу на даний момент

корисність. У найбільший мірі це стосується

представників засобів масової інформації, мис�

тецтва, нових напрямів літератури — всіх тих, хто

не має, не може мати чи не вміє мати особистої

позиції, що спирається на стійку свідомість та

глибокі знання, вміння критично мислити.

Отже, хоча ця функція дуже важлива і пот�

рібна суспільству, але вищеназвані умови та реа�

лії можуть привести і приводять у більшості

випадків до маніпулювання суспільними мірку�

ваннями і свідомістю мас. Наприклад, проект

«Великі українці» на телеканалі Інтер.

Перед засобами масової інформації постає

завдання здійснити функції формування актив�

ної політичної і громадської культури, яка

б дозволила суспільству, нації в цілому вийти на

новий культурологічний рівень розвитку і на�

віть на новий цивілізаційний рівень (без чого,

в принципі, неможлива інтеграція до Євро�

пейського Союзу та в інші світові структури).

Якщо громадянські інститути слабкі й далекі від

реального впливу на широкі маси, то ЗМІ ніби

їх замінюють (чи підмінюють) і вимушені або

намагаються вирішувати і цю проблему. При

цьому значення і роль ЗМІ як фактора, що вста�

новлює соціально�політичні вектори й темпи

розвитку, значно збільшуються.

За відсутності у мас довіри до центральних чи

регіональних органів та структур влади всіх рів�

нів (що показують соціологічні опитування)

ЗМІ здатні демонструвати свої організаційні

можливості й у цій сфері. Те саме відбувається

при нерішучості, непослідовності, різноплано�

вості дій влади чи постійній неузгодженості дій

різних гілок влади та їхній запеклій або прихо�

ваній боротьбі за вплив, за повноту влади, за

бізнес�інтереси тощо. У таких випадках функ�

ція контролю за діяльністю влади, а також

впливу на неї з боку ЗМІ теж зростає. Напри�

клад, діяльність проектів «Свобода» Савика

Шустера чи «Велика політика» Є. Кисельова,

які намагаються збуджувати аудиторії телегля�

дачів для підштовхування владних структур до

дій, зіткнення їх. Вони також займаються вда�

лим маніпулюванням свідомістю мас представ�

ників політичних сил і масових комунікацій та

проведенням над ними завуальованих експери�

ментів для різних замовників.

Таким чином, одним iз визначальних напря�

мів трансформації є ступінь довіри щодо кон�
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кретних ЗМК, законодавче забезпечення пов�

ноти їхньою функціонування та рівень гро�

мадського контролю за їхньою діяльністю.

Недосконалість правового поля обумовлює

існування значної кількості характерних рис

масової комунікації у перехідні періоди розвит�

ку пострадянських країн. Стара законодавча

база не відповідала новим сучасним вимогам та

рівню економічних і політичних змін, а нове

законодавство достатньо довго залишалося

недосконалим, тому що опосередковано відоб�

ражало зіткнення політичних інтересів різних

гілок влади та політичних сил при слабкості сус�

пільних, а також корпоративних структур,

наприклад, таких, що призначені для захисту

інтересів журналістів.

Існують і суто специфічні характеристики

масових комунікацій, які притаманні тільки

деяким країнам. Наприклад, у багатонаціональ�

них країнах процеси політичної трансформації

на етнічно�територіальному чи мовному ґрунті

можуть вести до виникнення вогнищ сепара�

тизму, і з позицій національної безпеки можуть

мати загрозу розпаду держави. Існує і така осо�

бливість, як неоднорідність розповсюдження

інформації у регіонах і неоднозначність впливу

на них інформаційних потоків із сусідніх країн.

Через масове скорочення накладів центральних

видань успіхом почали користуватись деякі

регіональні видання, які поступово все ретель�

ніше стала підтримувати регіональна влада.

Тому однією з характеристик для масової

комунікації і буде система змін у відносинах

з владою: як центральною, так і місцевою. Дру�

гою ознакою є можливість брати активну участь

у відтворенні та реформуванні політичної сис�

теми, просуванні ідей соціального розвитку. Але

ЗМК відчувають значний вплив із внутрішнього

та зовнішнього оточення. Кожна політична

організація намагається мати власну пресу як

серйозну зброю для боротьби за владу. Масова

комунікація є фактором розвитку і розповсю�

дження як культури, так і антикультури або

псевдокультури. В цьому полягають основні

ризики від їхнього розвитку [3; 6–12].

Така увага до преси, до мас�медіа підвищує,

з одного боку, їхню значущість в очах суспіль�

ства, а з іншого боку, ставить під сумнів самоцін�

ність їхніх дій. Тобто, у самій сутності масових

комунікацій закладено суперечність необхідно�

сті одночасного інформаційного забезпечення

функціонування владних структур і суспільства,

інтереси яких можуть не збігатися. Тому ЗМК

у сучасному вигляді розглядаються і як політич�

на влада («четверта влада»), і як орган грома�

дянського суспільства.

Наступним моментом ЗМК як об’єкта тран�

сформації в практичному вимірі чи об’єкта

транзитології в теоретичному вимірі є рівень

свободи ЗМК. Прихильниками дерегуляції МК

відтворено міф «про свободу ЗМІ» та необхід�

ність забезпечення відсутності державного кон�

тролю, які б були (на їхній погляд) благом для

споживачів інформації. Насправді цей міф слу�

жить тільки інтересам власників інформаційних

імперій, які намагаються перетворити всю

інформацію в ринковий товар, у засіб управлін�

ня, систему символічної влади. 

Сучасні механізми та технології, що викори�

стовують засоби масової інформації, дозволя�

ють погодитися з твердженням щодо виникнен�

ня так званої символьної влади як у межах

окремих держав, так і в цілому в глобальному

вимірі [3; 4; 14].

В поняття «символічна влада» вкладатимемо

зміст за П. Бурдьє. Він писав, що символічна

влада є насправді така небачена влада, яка може

здійснюватися тільки за підтримки тих, хто не

бажає знати, що перебуває цілком під її впли�

вом. Таким чином, влада змушує конструювати

реальність, встановлюючи безпосереднє світос�

прийняття, тобто почуття реального світу [14].

Виникає сіра гілка символічної влади —

медіакратія. Медіакратія — прошарок власни�

ків, топ�менеджерів, продюсерів, політтехноло�

гів та основних телеведучих, що реально здій�

снюють завдання утримання і встановлення

символічної влади. Отже, медіа�тероризм, по�

перше, використовується як один із засобів

встановлення та зміцнення медіакратії. А по�

друге, медіа�тероризм стає тіньовою ланкою

зв’язку між медіакратією та терористичним

середовищем.

Сучасне розуміння ринкової економіки ви�

знає необхідність і навіть неодмінність тих чи

тих форм державного управління, які повинні

здійснюватись в інтересах суспільства та, безу�

мовно і насамперед, задля забезпечення націо�

нальної безпеки держави. Інакше нівелюється

сенс усієї системи державного управління як

такого. Таким чином, виникає складна функція —

не цензури, а контролю за балансом інтересів

у діяльності систем масової комунікації [15].

Феномен «масових комунікацій» є складним

і багатомірним, але задля можливості моделю�

вання його потрібно подати у цілісному та

однозначному вимірі. На початок ХХІ ст. існу�

вало більше ніж три десятка концепцій масової

комунікації і зараз постійно виникають нові.

Практичні дослідження масових комунікацій

саме з позиції природи масових процесів та

явищ є надбанням тільки останніх років (з кін�

ця ХХ ст.) [3, 6–8; 14; 16].

Матеріальні основи масової комунікації

виникли у першій половині ХХ ст. з початку

масового розповсюдження радіо. Головною
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ознакою її розвитку стала можливість технічних

засобів дуже швидко передавати, масово тира�

жувати у великих обсягах вербальну та пізніше

на ТБ і образну інформацію. Це й стало приво�

дом для виникнення термінів «засоби масової

інформації» та «засоби масової комунікації».

Зупинимось на такій трактовці поняття

«масова комунікація» — це виробництво та

передача інформації засобами преси, радіо,

телебачення, Internet та спілкування людей як

членів маси, у тому числі, за допомогою техніч�

них засобів [15, с. 292].

Доцільним буде визначити термін «маси». За

В. Різуном, В. Ольшанським, Г. Лебоном та

П. Бурдьє маси, на відміну від соціальних груп

(великих чи малих, але завжди якимось чином

організованих і структурованих), є принципово

неорганізованими і неструктурованими суб’єк�

тами суспільного життя [14–17]. Маси як носії

масової свідомості є ситуативно виникаючими

чи існуючими соціальними спільнотами, що за

своєю природою функціонують за принципами

ймовірності, гетерогенні за складом і є статис�

тичними за формами цього функціонування.

Маси не є застиглою спільнотою, а мають свій

онтогенез, життєвий цикл, що включає такі фази:

— зародження, що пов’язане з виникненням

масового настрою серед людей; 

— гуртування масових індивідів, заражених

масовим настроєм і формуванням суспільної

думки, масової свідомості, масової поведінки, що

регулюється сформованою масовою свідомістю;

— виродження, тобто зміни настрою мас,

переорієнтації масової свідомості [15–16].

Якщо взяти ці фази за основу моделювання

життєвого циклу мас, то за характером розвитку

та зміною цих фаз існування маси будуть відпові�

дати життєвому циклу нестійких систем будь�якої

природи. Отже, аналіз, дослідження та прогнозу�

вання поведінки мас та можливостей переходів

до інших фаз їхнього життєвого циклу можуть

здійснюватись за методами системного аналізу.

Більшість дослідників розвитку інформацій�

ного суспільства визначають можливість форму�

вання нового типу організації життєдіяльності

суспільства, де дійсно гарантується активна

участь у ньому всіх громадян, розвиток творчої

ініціативи через поширення своїх ідей у багато�

тисячних аудиторіях і отримання для себе необ�

хідних знань. Здається, що такі вчені, як Ш. Вен�

туреллі, Н. Моісєєв, М. Вершинін, В. Межуєв,

Р. Даль дивились на сучасний стан та перспекти�

ви розвитку подальшого інформаційного прог�

ресу через сильні рожеві окуляри, обумовлені

шокуючими досягненнями інформаційно�тех�

нологічної революції [10; 18; 19]. Але вплив

масових комунікацій, збільшення інтенсивності

інформаційних потоків на соціальні та політичні

відносини зростає такими темпами, що значно

випереджає його теоретичне осмислення. Р. Даль

вважав, що тільки зараз почали серйозно розумі�

ти можливості, які відкриваються інформацій�

но�комунікативними технологіями [18; 19].

В наш час вибудовується новий політичний

дизайн мережевих відносин, які впливають на

процеси ідентифікації громадян, організації

й координації їхньої політичної участі, тран�

сформації суспільства.

Ці трансформації означають, що влада і впли�

вові ЗМІ можуть створювати нові культурні

коди, що використовуються суспільством для

відображення реальностей, впровадження

нових політичних рішень. Отже, масові комуні�

кації в прямому сенсі безпосередньо на наших

очах продукують і народжують нові смислові

образи влади, історичних та існуючих постатей,

виробляють нові цінності, ієрархії, відносини,

політичні норми, інститути та цілі. Одночасно

масові комунікації багато в чому перетворюють

(тобто трансформують) політичні границі на

ілюзорні, підштовхують маси до форм діяльно�

сті, що не вкладаються ні в правила національ�

ної політичної системи, ні в рамки інформацій�

ної та політичної культури. Тобто поступово,

але наполегливо руйнують ментальність народу

задля майбутнього, а також вже й сьогочасного

зомбування на користь інтересів, які не збіга�

ються або суперечать національним інтересам

[3; 6; 12; 20]. У багатьох країнах проглядається

тенденція до дедалі більшого використання

психологічних знань та новітніх здобутків у ро�

боті всіх видів масових комунікацій на користь

не державних, а приватних МК, з сумнівними

інтересами. Це є прямою загрозою політичній

безпеці, а також міжнародній безпеці в цілому.

Сфера безпеки держав — у достатньо розгубле�

ному стані відносно вище означених процесів.

Але вони йдуть, зміцнюються та поглиблюють�

ся і можуть стати незворотними.

Висновки. 1. В сучасних умовах становлення

і розвитку глобального інформаційного суспіль�

ства, зокрема з формуванням його в Україні,

національна безпека країни потребує більш при�

скіпливого та постійного дослідження, моделю�

вання та прогнозування негативних впливів

терористичного середовища на масові комуніка�

ції та вироблення ефективних засобів протидії

цим явищам і процесам. 

2. Безпека національного політичного про�

стору безпосередньо залежить від глибини, діє�

вості та адекватності аналізу стану соціальних,

масових і окремих корпоративних, регіональ�

них і галузевих комунікацій у загальній системі

інформаційного простору країни; від своєча�

сного, об’єктивного та ефективного реагування

на виклики та загрози від деструктивних, кон�
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курентних, ворожих, у тому числі, терористич�

них об’єктів та середовищ.

3. Культура та безпека комунікацій стає домі�

нуючим фактором, джерелом та імперативом

формування життєдіяльного і прогресивного

політичного простору в національному та між�

народному вимірі.

4. Трансформація політичної сфери внаслі�

док підвищення ролі та значення масових кому�

нікацій потребує окремої спеціалізації щодо

дослідження проблем та розроблення практич�

них методів протидії медіа�тероризму у сфері

медіа�безпеки, що дасть змогу контролювати,

нейтралізувати антинаціональні дії та наміри

щодо захоплення символічною владою чи сут�

тєвого впливу на неї, встановлення панування

над свідомістю мас, використання можливостей

мас�медіа не в стратегічних інтересах людства.
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Аналізується ступінь розробленості проблеми
й виявляються ті проблеми, які ще не знайшли
належного висвітлення у вітчизняній політологіч"
ній науці. На основі огляду  наявних фундаменталь"
них досліджень інформаційної безпеки автор дохо"
дить висновку про необхідність вивчення таких
питань, як сутність і зміст інформаційної безпеки
сучасного українського суспільства, її залежності
від політичних факторів, вплив політичних інсти"
тутів держави та громадянського суспільства
сучасної України на становлення і функціонування
системи інформаційної безпеки й ін.

Ключові слова: ступінь розробленості про�

блеми, інформаційна безпека, політичні інсти�

тути, громадянське суспільство.

Анализируется степень разработанности про"
блемы и выявляются те проблемы, которые еще
не нашли должного освещения в отечественной
политологической науке. На основе обзора  имею"
щихся фундаментальных исследований информа"
ционной безопасности автор приходит к выводу
о необходимости изучения таких вопросов, как
сущность и содержание информационной безопас"
ности современного украинского общества, ее
зависимости от политических факторов, влияние
политических институтов государства и граж"
данского общества современной Украины на ста"
новление и функционирование системы информа"
ционной безопасности и др.

Ключевые слова: степень разработанности

проблемы, информационная безопасность, по�

литические институты, гражданское общество.

This article discusses the extent of the problem is
and identify the problems that have not yet found
adequate coverage in the national political Sciences.
Based on a review of existing basic research of infor"
mation security, the author finds the need to explore
such issues as the nature and content of the informati"
on security of modern Ukrainian society, it depends on
political factors, the influence of the political institu"
tions of the state and civil society of modern Ukraine in
the formation and functioning of the system informati"
on security etc. 

Key words: severity of the problem is, informati�

on security, political institutions, civil society.

Актуальність даної статті полягає в тому, що

в сучасних умовах бурхливий прогрес інформа�

ційно�комунікаційних технологій виразився не

тільки в явних позитивних результатах для

розвитку сучасного суспільства, а й у тих резуль�

татах, які становлять певний ризик для безпеки

цього самого суспільства. Загрози в інформацій�

ній сфері зачіпають інтереси особистості, сус�

пільства та держави. Тому невипадково в науці

з’явився такий новий напрям як інформаційна

безпека, що є одним із ключових елементів

національної безпеки. Мета нашої статті — про�

аналізувати ступінь розробленості проблеми та

виявити ті проблеми, які ще не знайшли належ�

ного висвітлення у вітчизняній політологічній

науці. Завдання статті: провести огляд наявних

фундаментальних досліджень інформаційної

безпеки.

Взаємозв’язок систем інформаційної та на�

ціональної безпеки розкривають роботи М.

Абдурахманова, А. Возженікова, В. Голубєва, В.

Пусько, В. Манілова, В. Петрова,  В. Труханова. 

Окрему групу становлять роботи А. Бело�

усова, Г. Іващенка, А. Кислявского, Д. Ловцова,

Т. Мєшкової, Е. Митрохіної, А. Россошанского,

В. Садовничева, А. Стрельцова, присвячені

формуванню системи інформаційної безпеки

сучасної Росії, виявленню та класифікації існую�

чих погроз. 

Теоретичні та методологічні основи забезпе�

чення інформаційної безпеки Росії розкрива�

ються в монографії А. Стрельцова «Забезпечен�

ня інформаційної безпеки Росії. Теоретичні та

методологічні основи» [1].  Цінність цієї книги

в тому, що автор є безпосереднім учасником

розроблення проекту Доктрини інформаційної

безпеки й ряду документів, що конкретизують її

основні положення. У цій роботі досліджуються

теоретичні та методологічні основи забезпечен�

ня інформаційної безпеки Росії. А. Стрельцов

пропонує оригінальні способи вирішення про�

блеми взаємодії особистості, суспільства та дер�

жави з метою забезпечення безпеки національ�

них інтересів в інформаційній сфері. Автор

звертає увагу на те, що наукові проблеми інфор�

маційної безпеки мають потребу в комплексно�

му вирішенні. 

Ще одна монографія, на яку варто звернути

увагу всіх, хто цікавиться проблемами інформа�

ційної безпеки, присвячена нормативно�право�
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вим, психологічним і технологічним прийомам

її забезпечення [2]. Автори цієї книги Ю. Уфім�

цев і  Е. Єрофеєв переконливо показують, що на

тлі не цілком адекватної до них уваги преси та

російської громадськості проблеми інформацій�

ної безпеки вже сьогодні безпосередньо зачіпа�

ють інтереси кожного росіянина, нерідко стають

серйозною перешкодою успішній діяльності

господарюючих суб’єктів, громадських організа�

цій, органів державної влади, а в недалекій перс�

пективі багато в чому визначатимуть можливість

здійснення наших надій на краще майбутнє.

Забезпечення територіальної цілісності країни,

збереження та розвиток самобутності народів

Росії, їхня російська ідентифікація будуть досить

ускладнені без розвитку інфраструктури й підви�

щення цілеспрямованого використання єдиного

російського інформаційного простору, нако�

пичених інформаційних ресурсів. Можливість

досягнення життєво важливих інтересів Росії

в інформаційній сфері багато в чому визначаєть�

ся її здатністю протистояти впливу ряду негатив�

них факторів внутрішнього та зовнішнього ха�

рактеру.

Важко уявити, пишуть автори монографії,

що побудова громадянського суспільства та со�

ціально�правової держави може відбуватися без

розвитку системи правового регулювання від�

носин в інформаційній сфері, захисту законних

інтересів громадян, суспільства та держави

в розвитку російського інформаційного прос�

тору. Внаслідок цього забезпечення конститу�

ційних прав і свобод громадян природно пе�

редбачає правове регулювання інформаційної

діяльності як окремих громадян, так і органів

державної влади, засобів масової інформації,

а також організацій, що забезпечують функціо�

нування засобів і систем середовища передачі

повідомлень. 

Безсумнівний науковий інтерес становить

книга Г. Акопова «Глобальні проблеми та не�

безпеки мережної політики» [3]. Досліджуючи

функціонування мережної політики, автор звер�

тає увагу на деякі небезпечні політичні аспекти

мережної діяльності та визначає можливі як

позитивні, так і негативні наслідки стрімкої

комп’ютеризації й інформатизації сучасного

суспільства. Предметом дослідження Г. Акопова

стали такі найбільш значущі проблеми сучасної

мережної політики, як інформаційні протибор�

ства з використанням глобальної комп’ютерної

мережі, небезпеки мережного «тероризму» або

«кібертероризму» і поширення несанкціонова�

них електронних повідомлень («спам») як полі�

тичного, так і економічного змісту.

У монографії В. Пірумова «Інформаційне про�

тиборство. Четвертий вимір протистояння» [4]

аналізуються історичні аспекти виникнення та

розвитку інформаційного протиборства, його

основні поняття й визначення, системне бачен�

ня сучасної термінологічної бази і деякі концеп�

туальні положення. Багато уваги автор приділяє

проблемам інформаційної війни, інформацій�

ної боротьби та боротьби з інформаційною зло�

чинністю, а також сутності, змісту, основним

методам впливу та можливим сценаріям її про�

ведення. 

Важливе значення для вивчення зазначеної

проблеми має дисертаційне дослідження Ю. Ко�

рольова «Інформаційно�політичні імперативи

регіональної безпеки (на прикладі Саратовської

області)» [5]. Мета цього дослідження полягає

в політологічному аналізі процесу забезпечення

регіональної безпеки в контексті підвищення

рівня інформаційних погроз і розвитку сучасної

системи масових комунікацій. Автор даної

роботи поставив перед собою такі наукові зав�

дання: концептуалізувати інституціонально�

правові характеристики регіональної безпеки;

дослідити систему та структуру регіональної

безпеки в контексті зростаючих інформаційних

погроз і способів їхнього запобігання; виявити

експлікацію глобальних соціально�політичних

тенденцій у російському регіональному полі�

тичному процесі; визначити особливості та

тенденції розвитку інформаційного простору

регіону; розглянути актуальні інформаційні

й політичні погрози регіональної безпеки; про�

аналізувати існуючу політико�правову базу за�

безпечення інформаційної безпеки в регіоні,

дати оцінку її ефективності; проаналізувати

особливості деструктивного впливу інформацій�

них політичних кампаній у регіоні.

Інформаційній безпеці в діяльності органів

внутрішніх справ присвячене дисертаційне дос�

лідження М. Величко «Інформаційна безпека

в діяльності органів внутрішніх справ: теорети�

ко�правовий аспект» [6]. Метою дослідження

М. Величко є уточнення теоретико�правових

положень, методологічних принципів забезпе�

чення інформаційної безпеки органів внутріш�

ніх справ, інформаційного протиборства й ефек�

тивної інформаційної протидії кримінальним

структурам із застосуванням правових і правоо�

хоронних механізмів. Відповідно до сформульо�

ваної мети в роботі були визначені такі завдання:

дослідити й уточнити теоретичні та методологіч�

ні основи державно�правового регулювання

у сфері захисту інформації й організації інфор�

маційної безпеки органів внутрішніх справ; ви�

значити шляхи вдосконалення правових меха�

нізмів захисту інформації, організаційні заходи

й управлінські рішення з боротьби з комп’ютер�

ними злочинами; виявити роль правових і орга�

нізаційних механізмів захисту інформації в сис�

темах інформаційного забезпечення діяльності
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органів внутрішніх справ; розробити пропозиції

з формування організаційно�правових механіз�

мів забезпечення інформаційної безпеки органів

внутрішніх справ.

Інформаційна безпека Росії в умовах соціаль�

ної трансформації досліджується в дисертацій�

ній роботі А. Ніколаєва [7]. Метою дослідження

став політологічний аналіз стану, системи та

шляхів забезпечення й ефективного розвитку

інформаційної безпеки російського суспільства

в соціально�трансформаційних (перехідних)

умовах. Для досягнення поставленої мети, А. Ні�

колаєв окреслив такі завдання: визначити та

розкрити зовнішні й внутрішні політичні факто�

ри детермінації процесу інформатизації, харак�

терні для етапу соціальної трансформації держав

світового співтовариства; виявити специфіку

й особливості соціальної трансформації, харак�

терної для сучасного російського суспільства,

політичні фактори її впливу на інформаційну

сферу; з’ясувати сутність і зміст інформаційної

безпеки сучасного російського суспільства, її

залежність від політичних факторів періоду со�

ціальної трансформації; дослідити процес впли�

ву політичних інститутів держави та громадян�

ського суспільства сучасної Росії на становлення

й функціонування системи інформаційної без�

пеки; розглянути характер подальшого розвитку,

пріоритетні шляхи забезпечення й підвищення

ефективності інформаційної безпеки російсько�

го суспільства.

Метою дисертаційної роботи М. Шамова

«Державна стратегія й політичні технології по�

передження інформаційного тероризму в сучас�

ному Російському суспільстві» [8] став аналіз

соціально�політичних аспектів прояву терориз�

му в інформаційній сфері. Завдання даного дос�

лідження автор сформулював у такий спосіб:

виявити причини, основні напрямки викорис�

тання терористами сучасних інформаційних

технологій у злочинних цілях і на цій основі

сформулювати шляхи вдосконалення протидії

інформаційному тероризму як частини єдиної

системи загальнодержавних заходів.

Частково проблеми інформаційної безпеки

розкриваються в дисертації В. Смагіна «Забез�

печення інформаційної відкритості політичної

системи Росії» [9]. Так, на думку В. Смагіна,

з урахуванням уразливості мережних техноло�

гій для різного роду атак, для даного етапу роз�

гляду нормативних актів необхідно виробити та

впровадити спеціальні вимоги до інформацій�

ної безпеки сеансів зв’язку й оброблюваної

інформації.

У вітчизняній науці найбільш ґрунтовно

проблеми інформаційної безпеки вивчені

в юриспруденції. Під юридичними аспектами

організаційно�правового забезпечення захисту

інформації розуміється сукупність законів й ін�

ших нормативних правових актів, за допомо�

гою яких досягалися б такі цілі: всі правила

захисту інформації є обов’язковими для дотри�

мання всіма особами, які мають відношення до

конфіденційної інформації; узаконюються всі

міри відповідальності за порушення правил

захисту інформації; узаконюються (набувають

юридичної сили) техніко�математичні рішення

питань організаційно�правового забезпечення

захисту інформації, а також узаконюються про�

цесуальні процедури розв’язання ситуацій, що

складаються в процесі функціонування систе�

ми захисту.

Розроблення законодавчої бази інформацій�

ної безпеки будь�якої держави є необхідною

мірою, що задовольняє найпершу потребу в за�

хисті інформації при визначенні соціально�еко�

номічних, політичних, військових напрямів

розвитку цієї держави.

У цьому сенсі особливо слід відзначити ди�

сертаційне дослідження Б. Кормич «Організа�

ційно�правові основи політики інформаційної

безпеки України» [10], метою якого стали про�

ведення комплексного аналізу організаційно�

правових основ політики інформаційної безпе�

ки України, характеристика динаміки процесу

створення системи інформаційної безпеки,

з’ясування причини відставання інституціаліза�

ції і розвитку інформаційних правовідносин

у цій сфері, визначення правових методів під�

вищення ефективності функціонування такої

системи, запропонування перспективної моделі

правового захисту інформаційної безпеки. 

Автор визначив перед собою такі наукові зав�

дання: сформулювати й уточнити правовий

зміст основних понять і категорій інформацій�

ної безпеки як складової національної безпеки;

створити класифікацію об’єктно�суб’єктного

складу та напрямів інформаційної безпеки,

придатної для застосування в нормативно�пра�

вових актах; з’ясувати особливості формування

інформаційного права та правової бази інфор�

маційної безпеки на сучасному етапі; розкрити

сутність інституціонального механізму захисту

інформаційної безпеки та проаналізувати

основні проблеми організації його функціону�

вання; визначити особливості застосування

форм та методів державного управління в галузі

інформаційної безпеки; дослідити специфіку

правового регулювання захисту інформаційної

безпеки держави, суспільства, людини; здійсни�

ти порівняльно�правовий аналіз повноважень

державних органів у сфері інформаційної безпе�

ки; проаналізувати співвідношення національ�

ного законодавства у сфері інформаційної без�
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пеки з міжнародно�правовими нормами та

стандартами; узагальнити сучасний досвід пра�

вотворчої і правозастосовчої практики щодо

захисту інформаційної безпеки як важливої

функції держави; визначити пріоритетні напря�

ми законодавчого закріплення та реалізації

політики інформаційної безпеки України; окре�

слити перспективи розвитку системи інформа�

ційної безпеки в Україні й теоретично обґрунту�

вати конкретні пропозиції і рекомендації щодо

її вдосконалення.

Мета дисертаційного дослідження Ю. Макси�

менка «Теоретико�правові засади забезпечення

інформаційної безпеки» [11] — це визначення

теоретичних і правових засад забезпечення

інформаційної безпеки України, здійснення сис�

темного огляду українських і зарубіжних науково�

практичних джерел щодо наукової розробленості

теми. Автор даної дисертації поставив перед

собою такі дослідницькі завдання: уточнити

зміст основних понять теорії національної безпе�

ки, а саме: «національна безпека», «національні

інтереси», «національні інтереси в інформацій�

ній сфері», «інформаційна безпека»; виокремити

основні підходи до визначення поняття «інфор�

маційна безпека», складові інформаційної безпе�

ки України та національні інтереси в інформа�

ційній сфері; розкрити особливості розуміння

Європейським Союзом інформаційної безпеки

та проблеми євроінтеграції України в даному

контексті; окреслити напрями співробітництва

Європейського Союзу та України в інформацій�

ній сфері; охарактеризувати стан нормативно�

правового забезпечення інформаційної безпеки

України та визначити головні проблеми у цій

сфері; надати пропозиції з удосконалення націо�

нального законодавства щодо регулювання сус�

пільних відносин у сфері інформаційної безпеки

України.

Мета дисертаційного дослідження В. Козуб�

ського [12] — повний багатоаспектний і доклад�

ний аналіз стану інформаційного простору

кримського регіону як суттєвої складової за�

гальнонаціонального інформаційного простору

періоду становлення України як незалежної

самостійної держави. Автор спробував виріши�

ти такі завдання: визначити та проаналізувати

системи та засоби інформаційного впливу зов�

нішніх чинників у контексті україно�російських

відносин та повернення репатріантів; виявити

контекстну залежність суспільство — інформа�

ційний простір кримського населення крізь

сприйняття нації як інформаційного середови�

ща; визначити та проаналізувати роль, місце та

завдання ідеологічних факторів впливу на сус�

пільну думку; проаналізувати ступінь інформа�

ційного впливу державних та позадержавних

інформаційних установ; проаналізувати місце

та роль сучасних засобів масової комунікації

в процесі інформаційного впливу на суспільну

думку кримського регіону; розробити структуру

регіонального інформаційного центру з ураху�

ванням наявних можливостей та інфраструкту�

ри Національного космічного агентства Украї�

ни, розташованих у Криму.

Мета дисертаційної роботи О. Олійника

«Організаційно�правові засади захисту інфор�

маційних ресурсів України» [13] — виявлення

і систематизація проблем захисту інформації як

складової (підсистеми) інформаційної безпеки

України, обґрунтування правових і організа�

ційних засад, удосконалення цієї діяльності.

О. Олійник поставив такі завдання досліджен�

ня: систематизувати адміністративно�правові

проблеми реалізації конституційних принципів

суверенності і незалежності держави у сфері

внутрішньої і зовнішньої інформаційної полі�

тики; з’ясувати змістовну сутність, значущість

поняття «захист інформації обмеженого досту�

пу та іншої життєво важливої інформації», ви�

значити правовий режим інформаційного про�

стору; проаналізувати вітчизняні та світові

підходи й тенденції до вирішення проблем

інформаційної безпеки і захисту інформації,

виявити правові та організаційні проблеми

у цій сфері діяльності; визначити й обґрунтува�

ти теоретико�методологічні засади формування

та вдосконалення захисту інформаційних ре�

сурсів у процесі міждержавного співробітниц�

тва; розглянути відповідно до сучасних реалій

і тенденцій методичні підходи до формування

виваженої державної політики у сфері інфор�

маційної безпеки та захисту інформації; визна�

чити концептуальні основи вдосконалення

захисту інформаційних ресурсів України та

змоделювати правові механізми й організаційні

заходи вирішення цього завдання.

Аналіз ступеня розробленості проблеми

дозволяє зробити висновок про те, що в основ�

ному проблеми інформаційної безпеки дослі�

джуються в природничих і технічних науках,

у рамках яких розробляються методи крипто�

графії, теорії захисту інформації та безпеки

інформаційних систем. Багато уваги дослідники

в галузі технічних наук стали приділяти захисту

інформації в інформаційних і телекомунікацій�

них системах від несанкціонованого доступу. 

Інтенсифікуються дослідження проблем за�

безпечення інформаційної безпеки в соціології

та психології. Певні наукові результати отримані

в юридичній науці. При цьому в кожній науці

застосовуються свої підходи та критерії у визна�

ченні поняття інформаційної безпеки. Водночас

можна зробити висновок, що в українській
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політологічній науці проблемам інформаційної

безпеки поки ще приділяється недостатньо

уваги. Так, наприклад, не досліджені такі питан�

ня, як сутність і зміст інформаційної безпеки

сучасного українського суспільства, її залеж�

ність від політичних факторів, вплив політичних

інститутів держави та громадянського суспіль�

ства сучасної України на становлення і функціо�

нування системи інформаційної безпеки й ін.
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Показано особливості адаптаційних можливо"
стей людини в реабілітаційних процесах

Ключові слова: адаптація,  реабілітація, ком�

пенсація.

Показаны особенности адаптационных воз"
можностей в адаптационных процесах.

Ключевые слова: адаптація, реабилитация,

компенсация.

The features of adaptation possibilities are shown in
the article.

Key words: adaptation, rehabilitation, compen�

sation.

Адаптація — одна із найбільш важливих

медико�біологічних, соціальних та психологіч�

них проблем сучасної науки.

Адаптація практично постійно перебуває

в полі зору філософів та біологів. Відомі точки

зору на  це явище  Аристотеля, древньоримсь�

кого лікаря Гіппократа, філософа  Е. Канта [7],

біологів Ж. Б. Ламарка,  Ч. Дарвіна [2]. У наш

час окремих аспектів цієї проблеми хоч якось

торкаються більшість публікацій біологів [1–6;

9; 10; 12], соціальних працівників [5], психоло�

гів [11], філософів [7; 8] та  представників інших

дисциплін. 

Адаптація — це перш за  все реакція, відпо�

відь живого на певні зміни в середовищі, реак�

ція на щось нове шляхом перебудови функції,

зміни поведінки і, нарешті, зміни структури

вслід або всупереч дії фактора.

Адаптація здійснюється на всіх рівнях живо�

го від субклітинного до популяційно�видового

та біоценотичного, вона входить як складова

багатьох галузей науки і тому є інтегруючою

проблемою. Адаптація має важливе і теоретич�

не, і практичне значення (вживання). 

Існують різні класифікації адаптації. Її поді�

ляють  на біологічну та соціальну. Ще більш різ�

номанітна класифікація біологічної адаптації

залежно від того, чи її розглядають біологи, чи

медики, чи психологи і т.д. Ми пропонуємо

поділяти її на такі різновиди: фізіологічна, по�

ведінкова та морфологічна. Два перші види біо�

логічної адаптації ми розглядаємо як  своєрідну

тактику швидкого реагування організму на

зміни в довкіллі. Вони взаємоповязані, зворотні

у часі, лежать у межах норми реагування, не

виходять за межі програми  генотипу,  реалізу�

ються швидко і без стійких незворотніх стуктур�

них змін в організмі.

Фізіологічна адаптація — це швидкі функ�

ціональні зміни  на швидкі зміни в середовищі

без зміни в стуктурі органа чи системи, це  гоме�

остаз (внутрішній порядок, взаємодія) функціо�

нального стану організму. Гомеостаз регулюється

ендокринною та нервовою системами (безумов�

ними та умовними рефлексами), між якими

існують прямі та зворотні зв’язки як контактно�

го, так і опосередкового плану. Прикладом

може служити акомодація ока. При достатньо

яскравому світлі структури ока спрацьовують

так, щоб запобігти надмірному впливові проме�

нів на сітківку ока (перш за все за рахунок зву�

ження зіниці) і, навпаки, при слабкому світлі

сприяють більшому освітленню. Зміна кривизни

кришталика при фокусуванні ока на предмет —

це також адаптація, яку називають специфіч�

ним терміном — акомодація.  Це і  безперебійна

ритмічна робота серця, дихання, травлення,

терморегуляція тощо. Сюди ж можна віднести

позитивні стреси, синдроми професійного «ви�

горання»,  хронічної втоми, в основі яких недо�

статня адаптивна здатність організму при впли�

ві стресора. Залежить це від темпераменту, стану
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гормональної системи, імунної системи люди�

ни, сили та тривалості дії стресора. 

Організм реагує також на припливи та від�

пливи під дією гравітації супутника Землі —

Місяця. Вони бувають два рази на добу. Навіть

земна куля видовжується по полюсах на 50 см.

Ця сила притягує також міжклітинну рідину

організму, і у деяких більш чутливих  осіб це бо�

лісно відбивається на самопочутті.

Механізм регуляції гомеостазу подають так.

Різноманітні сигнали із  довкілля сприймаються

органами чуття і передаються до аналізаторних

центрів кори головного мозку. Звідти інформа�

ція поступає до гіпоталамусу — центру автоном�

ної нервової системи. Гіпоталамус посилає сиг�

нали  (релізери чи трансмітери) (гормони та

нервові імпульси) в гіпофіз�головну залозу вну�

трішньої секреції організму. Останній виробляє

так звані тропні гормони: тіреотропний (впли�

ває на щитоподібну залозу), кортикотропний

(на наднирники), гонадотропні (статеві залози).

Гормони цих та інших залоз внутрішньої секре�

ції впливають на автономну нервову систему,

яка регулює, управляє, корегує функції організ�

му, тобто врівноважує гомеостаз. Крім того, спе�

ціальні гормони названих залоз надходять у зво�

ротньому напрямку до інших залоз, гіпофізу та

гіпоталамусу, подаючи своєрідний звіт про

виконану дію. Тобто існують як прямі, так і зво�

ротні зв’язки. У внутрішній сфері ці зв’язки кон�

тактні ( хімічні та електричні). У зовнішній сфе�

рі зв’язки не обов’язково контактні (тактильні,

наприклад), але і вербальні, міміка, кінесіка,

звуки, запахи. Посередником виступає зовніш�

нє середовище.

Поведінкова адаптація — це вибір організ�

мом стратегії поведінки. Психологи вважають

поведінку і психіку майже аналогами. При

цьому важливу роль відіграють аналізаторні

системи, кора головного мозку, умовні рефлек�

си. Відбувається також швидко і також без стій�

ких структурних перебудов. Прикладом може

бути будь�яка поведінка людини (соціальна

поведінка буде подана нижче), тобто функція

організму в цілому, а не окремих органів чи

систем організму. Це переміщення в просторі,

виконання будь�якої роботи тощо. У тварин —

добування їжі, втеча від хижака, розмноження

та пов’язані з цим дії і т.д. Реалізується вона на

основі фізіології, прямих і зворотних зв’язків,

проте  ці зв’язки частіше мають характер  непря�

мих контактів. Тому в даному разі частіше вжи�

вають термін «метод спроб і помилок», який

відбувається на основі слова, міміки, кінесіки.

Третій вид — морфологічна адаптація —

результат мутації певних генів ДНК і відповід�

них  морфо�функціональних змін організму (фе�

нотипу). Цей вид адаптації ми називаємо своє�

рідною стратегією живого, розрахованої на

перспективу. Відбувається вона повільно, за

часткової зміни генотипу, яка викликає у свою

чергу часткову зміну будови організму. Це ніби

своєрідна пропозиція генотипу факторам дов�

кілля, які каналізують організм у певному на�

прямі розвитку. Морфологічні адаптації виник�

ли в організмі перш за все на постійно діючі

фактори довкілля: гравітація, періодичні та регу�

лярні протягом доби зміни освітлення (день —

ніч, які викликали появу біологічних ритмів —

біологічного годинника). Зміни в організмі

у більшості випадків під дією природного добо�

ру односпрямовані і виявляються як більш

складні, досконалі, від однорідного (гомогенно�

го) до дівергенції та морфо�фізіологічних спе�

ціалізацій. Цей вид адаптації незалежний від

волі чи бажання людини, тобто здійснюється

ніби пасивно, хоча, звичайно, є наслідком впли�

ву невизначених і зовнішніх, і внутрішніх фак�

торів. Цей вид адаптації відповідальний за утво�

рення та вимирання видів, появу конвергенцій

тощо. За  приклад можна взяти досить просту та

швидку морфологічну адаптацію — перебудову

(«звикання») бактерій до антибіотиків. У разі

застосування антибіотиків гинуть майже всі осо�

бини збудника певної хвороби. Але за певних

умов можливі випадки, коли одна чи декілька

бактерій набувають нечутливості до даного ан�

тибіотика (в результаті мутації). Шляхом роз�

множення (простим поділом навпіл, по суті

клонуванням) ці бактерії швидко утворюють

популяцію, стійку саме до цього антибіотика.

(У тварин, які розмножуються статево, набута

ознака  не водночас  успадковується. Для її про�

яву потрібні певні умови.) Приклад з пристосу�

ванням бактерій насправді вказує на те, що при�

стосування  бактерій — це тільки виживання

мутантів. Іншими словами, адаптація нової по�

пуляції  — це виживання деяких особин попе�

редньої.

Сюди ж слід, очевидно, віднести біологічні

ритми, або біологічний годинник. Організм

досить чітко синхронізований з основними

факторами довкілля: дня і ночі. Вдень потреба

в поживних речовинах, воді, мінеральних речо�

винах та ін. значно більша, ніж у нічний час,

і тому метаболізм організму людини вночі зни�

жений, відповідно знижена функція доставки

до клітин кровоносною системою поживних

речовин, гормонів, кисню, знижується  актив�

ність ферментів і т.д. Регуляцію цих явищ

пов’язують з діяльністю в організмі так званою

біологічного годинника. З його діяльністю по�

в’язують необхідність людини адаптуватись до

нових умов, особливо при віддалених перемі�

щеннях у просторі і в широтному напрямі,

тобто із перетинанням декількох годинникових
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поясів. Прибуваючи на нове місце, людина

адаптується, синхронізує власні показники

годинникового механізму (біологічний годин�

ник) з реально існуючими тут явищами довкіл�

ля. Людина адаптується не зразу, а з певним

запізненням. І тому вона може засинати не

вночі, а вдень. З цим слід рахуватися політи�

кам, спортсменам, та іншим людям, які виму�

шені приймати важливі рішення не «спросоння».

Цей годинник змінити практично неможливо.

Навіть проживши багато років за полярним

колом, де день і ніч чергуються лише два рази

на рік,  повернувшись у середні широти, люди�

на буде засинати вночі і бути активною вдень.

Вважають, що існує центр в гіпоталамусі, який

регулює цей годинник. Але навіть кожна кліти�

на має власний ритм розмноження (порівняти

клітини крові та кістки), обміну речовин тощо.

Існує ще  модифікаційна мінливість. Це

також морфологічна адаптація але тимчасова

Ця мінливість зворотня у часі, бо реалізується

в межах генотипу, норми реагування організму.

Прикладом може служити збільшення маси тіла

за сприятливих умов харчування, або зменшен�

ня — за несприятливих; збільшення об’єму ске�

летних м’язів за спеціальних тренувань. При

цьому м’язові волокна не розмножуються, а ма�

са м’яза збільшується за рахунок збільшення

об’єму м’язових волокон. Але за відсутності тре�

нувань м’яз набуває попередніх розмірів, бо

зміни були в межах норми реагування. Стало

відомо, що у музикантів скронева аналізаторна

зона кори головного мозку, а у художників по�

тилична — товщі, ніж у звичайних людей. Було

перевірено на пацюках (методами гістохімії та

електронної мікроскопії) зорову аналізаторну

зону після відповідних 10�місячних тренувань.

Кора в цій зоні стала товщою, а кількість синап�

тичних зв’язків подвоїлась. 

Особливий вид адаптації — компенсаторна

заміна функції одного органа іншим (вікаріру�

вання) у людей з частковою втратою певної

функції (відхилення від норми реакції). Напри�

клад, тиск крові — ця патологія спадкова, проте

вона може виникати і в процесі життя в резуль�

таті порушення харчування, стресів, надмірного

вживання кухонної солі, алкоголю тощо. Лю�

дина при цьому веде звичайний спосіб життя,

але вимушена адаптуватися, обмежуючи себе

у вживанні алкоголю, відмовляючись від курін�

ня, дотримуючись певної дієти та, звичайно, зай�

вих фізичних і інтелектуальних навантажень.

Тобто адаптується функціонально і поведінко�

во. При втраті зору (зоровій депривації) функ�

ція органу зору вікарірується (заміщається)

функцією тактильних рецепторів кінчиків паль�

ців рук (особливо при читанні текстів  по Брай�

лю), рецепторів шкіри підошов, суглобів та

мязів нижніх кінцівок. У перерахованих ділян�

ках тіла людини в шкірі спостерігається збіль�

шення числа чутливих механосенсорів (Отелин,

1999; Ільєнко, Новотни, 2009). Крім того,

підвищується їхня чутливість.  При цьому зрос�

тає навантаження на слуховий аналізатор. Цей

процес теж перебуває в межах норми реакції. 

Сутність соціальної адаптації  полягає в  то�

му, що вона реалізується на базі першої та

другої сигнальних систем, не успадковується,

здійснюється на основі фізіологічної та пове�

дінкової адаптації. Це по суті утворення умов�

них рефлексів. Сигналами служать не лише

звуки, запахи, світло, але і слова — сигнали сиг�

налів — символи предметів чи явищ. Каналами

і приймачами  інформації першої і другої сиг�

нальних систем є сенсори, органи чуття. Соціу�

ми тварин, наприклад  мурах, бджіл, морських

котиків, пташиних зграй, мавп тощо значно

простіші, відрізняються від соціуму людей тим,

що інтеграція особин у цих колективах здій�

снюється на основі першої сигнальної системи

та на основі інстинктів. Сигналами (релізера�

ми) служать звуки, запахи, світло, тактильні,

магнітні тощо. В тваринних колективах особи�

стості відсутні, існують вузько спеціалізовані

функціональні групи. Будь�яка дія кожного

в цьому об єднанні переслідує одну мету — час�

тіше за все функцію розмноження та добування

їжі, будівельну діяльність, захист і т.д. Усі дії

спеціалізованих груп виконуються на основі

інстинктів, безумовних і частково умовних реф�

лексів, біоритміці. Тваринам не властиві думки,

ідеї, абстрактне мислення, алаліз та синтез

тощо. Хоча, безумовно, і у деяких груп із них

існує певна градація, ступінь розвитку психіки

(емоційність, пам’ять та ін.). Ще Ч. Дарвін

писав, що справа не в якості, а кількості проце�

су пам’яті, здатності до навчання тощо.

Соціальна адаптація — пристосування індиві�

да до умов соціального середовища, формування

адекватної системи відносин із соціальними

об’єктами, інтеграція особистості у соціальні

групи, прийняття норм і цінностей нового

соціального середовища, форм соціальної взає�

модії. Порушенням адаптації вважають асоціаль�

ну поведінку, маргінальність, алкоголізм, нарко�

манію, різні інші види сталих звикань, як�от:

комп’ютерна залежність, гра і т.п.

Соціальна адаптація — це взаємозумовлений

процес пристосування індивіда до соціального

середовища і пристосування суспільства до

потреб особистості через їхнє задоволення. Від�

повідність між рівнем соціальних потреб і рів�

нем їхнього задоволення і визначає рівень

соціальної адаптації.

Особливо це стосується адаптації осіб з адик�

тивною поведінкою, клієнтів, які зазнали
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посттравматичного стресу тощо. Комунікатив�

на адаптація виявляється ефективною тільки

в умовах включення індивіда в нормальне со�

ціальне середовище із збереженням власної

індивідуальності й унікальності. Люди, які за�

знали інвалідності, потребують прийняття сво�

го стану і формування активної життєвої пози�

ції, орієнтації на власні збережені можливості

і потенціал. Соціальна адаптація необхідна при

введенні людини в різні сфери суспільних взає�

мовідносин, розширення чисельності контак�

тів, формування диференційованої поведінки

відповідно до її потреб і особливостей психічно�

го стану.

Соціальна адаптація — складний, багаторів�

невий процес відбувається в різних сферах жит�

тєдіяльності людини. Це пристосування особи�

стості або соціальної групи, яка потрапила

у складні життєві ситуації, до реального соці�

ального середовища. Процес соціальної адапта�

ції починається з усвідомлення особистістю (со�

ціальною групою) тих обставин, що минулий

досвід не сприяє досягненню успіху і необхідно

змінювати модель поведінки із урахуванням

вимог нового соціального середовища. А для

зміни поведінкових зразків необхідна активна

позиція самої особистості [5].

Механізм її  можна подати в рамках розро�

бленого П. Анохіним  так званого акцептора дії.

Це відбувається шляхом порівняння поведінки

людини  на даний момент  з програмою, з рані�

ше набутим життєвим досвідом, тобто з тим, що

було вироблено раніше шляхом спроб і помилок

або прямих та зворотних зв’язків  і  знаходжен�

ня оптимального вирішення поставленої мети

і уже існує в її головному мозку. 

Соціальні фактори це: виробнича діяльність,

побутова сфера, спілкування однієї людини

з іншою (комунікація), стосунки людини і ма�

шини (інженерна психологія). Абіотичні факто�

ри виробничої сфери діють на людину через

першу сигнальну систему, а  в соціумі діє друга

сигнальна система — словесна інформація.

Слово як сигнал сигналів виступає як слабо

діючий стресор. Критеріями повної соціальної

адаптованості людини є відчуття здоров я, задо�

волення життям, відчуття щастя, переважання

позитивних емоцій, уміння переконувати, без�

конфліктне вирішення справ та ін. Дезадапта�

ція — це  пригнічення, хворобливий, депресив�

ний стан, що може сприяти алкоголізації,

наркотизації, вживанню біологічно активних

речовин і врешті приводити до суїцидів, смерті. 

Саме  надбаннями соціуму, завдяки соціаль�

ній адаптації людина захищає себе від впливу

багатьох факторів природного добору. Це жит�

ло, одяг, засоби пересування, заміна мускульної

енергії людини шляхом використання тварин,

знарядь праці, машин, це колосальне зростання

об ємів використання різних  джерел енергії, це

створення технічних засобів, які допомагають

людині в розумовій діяльності, та засобів інфор�

маційного зв’язку, це створення хімічних техно�

логій та синтез багатьох хімічних сполук, це

діяльність сільського господарства та харчової

індустрії, які забезпечують людині продукти

харчування тощо.

У біологічному плані адаптації на довготри�

валу перспективу — це походження та вимирання

видів, біологічний прогрес, який проявляється

у збільшенні чисельності виду, освоєння ним

нових ареалів, конвергенції і т.п. В медичній

практиці це пристосування до порушених фун�

кцій, гомеостазу, тобто при виході за межі

норми реакції, запрограмованої в генотипі. Це

або хвороба, або порушення функцій, втрата

частини чи всього органу. Скрізь тут ми  маємо

справу з адаптацією до подолання хвороби, або

до  нормалізації гомеостазу за допомогою інших

засобів. Коли функції порушуються надовго,

людина  звертається до реабілітаційних заходів.

Отже, на основі біологічної та соціальної

адаптації здійснюється і процес реабілітації

людей з особливими потребами: застосовується

комплекс заходів, спрямованих на відновлення

або компенсацію  втрачених функцій.

Вроджені відхилення  (хромосомні аберації)

у новонароджених дітей з недоліками як: ге�

мофілія, дальтонізм, діабет т. ін., що виникли

в результаті впливу невизначеної природи фак�

торів, які закінчуються мутаціями, в майбут�

ньому ліквідовуватимуться або за допомогою

застосування методів так званої генної інжене�

рії, або застосуванням стовбурових клітин (що

обмежено має місце уже нині), тобто свідомого,

цілеспрямованого втручання в генотип. Це від�

повідає біологічній адаптації морфологічного

плану.

Набуті відхилення в будові (втрата частини

чи усього органу) нині реабілітують шляхом

застосування протезів (зуби, кінцівки, зір, слух,

серцеві клапани тощо), до яких у свою чергу

організм повинен адаптуватись фізіологічно,

поведінково та соціально.

В основі усіх цих процесів лежить наявність

прямих і зворотних зв’язків, метод спроб і по�

милок (особливо в соціальній адаптації). 

При виході за межі норми реакції особи бува�

ють часто досить успішними, проте гомеостаз

має тепер інші рамки. Наприклад, загально�

прийнята норма — тиск крові людини в межах

120/60мм рт. ст. Проте бувають випадки, коли

ця норма або дещо розширена, або є відхилен�

ня, і тоді людина може жити і працювати при

тискові крові, наприклад, 200 мм рт. ст. При

цьому вона адаптує свій організм і  фізіологіч�
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ними, і поведінковими засобами, уникаючи

зайвих стресів, фізичного навантаження, дотри�

мання певних дієт в умовах патологічної регуля�

ції функцій тощо.

Відхилення в психічній діяльності, стресах,

при набутті  різного роду стійких залежностей:

алкогольна, нікотинова, наркотична, комп’ю�

терна  застосовують, крім лікування медикамен�

тозними засобами, застосовують  інтрапсихічну

адаптацію, гіпноз, медитування, релаксації, тоб�

то фізіологічне та поведінкове  адаптування.

Безумовно, чітке розмежування усіх названих

нами видів адаптації неможливе. Вони взаємо�

пов’язані, взаємозалежні, здійснюються ком�

плексно. Оцінку можна здійснити на основі

загального стану організму, за кінцевим резуль�

татом. Адаптування в умовах хвороби — це

також є реакцією на щось нове, незвичне, що

виходить за рамки норми реакції. Реабілітація —

повне чи часткове повернення до норми, ком�

пенсація порушень організму.
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Розглядаються особливості мотивації учіння
та освітнього середовища з позицій системно"
синергетичного підходу

Ключові слова: синергія, синергетичний під�
хід, принципи синергетики, самоорганізація.

Рассматриваются особенности мотивации
учебы и образовательной среды с позиций систем"
но"синергетического подхода.

Ключевые слова: синергия, синергетический
подход, принципы синергетики, самооргани�
зация.

The features of motivations and educational envi"
ronment from system"synergsical position are conside"
red in the article.

Key words: synergy, synergy approach, principles
of synergy, selforganization.

Актуальність вивчення особливостей моти�
вації до навчання студентів ВНЗ в інтегрованих
групах зростає в Україні у зв’язку із збільшенням
частки серед вступників до ВНЗ молоді з сома�
тичними хворобами та інвалідністю.

Зокрема, навчанням в одній групі зі студен�
тами, розвиток яких не ускладнений хворобою,
особливостями ставлення до своєї хвороби,
преморбідними станами та самосприйняттям,
психологічними захистами, усвідомлюваними
та несвідомими мотивами навчання, життєвими
цілями та планами. Така мотивація включає
в себе різні спонукання: мотиви, потреби, інте�
реси, наміри, потяги, цілі, мотиваційні установ�
ки чи диспозиції, ціннісні орієнтації, ідеали
тощо. Це далеко не закінчений перелік факто�
рів, які у їхніх складних зв’язках та відношеннях
складають мотиваційне поле навчання у ВНЗ,
зумовлюють успішність засвоєння знань та
навичок, професійне становлення та особистіс�
ний розвиток майбутнього фахівця.

Найбільш придатною методологічною осно�
вою для дослідження особливостей мотивації
навчання студентів в інтегрованих групах та
ефективного управління нею як процесом, на
наш погляд, є методологія системного підходу
(П. Анохін, В. Ганзен, Б. Ломов, С. Максимен�

ко, В. Мерлін, В. Шадриков та ін.) та застос�
ування методологічних принципів синергетики
(В. Буданов, А. Малков, Г. Нестеренко., В. Стє�
пін та ін.).

Вплив синергетики на соціальне пізнання
визначається тим, що вона значно трансформує
загальні підходи до розвитку соціуму та дозво�
ляє створити універсальні для різних соціаль�
них наук пояснювальні моделі, які виявляють
глибинну спільність соціальних процесів най�
різноманітнішої природи як процесів соціаль�
ної самоорганізації. 

Перебуваючи в цільовому стані, люди, як пра�
вило, намагаються уникати синергії, яка пережи�
вається як дисонанс, несумісність і протилеж�
ність. З іншого боку, в парацільових станах
синергія виступає джерелом нашого емоційного
збудження. З цієї причини синергія стає части�
ною повсякденного життя, навіть будучи інсти�
туціолізованою в різних прийнятливих способах.

Як відомо, не кожна система підвладна
принципам самоорганізації, а тільки та, що
володіє відповідними цьому процесу характери�
стиками. Мотивація як система відповідає цим
характеристикам, оскільки вона є: складною
системою, тому що має багато елементів і підси�
стем; відкритою системою, тобто здатною взає�
модіяти з оточуючим середовищем; дисипатив"
ною системою, тобто може існувати як фізично,
так і духовно тільки за умови постійної взаємо�
дії із середовищем; нерівноважною системою —
внаслідок існування процесів обміну між сами�
ми компонентами у структурі мотивації; неліній"
ною системою (здатною до самодії). Розвиток
таких систем майже не передбачуваний, кіль�
кість його варіантів більша, ніж у лінійних
систем, бо малі впливи можуть спричинювати
дуже значні наслідки і навпаки.  

Таким чином, дослідження організації та
прогнозування розвитку мотиваційної сфери
студентів та мотивації їхнього навчання в інте�
грованому освітньому середовищі, питання
ефективного включення студентів з інвалідні�
стю до суспільного життя та до навчання у ВНЗ,
вивчення психологічних чинників, які сприя�
ють та перешкоджають цьому процесу є надзви�
чайно актуальною проблемою, яка потребує
комплексного розв’язання з урахуванням сис�
темної організації та можливості керувати моти�
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ваційним процесом на засадах методологічних
принципів системного підходу та синергетики
і, на цій основі, створювати оптимальні умо�
ви організації навчання — перебудови непродук"
тивних структур особистості, знаходження
структурного дефіциту в особистісній організа"
ції, знаходження резерву та включення компенса"
торних механізмів.

Використання синергетических принципів

теорії самоорганізації щодо дослідження проце�

сів розвитку особистості, мотивації поведінки та

діяльності має великий евристичний потенціал.

Синергетика (або теорія самоорганізації),

маючи спочатку природниче походження, посту�

пово в центр уваги ставить людинознавство.

Якщо вести мову про людину, про її пізнавальні

та практичні можливості, про будову особисто�

сті, про ієрархічні шари свідомості, про історич�

ні шари пам’яті, то всі ці утворення можна роз�

глядати як структури�процеси самоорганізації.

Багато синергетичних понять, таких як самоор�

ганізація та балансування на межі хаосу, операці�

ональна закритість, безліч можливих дискретних

станів і екзистенціальний вибір у моменти

біфуркацій служать тому, щоб осягнути внутріш�

ню складність людської свідомості, процесів

розвитку особистості та її структур.

Особливість синергетических ефектів поля�

гає в глибині впливу на психологічні явища.

Цей стимулюючий ефект міг би не відбуватися

або проявлятися не так сильно, якби впливаю�

чі переживалися кожний окремо, незалежно.

Інший ефект, що нерідко виникає, полягає в то�

му, що характеристики переживаються більш

яскраво, ніж якби вони переживалися окремо

й незалежно.

В. Буданов [1] описав принципи синергети�

ки, які можуть бути віднесені до онтологічних

постулатів. 

1. Гомеостатичність. Цей термін може бути

використаний при вивченні механізмів інтерио�

ризації та адаптації, що виникають у людини,

наприклад, у процесі навчання та самонавчан�

ня. У контексті дослідження особистості, яку

варто розглядати як складну, динамічну систему,

це означає здатність спрямовувати свою пове�

дінку, самонастроюватися та самозмінюватися

шляхом запозичення, запам’ятовування і від�

творення знань, умінь, норм, поведінкових зраз�

ків, необхідних для успішного функціонування. 

Механізми гомеостазу забезпечують цілі�

сність системи, що стосовно особистості та

мотивації означає підпорядкування всіх еле�

ментів структури основній її домінанті. 

2. Ієрархічність. Основним змістом структур�

ної ієрархії є складна природа вищих рівнів що�

до нижчих. 

Розглядаючи мотивацію учіння як багаторів�

невий процес, нижчим рівнем (базовим) буде

первинна мотивація. Параметри порядку, які ха�

рактеризують поведінку певної системи на мак�

рорівні, і рух елементів цієї системи на мікрорів�

ні взаємно спричиняються один одним. 

На етапі вторинної мотивації своєрідно змі�

нюватиметься ціннісна свідомість. Її динаміка

набуватиме коливального характеру, оголюючи

два полюси: пов’язані із традиційними мораль�

ними цінностями («екзистенціальні цінності»)

та цінностями — ідеалами суспільства.

Функціонально перша група цінностей висту�

пає регулятором повсякденної практичної діяль�

ності людей, визначаючи їхнє ставлення до

соціальних, інституційних факторів суспільства.

3. Нелінійність. Нелінійністю називається

властивість системи мати у своїй структурі різні

стаціонарні стани, які відповідають різним при�

пустимим законам поведінки цієї системи. Ево�

люція поведінки і розвитку даного типу систем

складна і неоднозначна, тому флуктуації (ви�

падкові зовнішні впливи) можуть викликати

відхилення системи від її стаціонарного стану

в будь�якому напрямку. 

4. Нестійкість містить у собі два попередні

принципи — нелінійність і незамкнутість. Стан

нестійкості, вибору прийнято називати точками

біфуркацій (точки розгалуження можливих

шляхів еволюції системи). На життєвому шляху

кожної людини дуже багато точок біфуркацій,

вибору, усвідомлених і неусвідомлених. Здій�

снюючи вибір подальшого шляху, суб’єкт виби�

рає найбільш сприятливий для себе шлях, що

водночас є одним із реалізованих у даному сере�

довищі. 

5. Динамічна ієрархічність — найважливіша

інтегративна ознака системи, ефект цілісності,

тобто поява в даної сукупності об’єктів таких влас�

тивостей, яких немає в кожного з них окремо.

Це актуалізація знань, умінь, звичок, за допо�

могою яких людина інтегрується в навколишній

світ, і ця актуалізація є результатом колективної

взаємодії структуроутворюючих елементів свідо�

мості, продуктом тих зв’язків, які виникають між

ними. Тому властивість цілісності показує, що

складним системам властива креативність. Сві�

домість особистості, будучи когнітивною струк�

турою, є цілісною. Вона проявляється спонтанно,

непередбачувано та відносно недетерміновано

в процесі самоорганізації.

Сучасна ситуація в галузі освіти, безсумнів�

но, має потребу в осмисленні. Досягнення нової

якості освіти можливе при реформі існуючих

методів і підходів до навчання та виховання. Як

говорив К. Лоренц, родоначальник сучасної

еволюційної епістемології, життя є пізнання,

а навчитися жити — значить навчитися вчитися.

Сьогодні людина, чи то школяр, студент, чи зрі�

ла людина, виявляється зануреною у величезні

потоки інформації, її захоплює віртуальний світ,
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часом розмиваючи внутрішні стрижні особис�

тості, підкоряючи впливу реклами, нав’язаним

шаблонам «гідного життя».

Розуміючи, що етап навчання у ВНЗ є важ�

ливим етапом соціалізації особистості, глибоко

пов’язаний із процесами її розвитку, самореалі�

зації, цей етап припускає створення умов для

ефективного рішення освітніх завдань.

Період студентства — це період пошуку

оптимального сенсу життя. Він ускладнюється

тією обставиною, що вибір основної стратегії

життя збігається з періодом, коли людина має

малий життєвий досвід, мало життєвої мудрос�

ті, а освітній процес у школі та ВНЗ не створює

належних умов для головного завдання —

постановки життєвих цілей та вибору провідної

лінії життя. У студентів з інвалідністю особли�

вість етапу навчання у ВНЗ пов’язана із дією

багатьох факторів, зумовлених впливом на фор�

мування особистості інвалідизиючого дефекту.

У результаті чого можуть формуватися непра�

вильні уявлення про себе, свої можливості,

здатності і, як наслідок, деформація життєвого

сценарію, неадекватний професійний вибір,

неефективність процесу професійного станов�

лення, відсутність або перекручування мотива�

ції навчання, життєвих планів, цілей та ін. А, як

показано В. Чудновським [3], особливе значен�

ня у формуванні й розвитку особистості має

орієнтація на віддалені цілі, які, по суті, є сен�

сом життя.

Синергетика в трансформації цілей освіти,

формування і розвитку оптимальної мотивації

навчальної діяльності студентів, тим більше сту�

дентів з інвалідністю, може бути використана як

загальна дослідницька установка, як когнітивна

схема дослідження, як метод наукових дослі�

джень і практичної діяльності.

Роль синергетики в трансформації уявлень

про мотивацію навчання, цілі та завдання сту�

дентського періоду двояка. Мова йде як про

синергетичну освіту, поширення синергетичних

знань, вивчення законів самоорганізації, так

і про побудову синергетичної мотиваційної сис�

теми навчання та способів організації самого

процесу навчання і виховання. Згідно з синер�

гетичними уявленями при виробленні стратегії

освіти зовсім не обов’язково, щоб кожен учас�

ник освітнього процесу мав визначену мету,

оскільки ефект самоорганізації може наступити

і без постановки мети, тобто можливе «спон�

танне виникнення порядку і організації із без�

порядку і хаосу» [4]. З точки зору синергетично�

го світогляду, не правомірно змішувати поняття

мети і смислу, оскільки відсутність мети не

означає відсутність смислу. Тому смислом стра�

тегії освіти стає не побудова послідовності дій

педагога, спрямованих на студента як на об’єкт

педагогічних впливів, а створення умов для сту�

дента як майбутнього суб’єкта професійної

діяльності, створення потужного, духовно зба�

гаченого і різнопланового освітнього середови�

ща кожен учасник якого повинен усвідомлю�

вати не стільки мету освіти, а цінність освіти,

і формувати в нього слід не образ майбутньої

професії, а образ майбутнього, пов’язаного з про�

фесією. Однією з причин наявних на сьогод�

нішній день суперечностей в освіті є нерівно�

мірність розвитку гносеології та аксіології —

теорії пізнання та теорії цінностей [5].

Моделювання освітніх систем з урахуванням

синергетичного принципу самоорганізації від�

критих систем створює найоптимальніші умови

для їхнього осмислення [6]. Синергетична інтер�

претація відкритих систем, що розвиваються, до

яких належить і система освіти, породжує звер�

нення до нелінійної причинності, що призво�

дить до усвідомлення неможливості аналізу будь�

якої еволюційної системи лише на основі

емпіричного матеріалу, не знаючи причин і зако�

номірностей, що породжують цей розвиток. З по�

гляду синергетики, всякий еволюційний процес

у відкритих системах супроводжується на всіх

рівнях взаємопов’язаним рухом, тому в обіг вхо�

дять такі синергетичні терміни, як «атрактор»,

«самоорганізація» «біфуркації», «флуктуації» та

ін., які сприймаються як на метафоричному, суто

інтуїтивному рівні, так і набувають методологіч�

ного змісту. Проте методологія синергетики

недостатньо розвинута, хоч принципи синерге�

тики сформульовані, але вони не укорінилися як

технології когнітивного етапу моделювання.

Зокрема, лише «кільцеве», узгоджене застос�

ування принципів синергетики дозволяє відійти

від метафоричного рівня до системно�структур�

них онтологій, сконфігурувати модель динаміч�

ної системи, а побудова моделі завжди пов’язана

з побудовою зворотного завдання, що потребує

апріорної інформації, відбір якої належить ком�

петенції як теорії, так і практики.
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Розкрито психологічні чинники формування
політичної ідентичності, з’ясовано ставлення
студентської молоді до держави у процесі полі"
тичного самовизначення.

Ключові слова: політична свідомість, націо�

нальна ідентичність, політичність, політичне

прагнення, політичне самовизначення.

Раскрыты психологические факторы полити"
ческой идентичности, виявлено отношение сту"
денческой молодежи к государству в процессе
политического самоопределения.

Ключевые слова: политическое сознание,

национальная идентичность, политичность,

политическое стремление, политическое сам�

оопределение. 

The psychological factors of political identity, the
relation of student youth to state in process of the poli"
tical self"determination are considered in the article

Key words: political consciousness, national iden�

tity, political aspiration, political self�determination.

Значної актуальності у час трансформацій�

них перетворень набуває втрата у частини укра�

їнського народу ідентичності зі своєю країною,

відчуття власної причетності до соціально�полі�

тичних процесів, що є ознаками появи глобаль�

ної соціально�політичної, економічної та цін�

нісно�культурної кризи в Україні. Про кризу

ідентичності в умовах глибоких динамічних

соціально�культурних і політичних змін укра�

їнського суспільства говорять не тільки політо�

логи, а й соціологи, психологи та управлінці.

Особливе значення дана проблематика має для

молоді, яка стоїть перед вибором орієнтирів

свого подальшого самоствердження, особливо

політичної участі, політичної діяльності. 

Політичну ідентифікацію прийнято розгляда�

ти як процес самоототожнення індивіда з полі�

тичним лідером, групою, якою може бути пар�

тія, політичним рухом, зразком політичної

поведінки, політичною роллю.

Ідентифікація розгортається на основі завер�

шених ідентифікаційних процесів, серед яких

Ентоні Д. Сміт виділив родову і статеву, місцеву

і регіональну, соціоекономічну і релігійну,

етнічну та національну ідентифікації. Саме ці

ідентифікаційні процеси допомагають людині

збагнути свою сутність, спираючись на окресле�

ну ідентичність, не бути манкуртом при такому

високому рівні  професійної освіти молоді, яка

має місце в Україні, та яку не використовують

ефективно в політико�управлінських інститу�

ціях українського суспільства, яке трансформу�

ється на демократичних засадах. 

Мета дослідження — виявити та охарактери�

зувати психологічні чинники, які є основою

політичної ідентифікації студентської молоді.

Для досягнення мети дослідження нами було

проведено опитування за авторським питальни�

ком «Молодь у суспільно�політичному житті

України». Дослідження проводилось протягом

грудня 2009 року на базі Чернівецького націо�

нального університету імені Юрія Федьковича

та Київського національного університету куль�

тури і мистецтв. Усього в дослідженні взяло

участь 160 студентів 2–4�х курсів. 

Перш за все визначимо етимологію поняття

«чинник».

Чинник — це умова, рушійна сила, причина

будь�якого процесу, що визначає його характер

або одну із основних рис; фактор [4]. Звідси

випливає, що процес формування політичної

свідомості зумовлюють психологічні умови

політичної ідентифікації студентської молоді.

Для того щоб зрозуміти, про які умови йти�

меться, звернемося до структури політичної сві�

домості. Політична свідомість у своїй структурі

охоплює такі компоненти: політичні знання,

політичні цінності, політичну інформацію,

політичні оцінки, політичні переживання тощо.

Дослідження політичної свідомості метода�

ми політичної психології характеризується праг�

ненням об’єднати аналіз її соціально�полі�

тичного змісту (потреби, інтереси, орієнтації,

установки та ін.), оцінюючи політичну свідо�

мість на основі даних, які стосуються інформо�

ваності особистості щодо політики, характеру її

світогляду, системи цінностей [8, с. 56].

На індивідуальному рівні політична свідомість

трактується як властивість і здатність «політичної

людини», спроможної певним чином сприймати

політику, більш�менш точно її оцінювати і відпо�

відно цілеспрямовано діяти в політичному житті.
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Аналіз механізмів, які керують функціонуванням

політичної свідомості на цьому рівні, дозволяє

виділити в ньому два блоки компонентів. Це

мотиваційні складові (політичні потреби, цінно�

сті, установки, почуття і емоції) та пізнавальні

(знання, інформованість, інтерес до політики,

переконання) складові [8, с. 58].

Процес політичної ідентифікації важко уяви�

ти без політичного інтересу та політичного

мислення, які і входять до структури політичної

свідомості. Якщо політичний інтерес відображає

рівень зацікавленості та включеності особи

в політичне життя, то політичне мислення — це

форма свідомого відображення людиною проце�

сів і явищ навколишньої політичної реальності

у вигляді суджень, висновків, рішень та умови�

водів. Системоутворюючою функцією політич�

ного мислення є відображення політичної

реальності як особливої діяльності [8, с. 74].

Політичне мислення відрізняється від буден�

ного політичною спрямованістю, власною спе�

цифікою та рядом особливостей, наявність яких

пояснюється характером стосунків між «полі�

тичною людиною» і тією політичною реальні�

стю, яка протистоїть їй як об’єкт.

Якщо звичайні предмети можливо дослідити

практично, безпосередньо виявивши їхні влас�

тивості і якості, то в політиці предмет мислення

і мислячий суб’єкт розділені соціальною дис�

танцією, яка виключає  таке вивчення. І дійсно,

виборцю важко об’єктивно вивчити кандидата,

за якого він голосує, не спостерігаючи за ним

у роботі. Про професійні риси і характер дій

кандидата залишається робити висновок із його

слів, жестів, стилю поведінки [1, с. 65]. Як нас�

лідок, на основі подібних спостережень вини�

кають політичні уявлення, без яких політичне

мислення практично не можливе.

Найбільш характерне означення політичних

уявлень можна дати, скориставшись визначен�

ням соціальних уявлень, які пропонує відомий

психолог Серж Московічі. Політичні уявлення —

складна багаторівнева система уявлень пред�

ставників соціальних груп про політичні дії, ідеї

та цінності. Політичні уявлення виконують

двоєдине завдання: по�перше, допомогти людям

(групам людей) орієнтуватися в політичному

світі та впливати на нього; а по�друге, забезпе�

чити членам суспільства можливість спілкуватися

через опанування певного «коду» для соціально�

політичних обмінів, найменування і класифіка�

ції різних аспектів політичного життя, індивіду�

альної та групової історії [7].

Зміст політичного мислення визначається

цілями, цінностями, визначеними політичною

свідомістю і політичною культурою, що ведуть

до засвоєння людиною нового феномену —

політичності. 

Політичність — це невід’ємна якість особи�

стості, як біологічність, фізіологічність, соці�

альність. Ще Аристотель у свій час назвав

людину політичною твариною, маючи на увазі

громадянсько�політичні якості, властиві осо�

бистості.

Політичність особистості формується низ�

кою соціально�політичних та психологічних

передумов. Такими, зокрема, є:

— потреби орієнтації в інформації, знання

про ймовірність настання певних політичних

подій, час і місце їхньої появи, ступінь небезпеки;

— інтерес до різних політичних процесів у сус�

пільстві;

— уявлення про політичний устрій суспільства;

— реагування на політико�управлінські про�

цеси в суспільстві;

— відчуття прагнень інших людей щодо полі�

тичного керівництва певним політиком;

— потреби уникнути керування власною

поведінкою політичним маніпулюванням.

Політичність — це здатність людини сприй�

мати, засвоювати політику, реагувати на її вияви,

виробляти адекватну лінію поведінки. Політичні

явища зачіпають обидві сфери особистості:

раціональну та емоційну. Відтак політичність

включає в себе розуміння політики, знання, ста�

влення, сприймання, відчуття політики. Полі�

тичність до певної міри властива переважній

більшості людей, а не лише тим, хто входить до

якоїсь партії, є активістом громадсько�політич�

ного життя [11, с. 39]. 

Політичність найчастіше відображає рівень

зацікавленості політичними процесами в дер�

жаві, суспільстві тощо. Однак слід мати на увазі,

що неучасть у політиці ще не означає аполітич�

ності особистості, особистість може мати влас�

ну позицію щодо політичних реалій.

Так, на запитання: «Чи цікавитеся ви полі�

тичною ситуацією в Україні?» із 160 опитаних

студентів вищезгаданих університетів 65% від�

повіли — намагаюся бути поінформованим,

18,8% — цікавлюся, коли це мене стосується,

13,1% — зовсім не цікавлюся, 3,8% — цікавлюсь

і беру активну участь. Розподіл політичного

інтересу проявився таким чином (див. рис. 1.).

Отже, як видно з рис. 1, загальний рівень

інтересу до політики у молоді значно переважає

відсутність інтересу до неї. І хоча так званих

«активістів», тобто тих, хто цікавиться і бере

активну участь у політичному житті країни, від�

соток незначний (усього 3,8% респондентів),

найбільше серед опитаних тих, хто намагається

бути поінформованим про стан політичних

справ у державі (65%). Це свідчить про небайду�

жість молодого покоління до подій державотво�

рення, до соціально�політичної ситуації, що

склалася і продовжує реалізуватися в Україні.
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Однак низька активність (13,1%) пояснюється

ще недостатньо сформованим політичним осе�

редком серед студентів.

Рис. 1 — Рівень зацікавленості політичною ситуацією
в Україні студентами

Якість політичності вимірюється інформа�

ційною обізнаністю, довірою та участю в полі�

тиці. Найвищим виявом політичності особисто�

сті є громадянськість, тобто свідоме активне

включення у процеси політичної життєдіяльно�

сті суспільства.

Особливо актуальним процес формування

громадянської позиції залишається для молоді,

яка стоїть на порозі самовизначення, вибору

власної життєвої позиції, що згодом стала б фун�

даментальною основою їхньої участі у трансфор�

маційних перетвореннях в сучасному українсь�

кому у суспільстві.

Чимало авторів у своїх працях торкаються

даної проблеми, зокрема, М. Пірен, В. Моска�

ленко, Ю. Шаргородський, В. Васютинський,

М. Слюсаревський, Н. Дембицька, Т. Поснова

та ін., наукові праці яких присвячені проблемам

психології особистості та громадянської позиції

людини; етнополітичним процесам державо�

творення в Україні; державної політики в галу�

зях сім’ї і молоді; соціальної етики, громадської

моралі, громадянських обов’язків; соціальної

стратифікації; духовного відродження України

та виховання духовності української політичної

нації тощо [3; 9].

Наприклад, М. Пірен національні цінності

розглядає як базову основу формування держав�

ницької національної свідомості, що стосується

громадян конкретної держави, їх громадянської

позиції. Авторка наголошує, що національне

виховання, зокрема виховання патріотизму і гро�

мадянськості, є наріжною потребою українсько�

го державотворення [10, с. 5].

Щодо національної свідомості дослідники

прийшли до висновку, що одні лише теоретичні

уявлення про свідомість не розкривають її сут�

ності. Так, М.Мамардашвілі вважає, що сві�

домість не підлягає теоретизації, а на думку

Є. Ісаєва та В. Слободчикова, свідомість інте�

грує багатоманітні явища людської діяльності

у дійсно цілісний спосіб буття, що робить лю�

дину людиною [13].

Свідомість, зокрема і політична свідомість

особистості, характеризується такими психоло�

гічними особливостями: 

— здатністю акумулювати знання про навко�

лишній світ на основі пізнавальних про�

цесів (відчуття, сприйняття, пам’яті, мис�

лення, уяви);

— чітким закріпленням у свідомості суб’єкта,

тобто розрізнення «Я» і «не�Я» людини;

— забезпеченням цілеспрямованої діяльнос�

ті людини — свідомість формує мету ді�

яльності;

— наявністю у її складі певного ставлення

у почуттях до когось або чогось.

У системі ідеологічних цінностей важливе

місце поряд із політичним, належить національ�

ному інтересу. Національний інтерес відображає

фундаментальні цінності та прагнення народу,

які зумовлюються конкретною соціально�полі�

тичною ситуацією, що складається в державі та за

її межами. Це означає, що національно�державні

інтереси України є об’єктивним фактором, зумов�

леним усією сукупністю її життєвих потреб. Їхній

зміст визначає, якою має бути ідеологічна політи�

ка держави, щоб її цілісність та добробут грома�

дян були надійно забезпечені та захищені.

На процес ідентифікації суттєвий, а нерідко

й вирішальний вплив справляють сформовані

ідентичності, зокрема, політична, етнічна, релі�

гійна, економічна, інформаційна. Проте полі�

тична ідентифікація є мінливим утворенням,

яке може несподівано трансформуватись, за�

лежно від соціально�політичних факторів впли�

ву у суспільстві. 

Політична реальність наших днів дає прик�

лади, коли активісти певної партії легко і безбо�

лісно змінюють свої політичні уподобання,

прихильності та орієнтації, стають «незламними

борцями» за інші політичні ідеали. За радянсь�

кої влади мала місце політична псевдоідентич�

ність, бо механізми формування її мали примус�

овий характер, так званий «ідентифікуючий

примус загального» — визнання КПРС та її

марксистсько�ленінської ідеології. Насправді,

політична ідентичність не повинна бути при�

мусовою, індивід завжди повинен мати можли�

вість для власного вільного вибору, можливість

диференціації та автономії. Вона формується на

свободі, ідеологічному плюралізмі у демокра�

тичних суспільствах і цього вимагає процес

стійкого розвитку суспільства, щоб особистість

самостійно здійснювала свій політичний вибір. 

Політична ідентифікація особистості фор�

мується з урахуванням змін, що відбулися в ре�

зультаті розпаду імперій та національного
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відродження. В сучасних умовах ознаки і рівні

національної ідеї трансформуються, суттєво змі�

нюють свою значущість та свої пріоритети. Вони

нерідко набувають певного забарвлення, попов�

нюються новими елементами (спільність істо�

ричної долі, національні цінності, національний

престиж тощо). Тому необхідно передусім врах�

увати, що ті поняття, які існують сьогодні, відоб�

ражають різні рівні існування національної ідеї.

Національні інтереси можна поділити на

внутрішні та зовнішні, виходячи із концепції

національної безпеки.

До внутрішніх національних інтересів від�

носять:

— створення громадянського суспільства;

— гарантування конституційного ладу;

— створення соціально�орієнтованої ринко�

вої економіки;

— розвиток науково�технологічного та інте�

лектуального потенціалу;

— створення ефективної системи національ�

ної безпеки;

— охорона та забезпечення фізичного та

психічного здоров’я нації;

— забезпечення екологічно та технологічно

безпечних умов життєдіяльності суспільства;

— розвиток української політичної нації.

Національні інтереси відображають саму

суть політичної ідентифікації суспільства, а такі

психологічні чинники, як почуття, віра, відпо�

відальність, переконання, ставлення, усвідо�

млення себе громадянином своєї держави по�

значають сутність їхнього вираження.

Одним із таких індикаторів відображення

національних інтересів є ставлення до держав�

ної символіки. Так на запитання: «Яке ваше

ставлення до державної символіки: Прапора,

Герба, Гімну України?» 72,5% опитаних студен�

тів відповіли — шанобливе, вони відповідають

моїм переконанням, знаю Гімн, виконую його

на урочистостях, 14,4% —  шанобливе, але Гімн

не знаю,  5,6% респондентів виразили байдуже

ставлення до державної символіки і 6,9% обра�

ли інший варіант відповіді (рис. 2).
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Отож, як видно, уже починаючи з таких момен�

тів, як виконання державного Гімну, вшанування

державного Прапора та Герба, відбувається заро�

дження у свідомості молодих людей поваги до

національної ідеї, виховання цієї ідеї як базової

внутрішньої цінності державотворення. Візьмемо

до прикладу вшанування Прапора України, коли

в День Прапора, як політичного символу держави,

на честь 19�ї річниці незалежності всі області Укра�

їни проводили День Прапора. Це надзвичайно

важливий момент для виховання громадянської

позиції, психологічний чинник формування націо�

нальної та політичної ідентифікації особистості,

перш за все молоді — майбутнього України. 

До зовнішніх національно�політичних інте�

ресів слід віднести такі:

— налагодження і формування рівноправ�

них та взаємовигідних соціально�полі�

тичних відносин з усіма державами, інте�

грування в європейське і світове співто�

вариство;

— забезпечення суверенітету, територіальної

недоторканості, політичної та економіч�

ної незалежності;

— розширення інтеграційних процесів (з бе�

зумовним урахуванням національних ін�

тересів) у всіх сферах суспільно�політич�

ної діяльності держави;

— забезпечення ефективних заходів боротьби

з організованою злочинністю та корупці�

єю, нейтралізація факторів, які спричиня�

ють криміналізацію суспільства;

— забезпечення ефективної співпраці та зов�

нішньополітичних відносин як завдання

глобального значення, яке вимагає об’єд�

нання зусиль усіх держав світу тощо.

Рис. 2 — Ставлення молоді до державної символіки



Дані положення зможуть зреалізуватися

в процесі політичного керівництва державою,

узгодженістю між гілками влади, а також завдя�

ки єдиній стратегії суспільної єдності. Досить

неоднорідно розподілилися пріоритети сту�

дентської молоді, коли  вони давали відповідь

на запитання: «Яким ви бачите шлях розвитку

українського суспільства?». Серед наведених

варіантів відповіді 48,1% опитаних зазначили,

що майбутнє нашої держави — у складі Євро�

пейського  Союзу, 28,1% респондентів вбача�

ють подальший розвиток України як самостій�

ної держави поза будь�якими об’єднаннями

держав. 15% відповіли, що розвиток України

надалі повинен відбуватися в союзі із Росією

і Білорусією як єдиній державі, і лише 8,8%

опитаних студентів не обрали жоден із цих варі�

антів (рис. 3).
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Обирати вектор суспільно�політичного роз�

витку, звичайно, на даному етапі належить

правлячій політико�управлінській еліті укра�

їнського суспільства, проте саме за розумінням

сьогоднішньої молоді — майбутня підтримка

відповідного вектора, адже через 20 років мо�

лодь сьогодення, цілком ймовірно, і буде тією

самою правлячою політико�управлінською елі�

тою в Україні.

Отже, політико�ідеологічними засадами укра�

їнської національної безпеки повинні бути:

утвердження в суспільній свідомості ідеї ста�

більного суспільно�політичного розвитку. Варто

зауважити, що в масовій політичній свідомості

громадян української держави має місце реаль�

на загроза ототожнення цінностей ринкової

економіки та демократичного суспільства з бід�

ністю. А це не є природовідповідним політичній

ідеології демократичного суспільства прагнен�

ням громадян України мати вільну, багату краї�

ну для людей, а не можновладців.

Тому соціально�політичним наповненням

демократичних перетворень українського сус�

пільства мало б бути:

— утвердження в політичній свідомості ідеї

стабільного суспільного розвитку;

— формування та закріплення у суспільній

свідомості національної та культурної

ідентичності України як держави, яка

є складовою європейського історичного

та культурного процесу;

— пошук консенсусу і злагоди між різними

суспільними прошарками та представни�

ками еліти у суспільстві в плані — куди ми

йдемо, чи йдемо до демократичного сус�

пільства європейського типу з українсь�

кою специфікою (так би мало бути);

— усвідомлення усіма, що Україна повинна

стати державою з високим рівнем захисту

прав людини тощо;

— Створення гідного політичного іміджу

України у світі. 

Сучасне українське суспільство, як свідчать

соціально�політичні та психологічні досліджен�

ня, почало еволюціонувати від моделі соціально

зорієнтованої психіки до моделі психічного

самопочуття, що зорієнтоване на політичні цін�

ності індивідуалізованого, автономного сус�

пільного існування, яке потребує розвинених

суб’єктних механізмів життєвої активності —

політичної та громадянської позиції кожної

окремої людини та суспільного загалу в інтере�

сах державотворення переходу України до демо�

кратії та утвердження в українському соціумі

принципів і норм громадянського суспільства,

високого рівня політичної та правової культури.

Якщо за радянської дійсності домінуючим

визнанням смислу людського життя було «слу�

жіння ідеалам людства», які пов’язувалися з ко�

мунізмом, а також з готовністю до самопожер�

тви заради щастя прийдешніх поколінь, то

сьогоднішнє  політико�управлінське мислення

має бути спрямовано на утвердження гарантів

індивідуальної свободи і безпеки, як умова

і засіб індивідуального успіху, благополучного

життя та суспільного розвитку на демократич�

них, правових, гуманістичних високодуховних

засадах у демократичній державі.

Сьогодні українська соціально�політична

наука повинна бути готова дати відповідь на

питання про створення соціально�політичних

умов та правових засад, які необхідні й достатні

для того, щоб кожна конкретна людина та управ�

лінські технології сприяли вирішенню проблеми

Рис. 3 — Розподіл соціальноBполітичних  пріоритетів щодо подальшого розвитку 
українського суспільства серед студентів
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політичної ідентичності у «посттоталітарному»

суспільстві, за якого «людина взагалі» (клас,

нація, народ, суспільство) змогла б здійснювати

сходження від загально�типового до індивіду�

ально�неповторного, від самотності до самості,

тобто досягти рівня автентичного буття, висо�

кодуховної життєтворчості в громадянському

суспільстві.

Проведене дослідження щодо виокремлення

чинників політичної ідентифікації дозволило

переконатися в тому, що майбутнє української

держави не байдуже сучасній молоді, яка готова

відстоювати її інтереси та дбати про процвітання

та збереження національної та політичної іден�

тичності громадян України, мислити політично

і позитивно у бік покращення її соціальних та

політичних гарантій. У свою чергу, здатність до

політичного мислення, політичне сприйняття,

політичний інтерес, політична участь, політична

емпатія, політична оцінка як психологічні чин�

ники політичної ідентифікації, що притаманні

молоді, мусять спрямовувати розвиток суспіль�

ства у демократичному напрямі, а суспільно�

політичні події, що відбуваються в Україні, по�

винні відображатися у свідомості молодих людей

через призму політичних уявлень демократич�

ного штибу. 
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Показано, що впровадження інформаційних
технологій і проектного підходу в організації на"
вчального процесу в системі професійної освіти
дозволить здійснювати підготовку фахів

Ключові слова: інформаційні технології, ава�
рійно�рятувальна робота, інноваційні процеси,
проектний підхід, офіс управління проектами
і програмами

Показано, что внедрение информационных
технологий и проектного подхода в организации
учебного процесса в системе профессионального
образования позволит осуществлять подготовку
специалиста по аварийно"спасательным работам
на уровне требований мировых стандартов.

Ключевые слова: информационные техноло�
гии, аварийно�спасательная работа, иннова�
ционные процессы, проектный подход, офис
управления проектами и программами.

It is shown that the introduction of information
technologies and project approach in the organization
of academic activity in the system of professional edu"
cation will allow to train the specialist in search"and"
rescue jobs on the level of world standards.

Key words: information technologies, search�
and�rescue jobs, innovative processes, project appro�
ach, office of project and program management.

Сучасні тенденції розвитку інформаційних
технологій, зокрема річне зростання ринку в цій
галузі (приблизно на 17,0%) та неухильне роз�

ширення комп’ютерної мережі Інтернет, зумо�
вили радикальні зміни в цих сферах життя
людини, і, як результат, розвиток глобального
інформаційного суспільства.

Глобальна інформатизація світового суспіль�
ства, виникнення нових виробництв та техно�
логій спонукали розвиток світових тенденцій
у плані збільшення кількості і масштабності
небезпечних явищ, аварій і катастроф техноген�
ного та природного характеру, які часто пов’яза�
ні між собою, дедалі збільшується, особливо
у місцях із високою концентрацією населення
та виробництва. Стійка тенденція зростання
кількості надзвичайних ситуацій, незважаючи
на науково�технічний прогрес і зростання еко�
номіки, та важкість їхніх наслідків змушують
розглядати їх як серйозну загрозу.

Особливо це стосується сучасної ситуації, що
склалася на Україні, на території якої розташо�
вана значна кількість великих потенційно не�
безпечних об’єктів, зокрема: АЕС, тепло� і гідро�
електростанції, великі хімічні та промислові
виробництва, сховища, потужні транспортні
магістралі, газо� і нафтопроводи, на яких імо�
вірність виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного походження зростає у зв’язку із
структурними змінами в економіці, зупинки
ряду виробництв, що зумовили порушення гос�
подарських зв’язків і збої в технологічних лан�
цюжках та високим рівнем зношеності основ�
них виробничих засобів, що досягає по ряду
галузей 80–100%. Те саме стосується ситуації
з екологічною безпекою, яка не зводиться
тільки до проблем забруднення повітря, води,
ґрунту, а є наслідком розвитку економіки та
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активізацією господарської діяльності людини,
що призводить до глобальних порушень біогео�
хімічного  круговороту в результаті руйнування
природних екосистем і, як наслідок, порушення
стійкості навколишнього середовища, підви�
щення сейсмічності, виникнення щосезонних
підтоплень, опускань поверхні Землі тощо.

Техногенна та екологічна небезпеки наклада�

ють обмеження на політику в економічній,

соціальній, демографічній і політичній сферах,

отже, знижують її результативність, що не

сприяє сталому розвитку держави та обумовлює

необхідність вживання заходів по захисту від

них населення і територій.

Сьогодні планування і реалізація цих заходів

вимагають, перш за все, виявлення цих небез�

пек і погроз, визначення їхнього характеру, сту�

пеня ризику для конкретних територій, що

дозволить сконцентрувати зусилля на найбільш

небезпечних напрямах. Потрібно зазначити, що

при вирішенні проблем захисту від наслідків

надзвичайних ситуацій потрібно залучати знач�

ну кількість людських, матеріальних і технічних

ресурсів, враховувати взаємодію всіх небезпеч�

них факторів та взаємну залежність заходів без�

пеки, з метою максимального зниження мас�

штабів втрат та збитків, тобто застосовувати

системний підхід.

Системність реалізації вище вказаних захо�

дів можлива за умови постійного інноваційного

розвитку професійної освіти на онові глобаль�

ної інформатизації освіти. Інформатизація

освіти — це процес соціально�педагогічних пе�

ретворень, заснований на впровадженні інфор�

маційних засобів та технологій в навчально�

виховний процес. Саме інформатизація освіти

забезпечує, на основі використання ЕОМ, ви�

конання завдань оперативного відбору та

опрацювання інформаційних потоків у режимі

реального часу. Таким чином виникає реальна

необхідність у підготовці сучасного фахівця

з аварійно�рятувальних робіт, здатного опера�

тивно і якісно виконувати завдання з підготов�

ки, організації та ліквідації надзвичайної ситуа�

ції природного та техногенного характеру.

Мета статті — аналіз та роль інформаційних

технологій у процесі інноваційного розвитку

освіти під час підготовки сучасного фахівця�ря�

тувальника з аварійно�рятувальних робіт.

Перехідний період на зламі тисячоліть фор�

мує інноваційний погляд на підготовку сучасно�

го фахівця�рятувальника, здатного інтегруватися

з міжнародними підрозділами профільного типу

і бути конкурентоспроможним. Він вимагає

нових підходів щодо формування навчальних

планів та наукової роботи на базі відомчих вищих

навчальних закладів (ВНЗ) Міністерства України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи (МНС України).

Аналіз історичних даних розвитку методик під�

готовки фахівця�рятувальника за різний період

часу вказав на необхідність розроблення універ�

сальної моделі, яка повинна у собі поєднати: гума�

ністичну складову + поглиблення знань. Причому

складова «поглиблення знань» включає в себе

практичну і теоретико�методологічну частини.

Сучасна тенденція розвитку вищої освіти

характеризується яскраво вираженими регіо�

нальними ознаками з поширенням інновацій�

ного руху теоретико�експериментально�рекла�

много характеру на місцевому рівні, що вимагає

посилення міжнародних зв’язків у контексті

партнерства та реалізації різноманітних осві�

тянських проектів. Така тенденція вимагає

інтенсифікації розвитку педагогічного менед�

жменту як необхідну умову вирішення пробле�

ми сучасної школи.

Такий стан сучасної освіти зачіпає, в першу

чергу, ВНЗ відомчих міністерств, які ведуть під�

готовку фахівців особливого складу, здатних

реалізувати себе в екстремальних ситуаціях та

ще й у любій точці планети Земля. Функціону�

вання ВНЗ такого типу вимагає тісної взаємодії

роботодавців, органів влади та самоврядування,

міжнародних громадських організацій та орга�

нізаціями при ООН і НАТО тощо. Лише така

структура взаємодії дозволить забезпечити

діяльність ВНЗ профільного типу стосовно

випуску конкурентоспроможних спеціалістів та

наукових кадрів, які б користувались попитом

як в Україні, так і за її межами.

Складний екологічний стан світового сус�

пільства створив передумови щодо формування

оперативно�рятувальних підрозділів різного

призначення і швидкої реорганізації та ще й ін�

теграцію з міжнародними службами та загонами

рятування подібного призначення.

Такий стан справ вимагає формування коре�

гованих навчальних планів, наукової роботи та

науково�професійної підготовки викладацького

складу відомчих ВНЗ МНС України.

Корегування навчальних планів та модифіка�

ція науково�дослідницької діяльності відомчих

ВНЗ повинні функціонувати в контексті «За�

гальнодержавної програми попередження та

ліквідації негативних техногенних та екологіч�

них ситуацій на території України на період до

2025 року» (Постанова Верховної Ради «Про роз�

роблення Загальнодержавної програми попере�

дження та ліквідації негативних техногенних та

екологічних ситуацій на території України на

період до 2025 року» від 02.03.2010 №1925�VI),

причому науково�педагогічний персонал ВНЗ

МНС України повинен взяти найактивнішу

участь у розробленні такої Програми.
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Інтеграція України у світовий науковий

і культурний простір та адаптація до швидкоз�

мінних екологічних, науково�технічних, техно�

логічних та екологічних перетворень в умовах

глобальної інформатизації світового суспільства

потребують подальшого розвитку навчальних

закладів МНС України всіх рівнів акредитації,

як єдиного (за профілями підготовки пожежно�

го�рятувальника, фахівця з аварійно�рятуваль�

них робіт тощо)  найпотужнішого освітянського

навчально�наукового виробничого центру на�

шої держави.

Таким чином, відомчі ВНЗ МНС України

повинні здійснювати підготовку сучасного

фахівця з аварійно�рятувальних робіт, здатного

володіти якостями, які можуть конкурувати на

світовому ринку праці і бути спроможними

швидко адаптуватися до його потреб, особливо

в умовах взаємодії прикордонних та транскор�

донних  чи міждержавних рятувальних загонів.

Реалізація підготовки такого типу фахівця

вимагає активізацію наукової, науково�дослід�

ницької і впроваджувальної діяльності колекти�

ву відомчого ВНЗ в умовах поглибленої та все�

бічної інтенсифікації процесу переходу від

промислового розвитку суспільства до глобаль�

но�інформаційного, а також всебічне забезпе�

чення соціальних потреб усіх часників навчаль�

но�науково�виробничого та виховного процесу.

Враховуючи підвищені вимоги до підготов�

ки фахівця�рятувальника, а також сучасний

екологічний стан світового суспільства, не�

обхідно у профільних ВНЗ створити всі пере�

думови для інтенсифікації наукової діяльності,

постійної модернізації структури навчального

закладу, постійний розвиток матеріально�тех�

нічної бази, що як результат забезпечить

доступ кожного учасника навчального процесу

до існуючих інформаційно�аналітичних систем

(ІАС) та тих, що проектуються заново. Такий

підхід у підготовці фахівця�рятувальника доз�

волить отримати навички не тільки суто вузь�

копрофесійного характеру (при виконанні зав�

дань ліквідації пожежі чи надзвичайної

ситуації), але й оперувати системами автома�

тизованого відбору та обробки інформації

в режимі реального часу, що дозволить більш

правильно приймати рішення при виконанні

завдань організаційного чи попереджувально�

го характеру керівним складом.  

Забезпечення доступу всіх учасників на�

вчального процесу до сучасних ІАС і зокрема

Урядової інформаційно�аналітичної системи

з питань НС (УІАС НС) як на рівні користуван�

ня, так її модернізації дозволяє створити пере�

думови щодо створення на базі того чи того

ВНЗ профільного типу Науково�навчально�

консультаційного центру, надавши статус авто�

номії і звільнивши від оподаткування з залучен�

ням 100% коштів від оренди на потреби центру. 

Інновація у навчальному процесі. Інновації

у навчальному процесі необхідно здійснювати

на основі формування нових і модернізації

існуючих підходів до реалізації оптимальних

схем забезпечення мобільності особи, учасника

навчального процесу, гнучкості у системі підго�

товки фахівця�рятувальника з метою оператив�

ної адаптації до швидкозмінних вимог часу,

ринку праці, екологічного стану суспільства,

нових концептуальних засад шляхом удоскона�

лення багатоступеневої системи їхньої підготов�

ки відповідно до українського законодавства,

Болонської декларації та світових інтеграційних

процесів і здійснити такі заходи.

1. Розробити та затвердити державні освітні

стандарти для всіх спеціальностей відомчих

ВНЗ МНС України з урахуванням специфіки

підготовки фахівця�рятувальника та існуючих

вимог з постійним розширенням їх переліку.

2. Виконати корегування навчальних планів

у контексті світових вимог з упровадженням

факультативних курсів за вибором студен�

тів/курсантів і здійснювати підготовку фахівців

всіх рівнів за принципом: «Вчимо того, що

вимагає життя, а не того, що знаємо».

3. Активізувати роботу відділу моніторингу

з метою реалізації плановості у підготовці кад�

рів усіх рівнів кваліфікації з можливістю прог�

нозу їхнього працевлаштування на ринку праці.

4. Один раз на рік проводити конференції,

присвячені підготовці фахівця�рятувальника

сучасного типу за участю представників голов�

них управлінь МНС України та головних спе�

ціалістів ближнього і дальнього зарубіжжя.

5. Безперервно здійснювати профорієнта�

ційну роботу із усіма учасниками освітнього

простору (навчальні заклади всіх рівнів акреди�

тації) в межах регіону, України та за її межами,

використовуючи при цьому інтернет�технології

та телекомунікаційні системи, а також Color�

system оперативної візуалізації інформації на

«твердих» носіях (включаючи паперовий носій).

Інновація у науковій діяльності. Інноваційні

процеси у науковій діяльності повинні створити

передумови щодо забезпечення ефективності

функціонування науки за принципом — ціле�

спрямованість, практична і наукова обґрунтова�

ність, а це у свою чергу вимагає:

1) залучення всіх можливих форм діяльності

(бюджет, програми, проекти, цільові кошти

фірм тощо), спрямованих на фінансування нау�

кових досліджень відомчих ВНЗ з метою відно�

влення та отримання нових наукових здобутків

кафедр, факультетів, активізація діяльності сту�

дентсько/курсантських наукових формувань та

розширення напрямів наукових досліджень;
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2) проведення фундаментальних наукових

досліджень у першу чергу для вирішення

питань з модернізації та подальшого розро�

блення нових автоматизованих інформаційно�

аналітичних систем (АІАС), розроблення методик

оцінки та прогнозу ризиків від надзвичайних

ситуацій природного чи техногенного характе�

ру, розроблення систем оперативного введення

та виведення інформаційних потоків від швид�

коплинних процесів тощо, спрямування їх на

виявлення принципово нових закономірностей

у складних інформаційно�технологічних про�

цесах та системах, причому наукові результати

повинні визначати пріоритети у світовій науці;

3) забезпечення високого рівня прикладних

наукових досліджень надання їм проектно�оріє�

тованого підходу, приділивши в першу чергу

увагу дослідженню та створенню інноваційних

технологій та процесів, здатних реалізувати

освітні проекти щодо забезпечення якості і кон�

курентоспроможності професійної освіти для

підготовки сучасного компетентного фахівця

з аварійно�рятувальних робіт;

4) активізація міжкафедральних, міжунівер�

ситетських науково�дослідних лабораторій та

створення центральних науково�дослідних ла�

бораторій (наприклад: у Львівському державно�

му університеті безпеки життєдіяльності ство�

рена центральна науково�дослідна лабораторія

офісного типу з назвою «Інтелектуальне моде�

лювання безпечного майбутнього», що сприяє

підвищенню ефективності функціонування

науково�дослідних робіт у лабораторіях кафе�

дрального типу) і надання їм статусу проектно�

орієнтованої організації, створивши на її базі

Офіс управління науково�дослідними проекта�

ми, програмами та портфелями проектів. Такий

підхід забезпечить умови підвищення якості

наукових досліджень та актуальності робіт інно�

ваційного спрямування і формування нових

наукових шкіл, а також створення Системи

інтеграції ВНЗ МНС України зі світовими (від�

повідно до профілю діяльності) навчально�нау�

ковими установами;

5) створення у ВНЗ таких центральних лабо�

раторій забезпечить усі умови для підготовки

сучасного фахівця з аварійно�рятувальних ро�

біт, а також розроблення і впровадження ін�

формаційних технологій щодо управління

портфелями освітніх проектів для оцінки яко�

сті, цінності, конкурентоспроможності засобів

масової комунікації або інтернет�технології

в рекламуванні безпечного майбутнього та

автоматизованого відбору і візуалізації інфор�

мації від швидкоплинних процесів при вини�

кненні пожежі чи надзвичайної ситуації в ре�

жимі реального часу;

6) створення всіх умов для проведення між�

університетських, міжнародних конференцій,

семінарів, круглих столів тощо з одночасним

випуском фахових тематичних збірників науко�

вих праць та наукових журналів для відображен�

ня фундаментальних та прикладних наукових

досліджень і наданням у них принципово нових

наукових результатів;

7) розширення кількості спеціальностей із за�

хисту та створення нових спеціалізованих рад,

зокрема, з розроблення теорії та методики профе�

сійної освіти, що забезпечить підготовку кадрів

вищої кваліфікації для структурних підрозділів

МНС України на базі ВНЗ профільного типу;

8) розширення і поглиблення співпраці із

закордонними університетами та ВНЗ через

укладання комплексних угод про співпрацю та

з урахуванням регіональності характеру освіти,

підвищення ефективності міжнародних нав�

чальних та наукових обмінних програм;

9) цільове поєднання студентами навчання

і науково�дослідницької роботи та активізація

роботи школи молодих учених і подальший

розвиток студентського обміну в рамках міжуні�

верситетської співпраці, включаючи стажуван�

ня у закордонних навчальних закладах профіль�

ного типу;

10) розширення участі  вчених в міжнарод�

них асоціаціях профільного типу та розширен�

ня співпраці з міжнародними освітянськими

(TEMPUS, DAAD) та науковими (INCO, INTAS,

COBAS) програмами і проектами і програмами

науково�технічної допомоги (TACIS, USAID,

USIA, CIDA тощо), а також в рамках бюджетно�

го фінансування з боку МОН і МНС України.

Реалізація вказаних вище завдань можлива за

умов постійної модернізації навчальних струк�

турних підрозділів, склад та робота яких повинна

відповідати сучасним вимогам і користуватися

підвищеним інтересом суспільства. Причому

підготовка сучасних компетентних фахівців

з аварійно�рятувальних робіт та організація про�

фесійної освіти має формуватися на збалансова�

ності таких складових: забезпечення рівноваги

навчально�ринкових та дослідницько�проекту�

вальних освітніх систем, що мінімізує ризик

у розподілі засобів навчання та практичної реалі�

зації такого навчального процесу. Реалізація

такого інноваційного процесу можлива за умов

надання освітнім закладам статусу проектно�

керованої організації з подальшим розробленням

механізмів проектної реалізації навчально�нау�

кових ресурсів та створенні на їхній базі Офісу

управління освітянськими проектами. Модель

організації науково�педагогічної діяльності Офіс�

ного типу для підготовки сучасного фахівця з ава�

рійно�рятувальних робіт представлена на рис.

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

0

218



219

Рисунок. — Модель організації науковоBпедагогічної діяльності Офісного типу для підготовки сучасного фахівця з аваB
рійноBрятувальних робіт
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Висновок. Запропоновано модель організації

науково�педагогічної діяльності Офісного типу

та системний підхід щодо забезпечення умов

підготовки сучасного фахівця з аварійно�ряту�

вальних робіт на базі навчальних закладів, що

є структурними підрозділами МНС України.

Запропоновано інновації у навчальному та

науково�дослідному процесі для забезпечення

підготовки сучасного компетентного фахівця

з аварійно�рятувальних робіт конкурентоспро�

можного на світовому ринку праці.

Доведено, що лише проектний підхід та ство�

рення офісу управління освітянськими проек�

тами забезпечить стан збалансованості всіх про�

цесів у ході підготовки сучасного рятувальника.
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Проводиться якісно"кількісний аналіз навчаль"
них документів вищих навчальних закладів України
ІІІ–ІV рівнів акредитації в умовах їнього функціо"
нування в інформаційно"комунікаційному середови"
щі сучасного суспільства. Це дає можливість
визначити зміст документаційних потоків в елек"
тронно"документній комунікації сучасних вищих
навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акреди"
тації, яка є найважливішою підсистемою соціаль"
ної комунікації нашого суспільства.

Ключові слова: сучасний вищий навчальний

заклад, електронно�документна комунікація

ВНЗ, інформаційно�комунікаційне середови�

ще, документаційні потоки ВНЗ, навчальні

документи, якісно�кількісний аналіз навчаль�

них документів ВНЗ.

Проводится качестсвенно"количественный
анализ учебных документов высших учебных заве"
дений Украины ІІІ–ІV уровней аккредитации
в условиях функционирования их в информационно"
коммуникационном пространстве современного
общества. Это дает возможность определить
содержание документационных потоков в элек"
тронно"документной коммуникации современных
высших учебных заведений Украины ІІІ–ІV уров"
ней аккредитации, которая является подсисте"
мой социальной коммуникации нашего общества.

Ключевые слова: современное высшее учеб�

ное заведение, электронно�документная комму�

никация ВУЗ, информационно�коммуникаци�

онное пространство, документационные потоки

ВУЗ, учебные документы, качественно�количе�

ственный анализ учебных документов ВУЗ.

The article conducts qualitatively"quantitative
analyze of educational documents of university III–IV
levels accreditation in functional conditions of infor"
mation"communication environment of contemporary
society. Therese allows to confirm content of documen"
tation flows in electronic"documentation communica"
tion of contemporary university III–IV levels accredi"
tation. Electronic"documentation communication of
contemporary university is most large part of social
communication of our society.

Key words: contemporary university, electronic�

documentation communication of contemporary

university, information�communication environ�

ment, documentation flows of contemporary uni�

versity, educational documents, qualitatively�quan�

titative analyze of educational documents of

university.

Найважливішою підсистемою соціальних

комунікацій є документна комунікація (ДК), яка

являє собою процеси та засоби обміну інформа�

цією у суспільстві за допомогою документів. ДК

забезпечує рух соціальної інформації у часі та

просторі шляхом створення, зберігання та роз�

повсюдження документів не лише у паперовій

формі, а й в електронному вигляді завдяки

розвитку нових інформаційних та інтернет�тех�

нологій. На сьогодні ДК охоплює всі сфери сус�

пільного життя, зокрема освітню галузь, тому все

актуальнішим стає питання вивчення документа�

ційних потоків електронно�документної комуні�

кації сучасного вищого навчального закладу

(ВНЗ) ІІІ–ІV рівнів акредитації в умовах інфор�

маційно�комунікаційного середовища.

Всі напрями та функції сучасного вищого

навчального закладу підтримуються та супрово�

джуються відповідними документопотоками,

які у сукупності створюють важливу дієву ланку

документальної комунікації освітнього закладу. 

Метою статті є визначення змісту документа�

ційних потоків в електронно�документній

комунікації сучасного вищого навчального

закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації шляхом якіс�

но�кількісного аналізу його навчальних доку�

ментів в умовах інформаційно�комунікаційного

середовища.

Функціонування ДК передбачає постійний

рух документів  комунікаційними каналами від

комуніканта (створювача документованої інфор�

мації) до реципієнта (споживача цієї докумен�

тованої інформації). А. Соляник вивчає основні

складові документної комунікації — документні

потоки та масиви. Науковцем з документознав�

чих позицій узагальнено теоретичні знання

про особливоті документних потоків та масивів

(ДП та ДМ) як штучно створеної підсистеми

документних комунікацій суспільства, розглянуто
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сутність, ознаки, властивості та структуру ДП та

ДМ, закономірності їхнього розвитку, методи

аналізу та оцінки  [6]. 

Окрім документної комунікації, А. Соколов

вирізняє електронну комунікацію та окремо виз�

начає інтернет, як глобальну соціально�комуніка�

тивну комп’ютерну мережу, призначену для задо�

волення особистісних та групових комунікаційних

потреб за рахунок використання телекомунікацій�

них технологій. Враховуючи це, науковець зазна�

чає, що всі функції документної комунікації

можуть так само, та навіть краще, виконуватися

електронною комунікацією  [5] , що ми й спосте�

рігаємо у наш час прогресивних інформаційних

технологій. Але електронна комунікація сьогодні

не може повністю відмінити документну, вони

взаємодоповнюють одна одну. 

Аналізуючи зміст електронної комунікації,

запропонованої А. Соколовим, Г. Швецова�Вод�

ка зазначає, що змінюється лише форма зберіган�

ня та розповсюдження документованої інформа�

ції: замість паперового носія використовуються

електронні, але і паперова форма не зникає: елек�

тронні документи за необхідністю легко перево�

дяться на паперову основу. Таким чином, елек�

тронна комунікація передбачає використання

електронно�обчислювальної техніки та сучасних

засобів зв’язку, котрі перетворюють повідомлен�

ня у машинозчитувану форму, при цьому повідо�

млення за необхідності можна оформити як доку�

мент, тобто зберегти його у незмінній формі у пам

яті комп’ютера, або на окремому машинозчиту�

ваному носії. З цього Г. Швецова�Водка робить

висновок про те, що через комп’ютер також

відбувається передача інформації від людини�ко�

муніканта до людини�реціпієнта як через усне

повідомлення, або документ на папері. Тобто ком�

п’ютери — це лише технічні пристрої для запису,

зберігання та пошуку інформації, застосування

яких змінює способи запису, створення та збері�

гання документів, їхню фізичну (матеріальну)

форму, доступ та використання  [7]. 

Як відомо, всі документи будь�якої установи

поділяють на документопотоки: вхідні/вихідні,

внутрішні/зовнішні [1]. Документацію, що вико�

ристовується в діяльності сучасного ВНЗ ІІІ–ІV

рівнів акредитації (далі ВНЗ) за різними ознака�

ми класифікації можна розділити на внутрішню

та зовнішню, вхідну та вихідну, опубліковану,

неопубліковану, таку, що непублікується, що

виділяється в межах не опублікованої, та у зв’язку

із появою нових інформаційних технологій —

мережеву та немережеву. Якщо розглядати

окремо навчальну документацію ВНЗ, більша її

частина створюється та має чинність у межах

певного ВНЗ. Тобто кожен ВНЗ на базі загаль�

ноприйнятих норм зі складання навчальних

документів та з урахуванням своєї профільної

специфіки створює власну навчальну докумен�

тацію. Її можна так само розділити на  певні

документопотоки, що дає можливість для більш

глибокого аналізу цього пласту документів та

визначення того, які саме документопотоки та

види документів домінують у системі навчаль�

ної документації сучасного ВНЗ. З цією метою

були відібрані певні ознаки класифікації доку�

ментів, що є найбільш значущими щодо на�

вчальної документації ВНЗ, із урахуванням

загальних вимог до розподілу документів на

документопотоки, розвитком нових інформа�

ційних технологій та освітньої специфіки ВНЗ.

Таким чином, було обрано чотири найважливі�

ші, на думку автора, ознаки класифікації, а са�

ме: місце виникнення, напрям, ступінь надання

відомостей, технологія доступу документів.

За місцем виникнення навчальна документа�

ція ВНЗ поділяється на внутрішні та зовнішні

документи. До внутрішніх належать документи,

що мають чинність лише в середині ВНЗ, в яко�

му їх складено. До зовнішніх належать ті доку�

менти, які є результатом спілкування та взаємодії

ВНЗ з іншими установами чи організаціями [1]. 

За напрямом навчальні документи поділяють

на вхідні та вихідні. Згідно з ДСТУ 2732:2004

вихідний документ — службовий документ,

який надсилають іншій юридичній чи фізичній

особі, а вхідний документ — службовий доку�

мент, що надійшов до установи, тобто, у нашо�

му випадку, до ВНЗ [2].

За ступенем надання відомостей документи

поділяють на опубліковані та неопубліковані,

і в межах неопублікованих документів виді�

ляється такий, що не публікується, призначе�

ний для одноразового використання  [4]. 

Електронні навчальні документи мають свої

аналогічні ознаки класифікації. Тому за техноло�

гією доступу виділяють: мережевий (інтернет,

інтранет�документ) та немережевий документ [3].

Мережевий документ є доступним потенційно

необмежненому колу користувачів через телеко�

мунікаційні мережі; немережевий — не призначе�

ний для передачі телекомунікаційними мережами.

Інтернет�документи — документи, розташовані

в Інтернеті (не тільки в веб) та доступні потенцій�

но необмеженому колу користувачів, та докумен�

ти локальних мереж (відомчих, корпоративних,

установчих), доступні тільки користувачам цих

мереж. Локалізовані містяться на одному комп’ю�

тері, сервері, а до розподілених документів нале�

жать документи, частини яких зберігаються на

різних комп’ютерах (серверах), але єдиний інтер�

фейс дозволяє кінцевому користувачу сприймати

їх як ціле (деякі мережеві наукові журнали). Бага�

токористувацькі доступні з будь�якої кількості

комп’ютерів, а однокористувацькі мають доступ

лише з одного комп’ютера.
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Також є така ознака класифікації, як характер

обігу документа, за якою Е. Єлесіна класифікує

електронні документи на такі види: опублікова�

ний (видання, депонування (реєстрація), розмі�

щений в інтернеті без реєстрації як ЗМІ), неопу�

блікований. Опублікованими є ті електронні

документи, які видані (пройшли редакційно�ви�

давничу обробку) будь�яким накладом на зов�

нішніх носіях або шляхом розміщення в інтерне�

ті на сайтах, зареєстрованих в установленому

порядку як засоби масової інформації (ЗМІ),

депоновані (зареєстровані в спеціальних устано�

вах), розміщені в інтернеті без реєстрації як ЗМІ.

Е. Єлесіна зазначає, що на сьогоднішній день

більшість неопублікованих документів оцифро�

вані та розміщені в мережі, тобто їх можна вважа�

ти опублікованими документами  [3] . Цю ознаку

класифікації, на наш погляд, можна синтезувати

із такою ознакою класифікації друкованих доку�

ментів, як ступінь надання відомостей, оскільки

ми інтегровано розглядаємо як друковані, так

і електронні навчальні документи, а також за

цими двома ознаками різні вчені виділяють ана�

логічні види документів  [1–4].

Окресливши таким чином для себе критерії

пошуку, визначивши найважливіші ознаки кла�

сифікації документів та за допомогою визначених

нами блоків навчальних документів [8], розгляне�

мо основні документопотоки системи навчальної

документації сучасного ВНЗ (див. табл. 1). 
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Блоки

Ознаки  

НавчальноB
організаційна

ПрограмноB
методична

НавчальноB
методична

Навчаюча
(освітня)

НавчальноB
дослідна

НавчальноB
допоміжна

НавчальноB
контрольна

За місцем

виникнення 
внутрішні внутрішні внутрішні

внутрішні

зовнішні

внутрішні

зовнішні

внутрішні

зовнішні

внутрішні

зовнішні

За напрямом
вхідні

вихідні

вхідні

вихідні

вхідні

вихідні

За ступенем

надання

відомостей

(характером

обігу)

опубліковані

непублі�

ковані

опубліковані

непублі�

ковані

опублі�

ковані

непублі�

ковані

опубліковані

опубліковані

непублі�

ковані

опубліковані

непублі�

ковані

опубліковані

непублі�

ковані

За

технологією

доступу

мережеві

немережеві

мережеві

немережеві

мережеві

немережеві

мережеві

немережеві

мережеві

немережеві

мережеві

немережеві

мережеві

немережеві

Таблиця 1 — Документопотоки та види навчальної документації сучасного ВНЗ

Щоб визначити домінуючі документопотоки

навчальних документів, прорахуємо кількісний

відсоток кожного виду в системі навчальної

документації сучасного університету. Для цього

приймемо за сто відсотків сім блоків навчаль�

них документів та отримаємо узагальнену фор�

мулу розрахунку: 

документопотік = (кількість документопото�

ків ´ 100%) / 7 блоків.

Виходячи з такого розрахунку, отримаємо

результати, наведені нижче (табл. 2).

На основі отриманих результатів побудуємо

діаграму відсоткового співвідношення докумен�

топотоків у системі навчальної документації

сучасного ВНЗ (рис. 1).

Таким чином, домінуючими є потоки внутріш�

ніх, опублікованих, мережевих, немережевих,

а також непублікованих документів. Домінування

мережевих та немережевих документів свідчить

про інтенсивне впровадження та використання

електронних навчальних документів, що у свою

чергу підтверджує зростання тенденції до впрова�

дження нових інформаційних технологій у на�

вчальний процес, зокрема інтернет�технологій.

Блок начально�організаційної документації

має такі документопотоки: внутрішні, опублі�

ковані/непубліковані, мережеві/немережеві. До

внутрішніх належать всі документи цього блоку,

скільки вони створюються всередині універси�

тету та мають чинність у його межах. До опублі�

кованих належать програми практик студентів,

веб�сайт та деякі електронні версії та аналоги

друкованих документів, наприклад, програм

практик студентів. Непублікованими докумен�

тами цього блоку є: положення про кафедру,

Таблиця 2. — Кількісні відсотки документопотоків
у системі навчальної документації сучасного ВНЗ

Документопотік
Кількість, %

(округлення до цілих)

Внутрішні 100

Зовнішні 57

Вхідні 43

Вихідні 43

Опубліковані 100

Непубліковані 86

Мережеві 100

Немережеві 100
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штатний розклад кафедри, графіки навчального

процесу за всіма формами навчання кафедри,

індивідуальні плани викладачів, графік підви�

щення кваліфікації викладачів, розклад занять

викладачів, графік зайнятості лабораторій ка�

федри, графік консультацій викладачів, звіт

навчальної роботи викладачів за минулий нав�

чальний рік, індивідуальні семестрові завдання

для самостійної роботи студентів з навчальних

дисциплін, тематика курсових, дипломних та

магістерських робіт та проектів, положення про

порядок розрахунку рейтингу студентів з дис�

циплін, а також електронні версії та аналоги

перелічених документів.
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Електронні навчальні документи можуть

бути як мережеві так і немережеві, залежить від

наявності локальної мережі у ВНЗ (в більшості

сучасних ВНЗ вона наявна) та підключення до

інтернету (на сьогоднішній день спостерігаєть�

ся дедалі більша тенденція до створення офіцій�

них веб�сайтів вітчизняних ВНЗ). Електронні

навчальні документи розглянемо інтегровано

для всіх блоків системи навчальної документа�

ції, тому в кожному наступному блоці ми вже не

будемо наводити приклади мережевих та неме�

режевих електронних навчальних документів.

До мережевих належать такі електронні нав�

чальні документи: веб�сайти ВНЗ, електронні

підручники та електронні посібники для дис�

танційної освіти, електронні практикуми та

збірники задач для дистанційної освіти, на�

вчальні прикладні комп’ютерні програми, елек�

тронні комплекти контрольних завдань або

екзаменаційних білетів для дистанційної освіти,

електронні тестові завдання для дистанційної

освіти, комп’ютерні навчальні програми пере�

вірки знань. Електронні версії та аналоги дру�

кованих навчальних документів, самостійні

електронні словники. Комп’ютерні презентації

можуть бути як мережевими, так і немережеви�

ми, все залежить від наявності в ВНЗ локальної

мережі та виходу до інтернету, а також від

рішення працівників ВНЗ, які документи по�

винні бути в локальному чи глобальному мере�

жевому доступі. Наприклад, електронні версії та

аналоги друкованих навчальних документів

можуть бути доступні в локальній мережі ВНЗ,

а деякі найважливіші з них можуть бути виста�

влені на веб�сайті ВНЗ для більш широкого

кола користувачів. Інші з цих документів мо�

жуть бути не призначені для впровадження їх

у мережу. Так само, наприклад, комп’ютерна

презентація навчального характеру може бути

доступна в локальній мережі ВНЗ, або, якщо це

необхідно, наявна на веб�сайті, або взагалі може

бути не включена ні до локальної мережі, ні до

глобальної, це залежить від значущості в тому

чи тому аспекті.

Внутрішні програмно�методичні документи

мають такий склад: навчальний план та робочий

навчальний план (з певної спеціальності (спеціа�

лізації)), навчальна програма з курсу та робочі

навчальні програми всіх дисциплін кафедри,

електронні версії та аналоги перелічених доку�

ментів. Всі документи цього блоку є опублікова�

ними, в деяких випадках електронні версії та

Рисунок 1 — Діаграма кількісних відсотків документопотоків у системі навчальної
документації сучасного ВНЗ



аналоги документів блоку можуть бути віднесені

до тих, що не підлягають публікації (залежить від

рішення працівників кафедри, ВНЗ).

Всі документи навчально�методичного блоку

є внутрішніми, оскільки складаються працівни�

ками певного ВНЗ, здебільшого навчально�ме�

тодичного відділу. Їхнє дотримання і виконання

розповсюджується лише в межах цього ВНЗ.

Цей блок повністю складається з опублікованих

документів, а тих, що не публікуються, можуть

бути електронні версії та аналоги документів

цього блоку.

Внутрішніми навчальними (освітніми) доку�

ментами є: конспекти лекцій, курси лекцій, текс�

ти лекцій, підручники та навчальні посібники,

електронні версії та аналоги цих документів,

електронні підручники та навчальні посібники

для дистанційної освіти, створені всередині пев�

ного ВНЗ. До зовнішніх документів цього блоку

належать підручники, навчальні посібники та

їхні електронні версії та аналоги, електронні

підручники та навчальні посібники для дистан�

ційної освіти, якщо вони були створені поза

межами певного ВНЗ, але використовуються

в його навчальному процесі, а також електронні

підручники та навчальні посібники для дистан�

ційної освіти. Вхідними є навчальні документи,

що надійшли до університету ззовні, але мають

чинність в його межах, наприклад, підручники

та навчальні посібники, електронні підручники

та навчальні посібники для дистанційної освіти,

а вихідними навчальними документами будуть

у тому разі, якщо вони створені в межах певного

ВНЗ, а надіслані для використання в іншому

ВНЗ або спорідненій установі. Навчальні (освіт�

ні) документи всі є опублікованими.

Навчально�дослідні документи аналогічно

можуть бути як внутрішніми (всі документи

блоку), так і зовнішніми (матеріали студентсь�

ких наукових конференцій та їхні електронні

версії та аналоги), вхідними і вихідними (мате�

ріали студентських наукових конференцій та

їхні електронні версії та аналоги), опублікова�

ними (матеріали студентських наукових конфе�

ренцій та їхні електронні версії та аналоги) та

непублікованими (курсові, дипломні, магістер�

ські роботи та проекти студентів).

Всю навчально�допоміжну документацію

можна віднести як до внутрішніх документів,

так і до зовнішніх, адже одні й ті ж види доку�

ментів можуть бути створені як у самому ВНЗ,

так і поза його межами, але використовуватися

всередині ВНЗ. Аналогічно і з вхідними та

вихідними навчально�допоміжними докумен�

тами: одні й ті ж види документів можуть бути

спрямовані певним ВНЗ для використання до

іншої установи, а можуть бути надіслані до

цього ВНЗ ззовні для впровадження в навчаль�

ний процес. Всі документи цього блоку можуть

бути опублікованими. До непублікованих мож�

на віднести в деяких випадках електронні версії

та аналоги навально�допоміжних документів.

До внутрішніх навчально�контрольних доку�

ментів належать: комплект контрольних зав�

дань або екзаменаційних білетів для семестро�

вого контролю з дисципліни та критерії оцінки

знань студентів, списки питань до заліку чи

іспиту, екзаменаційні білети, контрольні рек�

торські програми перевірки знань, тестові зав�

дання модульного контролю, електронні версії

та аналоги перелічених документів, електронні

комплекти контрольних завдань або екзамена�

ційних білетів для дистанційної освіти, елек�

тронні тестові завдання для дистанційної осві�

ти, комп’ютерні навчальні програми перевірки

знань. Електронні комплекти контрольних зав�

дань або екзаменаційних білетів для дистанцій�

ної освіти, електронні тестові завдання для

дистанційної освіти, комп’ютерні навчальні

програми перевірки знань можуть також бути

і зовнішніми документами. До опублікованих

можна віднести такі документи: комплект кон�

трольних завдань або екзаменаційних білетів

для семестрового контролю з дисципліни, кон�

трольні ректорські програми перевірки знань,

електронні комплекти контрольних завдань або

екзаменаційних білетів для дистанційної освіти,

електронні тестові завдання для дистанційної

освіти, комп’ютерні навчальні програми пере�

вірки знань, деякі електронні версії та аналоги

навчально�контрольних документів. До непу�

блікованих: критерії оцінки знань студентів,

списки питань до заліку чи іспиту, екзаменацій�

ні білети, та деякі електронні версії та аналоги

документів цього блоку.

Спробуємо визначити, які документопотоки

є домінуючими в межах кожного блоку системи

навчальної документації. Для цього приймемо за

сто відсотків кожен окремий блок, тобто кіль�

кість видів документів в середині блоку та визна�

чимо відсоткове значення кожного документо�

потоку (відсоткове співвідношення кожного

документопотоку наявного в блоці) (табл. 3).

На основі отриманих результатів можна дійти

таких висновків: для блоку навчально�організа�

ційної документації домуінючими є потоки вну�

трішніх документів — 100% та непублікованих —

87%, також наявними є документопотоки опу�

блікованих, мережевих та немережевих доку�

ментів — 20%, 13% та 7% відповідно; зовнішні,

вхідні та вихідні документи відсутні у цьому

блоці. Блок програмно�методичної навчальної

документації містить внутрішні та опубліковані

документи (по 100%), а також непубліковані,

мережеві та немережеві, що становлять по 20%;

відсутніми також є документопотоки зовнішніх,
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вхідних та вихідних документів. Навчально�ме�

тодична документація містить по 100% внутріш�

ніх та опублікованих документів, а непубліковані,

мережеві та немережеві становлять по 17 %; так

само відсутніми є документопотоки зовнішніх,

вхідних та вихідних документів. Навчальна (ос�

вітня) документація на 100% складається з вну�

трішніх та опублікованих документопотоків, 63%

становлять зовнішні документи, по 50% відсот�

ків вхідні та вихідні, мережеві та немережеві ста�

новлять 38% та 13% відповідно, а непубліковані

документи у цьому блоці відсутні. Блок навчаль�

но�дослідної документації містить 100% внутрі�

ньої документації, по 67% — зовнішні, вхідні,

вихідні, опубліковані документопотоки та по 33%

непубліковані, мережеві та немережеві докумен�

топотоки. Навчально�допоміжна документація по

100% містить внутрішніх, зовнішніх, вхідних,

вихідних та опублікованих документопотоків, по

14% мережевих та немережевих, а також 5% —

непублікованих. Блок навчально�контрольної

документації містить 100% внутрішніх докумен�

топотоків, 67% — опублікованих, по 44% —

непублікованих та мережевих, 33% — зовнішніх,

та 11% — немережевих; відсутніми у цьому блоці

є вхідні та вихідні документопотоки. Таким

чином, на графіках видно, що внутрішні доку�

менти наявні у всіх блоках навчальної докумен�

тації із стовідсотковим показником. Це свідчить

про те, що навчальна документація сучасного

університету є внутрішньою, тобто цю систему

документів університет продукує самостійно та

її чинність не виходить за його межі (за винят�

ком тих навчальних документів, котрі можуть

використовуватися іншими установами). У бло�

ках навчально�організаційної, програмно�мето�

дичної та навчально�методичної документації

відсутні зовнішні, вхідні та вихідні документо�

потоки. Блок навчально�контрольної докумен�

тації не містить вхідних та вихідних документо�

потоків. Непубліковані документи відсутні

у блоці навчальної (освітньої) документації.

Внутрішні, опубліковані, мережеві та немереже�

ві документи присутні у всіх блоках.

Таким чином, можна констатувати, що на�

вчальна документація сучасного ВНЗ в основно�

му є внутрішньою. Переважну більшість доку�

ментів сучасний ВНЗ продукує самостійно та її

чинність не виходить за його межі, виняток ста�

новлять лише ті навчальні документи, котрі

можуть використовуватися іншими установами

на основі визначених з ВНЗ�розробником норм,

правил та домовленостей. Відзначимо також,

навчальна документація є профільною для ВНЗ,

та є найчисельнішою серед всієї сукупності доку�

ментів ВНЗ, тому перспективне вивчення нав�

чальної документації полягає у подальшому гли�

бокому вивченні її видів, змісту і форм для

оптимізації документаційного забезпечення

освітньої діяльності сучасного ВНЗ та його елек�

тронно�документної комунікації в умовах інфор�

маційно�комунікаційного середовища.
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Документопотоки, %

внутрішні зовнішні вхідні вихідні опубліковані непубліковані мережеві немережеві

Блоки системи

навчальної

документації

Навчально�

організаційна
100 – – – 20 87 13 7

Програмно�

методична
100 – – – 100 20 20 20

Навчально�

методична
100 – – – 100 17 17 17

Навчальна

(освітня)
100 63 50 50 100 – 38 13

Навчально�

дослідна
100 67 67 67 67 33 33 33

Навчально�

допоміжна
100 100 100 100 100 5 14 14

Навчально�

контрольна
100 33 – – 67 44 44 11

Таблиця 3 — Відсоткове співвідношення документопотоків системи навчальної документації сучасного ВНЗ



Підбиваючи підсумок, слід зазначити певні

особливості електронно�документної комуніка�

ції сучасного ВНЗ, до головних з яких належать

процеси електронізації документів ВНЗ та доку�

ментопотоків; активне використання особливо�

го виду навчального документу — веб�сайту

ВНЗ; забезпечення багатосторонньої комуніка�

ції, інтерактивності, інтегрованості та опера�

тивності електронно�документної комунікації

сучасного ВНЗ завдяки застосуванню нових

інформаційних та інтернет�технологій, зокрема

веб�сайтів ВНЗ; зменшення видатків на під�

тримку комунікаційного процесу, підвищення

його ефективності та доступності його результа�

тів не тільки для членів ВНЗ, а й суспільства

загалом.
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На основі проведеного дослідження ефективно"
сті електронного документообігу у ряду ВНЗ
України запропонована його модель для корпора"
тивного об’єднання. Особлива увага звертається
на наявність функціональних підсистем електрон"
ного документообігу, створення  мережі центрів
обліку документів, структури банків документів.
Запропонована функціональна схема розсилки
документів у структурні підрозділи об’єднання,
сформулювало практичні рекомендації щодо пос"
тупового впровадження даної моделі.

Ключові слова: нормативні документи, доку�
ментообіг, діловиробництво, документна інфор�
мація, корпоративна мережа, банк даних, архі�
вування інформації, сервер.

На основе проведённого исследования эффек"
тивности электронного документооборота в не"
скольких ВУЗ Украины предложена его модель для
корпоративного объединения. Особое внимание
обращается на наличие функциональных подсис"
тем электронного документооборота, создание
сети центров учёта документов, структуры бан"
ков документов. Предложена функциональная
схема рассылки документов в структурные под"
разделения объединения, сформированы практиче"
ские рекомендации по постепенному внедрению
данной модели.    

Ключевые слова: нормативные документы,
документооборот, делопроизводство, документ�
ная информация, корпоративная сеть, банк
данных, архивирование информации, сервер. 

In article on the basis of the carried out research of
efficiency of electronic document circulation in several
high school of Ukraine its model for corporate associ"
ation is offered. Especial attention addresses on pres"
ence of functional subsystems of electronic document
circulation, creation of a network of the centres of the
account of documents, structures of banks of docu"
ments. The function chart of dispatch of documents in
structural divisions of association is offered, practical
recommendations concerning gradual introduction of
the given model are generated.    

Key words: standard documents, document circu�
lation, office�work, document information, a corpo�
rate network, a databank, an information archiving,
a server.

В сучасних умовах формування нового освіт�
нього простору спостерігається тенденція укру�
пнення ВНЗ, яке приводить до створення своє�
рідних корпоративних об’єднань, структурні
підрозділи якого розкидані територіально. У цих
умовах розвитку корпоративної форми ВНЗ
виникає проблема організації ефективної систе�
ми документообігу як всередині самої цен�
тральної установи (ЦУ) між її структурними
підрозділами, так і територіально відокремлених
структурних підрозділів. Правильно організова�
на технологія роботи з документами у подібних
корпоративних об’єднаннях ВНЗ дозволить ско�
ротити невиправдану бюрократію («паперову
тяганину») зекономити часові і трудові ресурси
корпорації, а також збільшити швидкість обміну
документною інформацією між усіма структур�
ними підрозділами об’єднання ВНЗ.

Система електронного документообігу — це
інноваційна технологія, яка здатна суттєво опти�
мізувати систему управління, вважає С. Лінік [5].
Питання переходу до електронного документо�
обігу та його особливостей на прикладі Німеч�
чини розглядалося у працях молодого вченого
В. Рудюка [8]. Окремі аспекти цієї проблеми
знайшли своє подальше відображення у працях
І. Курташової [4],  І. Золотарьової [3], О. Матві�
єнко [6] та ін. Разом з тим, незважаючи на
достатню кількість праць та багатогранність під�
ходів до визначеної проблеми, у літературі з до�
кументознавства відсутні узагальнюючі праці по
моделюванню ефективного електронного доку�
ментообігу у корпоративному ВНЗ, що стало
основою вибору даної теми автором.

Мета і завдання дослідження. Спираючись на
низку загальнодержавних нормативних актів
і методик, які регламентують найбільш загальні
правила організації роботи з документами та
вимоги до їхнього оформлення, автор ставить за
мету розробити модель системи документообігу
корпоративного об’єднання ВНЗ з урахуванням
того, що розроблені нормативні документи не
регламентують організацію документообігу в те�
риторіально відокремлених структурах корпо�
ративного об’єднання. 

Відповідно до проведеного нами аналізу в сис�
темі документообігу в корпоративному об’єд�
нанні Вищого навчального закладу Відкритого
міжнародного університету розвитку людини
«Україна» (ВНЗ ВМУРоЛ «Україна») та Білоцер�
ківському національному аграрному університеті
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(БНАУ) функціонує п’ять основних найважливі�
ших документопотоків: 1) службова кореспон�
денція; 2) документи щодо організації навчально�
го процесу; 3) документи з контролю виконання;
4) нормативні документи установи; 5) підготовка
і погодження проектів документів.

В ідеалі кожний із них може розглядатися як

міні�система. Проте у функціональному їх при�

значенні існує тісний взаємозв’язок. Важли�

вість здійснення нами цього розподілу полягає

в тому, щоб на основі їхнього функціонування

визначити специфіку і відповідно порядок реа�

лізації (настройки) функціональних підсистем

як об’єкта автоматизації документообігу.

В основу побудови представленої моделі

«корпоративної» системи документообігу ВНЗ

ми пропонуємо модульний принцип. Корпора�

тивна система складається із базової системи

діловодства центральної установи, яка встано�

влена у всіх її територіальних і структурних

підрозділах. Кожна із базових систем має реалі�

зувати в об’єднанні установ єдину інформацій�

ну логіку і на цій основі налагодити ефективний

обмін даними з будь�якою іншою базовою

системою діловодства. Важливо, щоб при цьому

структура побудови «корпоративної» системи

документообігу ВНЗ відповідала її  організацій�

ній структурі (ректорат, деканати, кафедри).

Для реалізації цієї моделі системи документо�

обігу центральна установа має забезпечити тех�

нічну платформу — корпоративну комп’ютерну

мережу. Обмін даними між базовими автомати�

зованими системами в межах однієї локальної

комп’ютерної мережі ВНЗ забезпечується шля�

хом стандартного механізму обміну через «вхід�

ні», «вихідні скриньки», реалізується у вигляді

SQL — таблиць стандартної структури. Обмін

даними між територіальними представництва�

ми, де також встановлені базові автоматизовані

системи, реалізується шляхом транспортної

поштової служби корпоративної мережі ВНЗ.

У межах корпоративної мережі ВНЗ банки

документів забезпечують доступ до будь�якого

документа за технологією Intranet/Internet.

Створені центральною установою системи і тех�

нології, які забезпечують обмін даними і доступ

до бази документів кожної відповідної структу�

ри ВНЗ і структурних підрозділів «корпорації»,

називаються базовими серверами системи

документообігу ВНЗ. Базові системи докумен�

тообігу в сукупності з базовими серверами, які

розташовані у різних підрозділах установи

(корпорації), але об’єднаних одним функціо�

нальним завданням, утворюють функціональну

підсистему корпоративної системи документо�

обігу ВНЗ.

Реалізація нашої моделі передбачає три рівні

побудови (етапи реалізації) загальної корпора�

тивної системи документообігу ВНЗ (див.

схема. 1):
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ЦУ і структурний підрозділ

Рівень 3

Розвиток комунікативної системи обміну повідомленнями, систем маршрутизації,

систем колективної роботи підрозділів у межах єдиної системи документообігу

ЦУ і структурний підрозділ

Рівень 2

Встановлення базових серверів обміну інформацією між системами діловодства ЦУ

структурних і регіональних підрозділів і забезпечення доступу кожного з них до банків

документів

ЦУ (центральна установа)

Рівень 1

Створення і встановлення базових автоматизованих систем документообігу у ЦУ та її

підрозділах

Важливо створити дану модель документоо�

бігу у «корпоративному» об’єднанні ВНЗ послі�

довно, створюючи відповідне технічне забезпе�

чення від 1�го до 3�го рівня. На першому етапі

(рівень 1) формуються базові автоматизовані

системи документообігу. На 2�му етапі (рівень

2) складаються базові сервери обміну інформа�

цією між автоматизованими системами діло�

водства структурних підрозділів ВНЗ. Ця ідея

реалізується за допомогою стандартизованого

механізму обміну через «вхідні», «вихідні скринь�

ки» кожної із систем, а також засобів стандарт�

ної електронної пошти (Internet�mail). Для

забезпечення дієвості системи документообігу

між підрозділами ВНЗ вимагається наявність

у них корпоративної мережі ЦУ і підтримки

у ній електронного поштового сервера і мере�

жевого протоколу TCP/IP.

На третьому етапі (рівень 3) передбачається

створення системи розвинутого обміну повідо�

млень між структурними та територіальними

підрозділами як у межах однієї установи так

і у межах «корпорації» ВНЗ, системи маршру�

тизації документів, системи колективної робо�

ти. Забезпечити дієвість цих систем документо�

обігу можна завдяки комунікаційних систем

обміну повідомленнями Lotus Domino/Notes

або Microsoft Exchange.

Відповідно до структури основних докумен�

топотоків  у ВНЗ формуються і функціональні

Джерело: запропоновано автором на основі вивчення побудови «корпоративної» системи документообігу

у ВМУРоЛ «Україна» та БНАУ.

Схема 1 — Рівні реалізації «корпоративної» системи документообігу ВНЗ
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підсистеми. Найбільш оптимальна їхня кіль�

кість має бути не більше основних документо�

потоків — п’ять: «Службова кореспонденція»,

«Документи щодо організації навчального про�

цесу», «Документи з контролю виконання»,

«Система нормативних документів установи»

і «Електронна протокольна служба». Введення

електронних банків документів (див. схема 2).
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Функціональні підсистеми документообігу

корпоративного об’єднання ВНЗ об’єднують

його базові системи документообігу, які знахо�

дяться у підрозділах як однієї установи, так

і в територіальних структурних представниц�

твах, і базові сервери обміну даними між цими

системами. У своїй сукупності системи і серве�

ри ВНЗ, які об’єднані в одну функціональну

підсистему, забезпечують реалізацію однієї

з основних функцій діловодства в масштабах

ЦУ ВНЗ і підвідомчих йому територіальних

структурних підрозділів.

Підсистема І�го рівня у «корпоративному»

об’єднанні ВНЗ забезпечує облік і контроль

руху службової кореспонденції на всіх рівнях

управління (президент, ректор, ректорат, відді�

ли, деканат, кафедра), а також контроль за

ходом розгляду документів і їхньої реалізації

відповідними підрозділами чи «корпорації», чи

відповідної установи.

Підсистема ІІ�го рівня дає повну картину

матеріального забезпечення, організації на�

вчального процесу в установі та її підрозділах

і контроль за їхньою відповідністю до вимог

Міністерства освіти і науки. Це свого роду

інформація і для майбутніх абітурієнтів, які

шукають кращі умови забезпечення навчання

у ВНЗ. Ця підсистема забезпечує інформацію

для здійснення ефективного управління на

всіх структурних рівнях корпоративного об’єд�

нання.

Підсистеми ІІІ�го рівня може бути викорис�

тана як для внутрішнього контролю за виконан�

ням відповідних рішень адміністративних орга�

нів усіх рівнів, так і зовнішніх зв’язків для

організації дистанційного навчання. Причому

у сучасних умовах ця підсистема, крім Інтер�

нет�ресурсів, може активно залучати технології

супутникового і мобільного зв’язку. Подібна

модель уже апробована в окремих ВНЗ [1].

Підсистема ІV�го рівня забезпечує організа�

цію нагромадження відповідної документної

інформації у ВНЗ, яка відображає  результати

діяльності підрозділів і навчального процесу

студентів (відомості, студентські картки та ін.),

відповідні характеристики складу кафедр та ін.

ЦУ ВНЗ Структурні підрозділи ВНЗ

Канцелярія ЦУ Рівні Канцелярія установи

Автоматизовані

робочі місця

діловодства

¬®

Автоматична система

обліку службової

кореспонденції

І рівень

Службова

кореспонденція

¬®

Автоматизовані системи

обліку службової

кореспонденції

¬®

Ректор 

(директор

інституту)

(секретар)

Робочі місця

працівників

канцелярії

¬®

Автоматизована система

документів організації

навчального процесу

ІІ рівень

Документи

організації

навчального

процесу

¬®

Автоматизована система

документів організації

навчального процесу

¬®

Навчальна

частина, 

деканат 

(секретар)

Ректор

(президент)

(проректор)

¬®
Автоматизована система

контролю виконання

ІІІ рівень

Контрольні

завдання

¬®

Автоматизована система

контролю виконання
¬®

¬®

Кафедра 

(секретар)Деканат 

(секретар)
¬®

¬®

Банк документів ЦУ

у структурних підрозділах

ІV рівень

Нормативні

документи

¬® Банк документів

структурних підрозділів

Кафедра

(секретар) V рівень

¬®

Електронна протокольна служба Електронна протокольна служба

Джерело: запропоновано автором на основі удосконалення існуючих систем документообігу у ВМУРоЛ

«Україна» та БНАУ

Схема 2 — Функціональні підсистеми «корпоративної» системи електронного документообігу ВНЗ



Систематизацію і високий рівень культури

документообігу у ВНЗ має забезпечити в даній

моделі підсистема V�го рівня. Тут має здійсню�

ватися протоколювання процесу підготовки

документів, створення еталонних банків доку�

ментів органів управління ВНЗ усіх рівнів (рек�

торат, деканат, кафедра). Вони мають бути

системно скомпоновані у відповідні папки для

їхнього архівування. Це свого роду нагромаджу�

вальний резервуар документної інформації.

Створювані базові автоматизовані системи

документообігу ЦУ корпоративного об’єднання

ВНЗ мають включати: 1) спеціалізовані системи

діловодства «Службова кореспонденція», «Доку�

менти організації навчального процесу», «Кон�

троль виконання», «Протокольний відділ», «Бюро

оцифровування»; 2) банки документів ВНЗ;

3) системи індивідуального діловиробництва.

Специфіка спеціалізованої системи діловод�

ства «корпоративного» об’єднання ВНЗ полягає

в тому, що вона може реалізуватися у трьох варі�

антах:

1) локальний варіант у вигляді програмного

продукту, який працює з базою даних, що суміс�

на за форматами з MS Access;

2) малий мережевий варіант у вигляді файл�

серверного програмного продукту, що працює

з базою даних, яка сумісна за форматом з MS

Access;

3) мережевий варіант на основі Microsoft�

SOL сервера.

При технічній їхній різниці функціональ�

ність усіх варіантів ідентична. Кожна установа

корпорації і її структурні підрозділи ВНЗ вста�

новлюють дані системи з відносно великим

документообігом (більше 500 документів у рік).

Спеціалізовані системи «Протокольний від�

діл», «Бюро оцифровування» у корпоративному

об’єднанні ВНЗ можуть бути реалізовані на

основі спеціалізованого продукту «Neo Cad», що

створена в НТУУ «КПІ» у двох варіантах:

локальному і мережевому. Дані системи встано�

влюються у всіх територіальних підрозділах кор�

поративного об’єднання ВНЗ, а також у всіх

підрозділах даної установи, які мають окремі

протокольні або бюро оцифровування. Між

іншим, ця система апробована ВМУРоЛ «Украї�

на» на основі удосконалення програмної обо�

лонки Neo Cad працівниками лабораторії «In

Kom Tex». Ця програмна оболонка, що розташо�

вана в Інтернеті, по суті, є так званим «віртуаль�

ним університетом», який максимально увібрав

у себе документну інформацію установи [2].

Створювані спеціалізовані системи діловод�

ства у всіх структурних і територіальних підрозді�

лах корпоративного об’єднання ВНЗ мають бути

центрами обліку вхідних, вихідних документів,

які надходять як у паперовому, так і в електрон�

ному вигляді. Разом вони повинні створити

загальну систему (мережу) документообігу під�

розділів управління ЦУ ВНЗ і його структурних

та територіальних підрозділів, а в межах однієї

окремої установи ректорату і структурних під�

розділів установи (проректори, відділи, декана�

ти, кафедри та ін.). Схематично це може бути

представлено таким чином (див. схема 3):
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ЦУ ВНЗ Територіальні підрозділи

Система внутрішнього обліку

документів ректорату ®
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¬ Система централізованого обліку

вхідних/вихідних документів

територіальної установи

¬ Система внутрішнього

обліку документів ректорату

Система внутрішнього обліку

документів деканату ®

¬ Система внутрішнього

обліку документів деканату

¬ Система внутрішнього

обліку документів кафедр

Система внутрішнього обліку

документів відділів ® ¬ Система центрального обліку

вхідних/вихідних документів

територіальної установи

¬ І

¬ ІІ

Система внутрішнього обліку

документів кафедр ®
¬ ІІІ

Схема 3 — Мережа центрів обліку документів в рамках «корпоративної» системи документообігу ВНЗ

Джерело: складено автором на основі вивчення досвіду функціонування системи документообігу у ВМУРоЛ

«Україна» та БНАУ

У системі документообігу ВНЗ банк доку�

ментів можна формувати на основі систем «Neo

Cad�Intranet». Технологія доступу до банку до�

кументів для всіх користувачів може бути забез�

печена за уже апробованою на практиці техно�

логією Intеrnet/Intranet.

Однією з важливих умов функціонування

системи є створення банків документів у ЦУ та

кожній уставі і їхніх структурних підрозділах. Така

система банків документів ЦУ та її структурних

підрозділів забезпечує систему інформаційної

підтримки прийняття рішень на центральному
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рівні та рівні підрозділів за участю кожного його

працівника. Поряд із застосуванням документів у

банк документів можуть бути включені відповідні

розділи інформації Міністерства освіти і науки

України, а також можуть бути створені різнома�

нітні довідкові інформації, які необхідні для за�

безпечення ефективної роботи установи (напри�

клад, електронна бібліотека) (див. схема 4):
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� Керівні органи центральної установи

� Загальні збори

� Вчена рада

� Ректорат
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� Керівні органи територіальних підрозділів

� Вчена рада

� Ректорат

Нормативні документи діяльності ВНЗ (ліцензії,

документи про формування підрозділів і т. ін.)

Нормативні документи діяльності установи (ліцензії,

документи про формування підрозділів: деканатів,

кафедр та ін.)

Відкриті документи (програми, відомості, звіти підроз�

ділів і т.п.)

Відкриті документи (програми, відомості успішності,

звіти підрозділів і т.п.)

Внутрішні документи (накази зарахування/відрахуван�

ня, переведення на інший курс і т.п.)

Внутрішні документи (накази зарахування/відрахуван�

ня, переведення на інший курс і т.п.)

Довідкові матеріали Довідкові матеріали

Схема 4 — Структура банків документів корпоративного об’єднання ВНЗ

Джерело: запропоновано автором на основі вивчення системи документообігу ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» та БНАУ

Важливою ланкою базової автоматизованої

системи документообігу корпоративного об’єд�

нання ВНЗ є система колективного (за участю

усіх підрозділів установи) та індивідуального (на

рівні ЦУ ВНЗ — президента, проректора та ін.)

діловодства, призначеного для упорядкування

підготовки і затвердження документів.

Вони забезпечують: 1) підготовку документів

на основі стандартних, якщо такі є, або затвер�

джених на рівні керівництва установи бланків;

2) протоколювання (документування) інформа�

ції роботи підрозділу шляхом запису в базу

даних усіх протокольно створених версій доку�

ментів; 3) облік використання бланків ЦУ і її

структурних та територіальних підрозділів ВНЗ

і унікальну ідентифікацію створюваних і друко�

ваних документів установи; 4) механізм гаран�

тованої ідентичної відповідності між паперовим

документом, який підписаний керівником і йо�

го оцифрованою (електронною) копією, яка

відправляється в базу даних установи.

Створювані у ВНЗ системи колективного

діловодства забезпечують в установі протоко�

лювання процесу підготовки у колективних

базах документів і працюють у мережевому варі�

анті. Обидві ці системи діловодства мають бути

доступні для забезпечення роботи канцелярії

(секретаря) і усіх служб структурних підрозділів

установи, які залучаються до підготовки офіцій�

ного документу (наприклад, рішення Вченої

ради ЦУ ВНЗ). Обидві вони можуть бути реалі�

зовані у межах ЦУ корпоративного об’єднання

ВНЗ і його структурних та територіальних

підрозділів на основі продуктів «Neo Cad Word»

і «Neo Cad Intranet/Intеrnet».

Щоб діяльність цілісної системи документо�

обігу корпоративного ВНЗ була ефективною,

принципово важливо забезпечити можливість

обліку кожній із базових відмічених підсистем

діловодства (записами про документи) з інши�

ми підсистемами та системами Інтернет. Обмін

може бути організований у структурі корпора�

тивного ВНЗ шляхом експорту записів про

документи у вихідний ящик, передачі записів

(файлу) обміну, розміщення даних у вхідний

ящик іншої системи, імпорту записів про доку�

менти (сукупність реквізитів, які характеризу�

ють службовий документ, нормативні докумен�

ти, контрольні завдання студентам та ін.) із

вхідного ящика.

Здійснення відповідної передачі записів (фай�

лів) обміну між системами, створеними у терито�

ріальних структурних підрозділах корпоративного

об’єднання ВНЗ, може бути у вигляді поштових

повідомлень для передачі його адресату засобами

поштової служби корпоративної мережі ВНЗ

(протоколи SMTP, POPЗ).

Створювані банки документів у системі

документообігу корпоративного об’єднання

ВНЗ мають передбачати можливість оператив�

ного доступу до документів у межах його корпо�

ративної мережі. Доступ має бути регламен�

тованим  відповідно до компетенції певних

підрозділів установи (ректор, проректори, дека�

ни, зав. кафедрами).

Функціональна підсистема «Розсилання

нормативних документів» ВНЗ може мати таку

схему (див. схема 5). 

Назву розділу ми пропонуємо за аналогією

розсилання паперових документів органів управ�



ління ЦУ корпоративного об’єднання ВНЗ

структурним територіальним її підрозділам.

Відмітимо, що у системі документообігу це

досить важливий потік документів, який забез�

печує життєдіяльність ВНЗ найбільш значущою

управлінською інформацією. Важливо власне її

отримання і виконання кожним структурним

підрозділом об’єднання.
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Схема 5 — Функціональна схема розсилки документів у структурні підрозділи «корпоративного» ВНЗ

Джерело: складено автором на основі запропонованих ідей моделі системи документообігу корпоративного

об’єднання ВНЗ

У нашій моделі створення електронної

системи документообігу комп’ютерна реалізація

цієї функції управління ґрунтується на викорис�

танні банків документів, які створюються у цен�

тральній установі корпоративного об’єднання

ВНЗ і на рівні керівних органів відповідних

територіальних установ. Для її оперативності

необхідне щоденне надходження у банк доку�

ментів територіальних підрозділів документів

від центральної установи ВНЗ. Секретар уста�

нови (підрозділу) щоденно тиражує відповідні

документи для їхнього виконання або розсилає

у відповідні структурні підрозділи ЦУ та відо�

кремленої територіальної структури.

Для втілення даної моделі електронного до�

кументообігу «корпоративного» об’єднання ВНЗ

необхідно: 1) один MSSQL server, який працює

у Windows NT; 2) ліцензія на визначену кількість

робочих місць; 3) спеціалізовані системи «Служ�

бова кореспонденція», «Нормативні документи

організації навчального процесу», «Контроль

виконання», «Оцифрування документа», «Про�

токольна служба»; 4) Neo Cad Intranet/Internet,

який працює у середовищі Windows NT; 5) на

робочих станціях продукти MS Offici, індивіду�

альні системи діловодства на основі «Neo Cad

для Word».

Пропускна спроможність локальної ком�

п’ютерної системи мережі має бути не менше

5 Мбіт/Діло, мережеві протоколи: TCP/IP, IPX/

SPX, NETBEUI. Територіальні корпоративні

мережі мають забезпечити пропускну спромож�

ність не менше 32 Кбіт/Діло, мережеві протоко�

ли: TCP/IP. Підтримка електронної поштової

служби (протоколи SMTP, POPЗ).

Висновки. Зроблений автором аналіз науко�

вих здобутків у документознавстві та  вивчення

існуючих систем документообігу у ВНЗ свідчить,

що корпоративна система електронного доку�

ментообігу ВНЗ має попередньо реалізувати:

1) у межах корпоративного об’єднання ВНЗ єди�

ну систему нумерації і обліку документів; 2) на�

скрізну та ефективну систему контролю виконан�

ня документів та завдань на усіх структурних

рівнях корпоративного об’єднання ВНЗ; 3) у ме�

жах корпоративного об’єднання ВНЗ створити

змішаний (централізований і децентралізований)

принцип реєстрації документів, єдиний відповід�

ний порядок реєстрації друкованих (паперових)

документів, який прийнятий в центральній уста�

нові; 4) основний науковий принцип організа�

ції діловодства і управління; 5) створення цен�

тральною установою єдиного еталонного банку

нормативних документів установи, системи про�

токольних (еталонних) банків документів, які

видаються підрозділами корпорації ВНЗ; 6) орга�

нізацію швидкого розсилання текстів норма�

тивно�правових актів та інших офіційних доку�

ментів органів державної влади та вищих органів

влади корпорації ВНЗ в електронному вигляді;
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7) втілення єдиної (типології) електронного

діловодства у всіх підрозділах як установи, так

і корпорації ВНЗ в цілому; 8) організацію типо�

вого середовища діловодства та інформаційно�

го забезпечення на індивідуальних робочих

місцях діловодів канцелярії (секретарів) струк�

турних підрозділів ВНЗ; 9) функціонування

системи документів ВНЗ на основі корпоратив�

ної мережі, яка створюється у вигляді закрито�

го елементу мережі Інтернет; 10) можливість

електронного обміну документами та інфор�

мацією про документи з іншими установами

(ВНЗ) України.
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Згідно зі статтею 36 Конституції України,

громадяни нашої держави мають право на віль�

не об’єднання у політичні партії та громадські

організації для здійснення захисту своїх прав

і свобод, а також задоволення політичних, еко�

номічних, соціальних, культурних та інших

інтересів. З ухваленням Конституції 1996 року

держава зробила остаточний вибір на користь

побудови демократичного суспільства на основі

багатопартійності, політичного та ідеологічного

плюралізму, створивши конкурентну основу для

існування та діяльності політичних партій. Це

мало запобігти абсолютизації втручання політич�

ної партії у державне управління. Разом з тим

багатопартійність може і зашкодити демократії,

перетворивши її на маніпулятивну або деклара�

тивну. Умови виникнення та цивілізованого

функціонування багатопартійності є важливою

проблемою державного управління. Адже сьо�

годні ми маємо більше 170 зареєстрованих пар�

тій в Україні, а кожні вибори вони перетворю�

ють на суспільну кризу. Без активної державної

політики ситуацію змінити неможливо.

Важливою проблемою сучасного етапу полі�

тичного реформування українського суспіль�

ства є визначення місця та ролі політичних пар�

тій у процесі творення державної політики та

здійснення державного управління. Адже партії

залишаються процедурним механізмом, за

посередництвом якого забезпечується функціо�

нування представницької демократії. Отже,

з партіями пов’язана подальша демократизація

українського суспільства. Головне функціональ�

не завдання політичних партій полягає в  акуму�

люванні суспільних інтересів та сприянні їхньому

організованому і цілеспрямованому просуван�

ню у процесі ухвалення політичних рішень.

Проблема участі політичних партій у державно�

му управлінні сучасної України є актуальною та

малодослідженою.

Одночасно партії працюють і як інструмент

мобілізації суспільної підтримки у конкурент�

ній боротьбі за владу. Адже саме громадськість

легітимізує владу, сприяє її ефективності. 

Метою наукового дослідження Л. Гонюкової

«Політичні партії як інститут державної політи�

ки та управління (теоретико�методологічний

аналіз)» є вивчення взаємодії політичних партій

та державного управління, з’ясування результа�

тів та наслідків діяльності партій у державному

управлінні та суспільному врядуванні в умовах

демократії.

Монографія складається з п’яти розділів

з відповідними підрозділами. Вступу, висновків

та додатків, списку використаних джерел.

У першому розділі досліджуються умови переB
творення політичних партій на повноцінний поліB
тичний інститут, їхня природа та місце в системі
державноBвладних відносин, історіографія проB
блеми. Автор вводить понятійний апарат та метоB
дологію партології до науки державного управлінB
ня, тим самим збагачуючи останню.

Роль та місце ідеології у реформуванні укра�

їнської політичної системи, пріоритети її рефор�

мування, вплив політичних партій на процеси

суспільних трансформацій досліджуються у дру�

гому розділі. Дослідниця пов’язує зміни в ідеоло�

гіях з пошуком нових організаційних форм націо�

нальних держав ХХІ ст., що вплинуло і на

політичні партії. Так, з’явились транснаціональні

партійні блоки. Як політичну практику соціал�де�

мократичні партії використовують концепцію

«третього шляху». Автор аналізує програми впли�

вових українських партій, основних гравців полі�

тичного поля. Намагається їх ідентифікувати за

ідеологією. Монографія є не тільки теоретико�ме�

тодологічної працею, а має прикладний характер.

Розгляду політико�адміністративних засади

діяльності політичних партій присвячений тре�

тій розділ. Зокрема, Л. Гонюкова з’ясовує прин�

ципи внутрішньопартійної демократії та умови

їх використання. Дає практичні поради щодо

формування сучасної дієвої партії, спроможної

вирішити глобальні трансформаційні проблеми

235

РЕЦЕНЗІЇ

Валерій Бебик,

доктор політичних наук, професор, 

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ
УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ

Гонюкова Л. В. Політичні партії як інститут державної політики та управління:

теоретико�методологічний  аналіз. — Київ: НАДУ. — 2009. — 392 с.

Р
Е

Ц
Е

Н
З

ІЇ



сучасної України. Вважає, що одним із способів

розширення внутрішньопартійної демократії

є гендерне квотування, пропонує різні варіанти

його запровадження.

Автор розглянула принципи регулювання

державою фінансової діяльності політичних

партій. Посилення взаємодії політичних партій

і державного механізму, невирішеність пробле�

ми політичної корупції спонукали до регулю�

вання фінансової діяльності політичних партій

з боку держави. Корисними є конкретні реко�

мендації щодо фінансування політичних партій.

Змістовним є розділ, присвячений аналізу

виборчої діяльності політичних партій. Зокре�

ма, опрацьована велика кількість законодавчих

актів, документів партій тощо.

Останній розділ присвячено участі політич�

них партій у діяльності законодавчої та вико�

навчої гілок влади. Проаналізовано різні форми

державного правління та участь політичних

партій в їх забезпеченні.

У своєму дослідженні Л. Гонгюкова дово�

дить, що управління державою відбувається за

радянською моделлю, де владна політична пар�

тія підміняє фактично діяльність гілок держав�

ної влади. Але ефективно керувати державою

старими методами у нових умовах партія влади

неспроможна. Тому необхідно створювати нові

правила гри, але зважати на всіх зацікавлених

гравців на політичному полі. Л. Гонюкова про�

понує своє бачення структурно�функціональної

моделі сучасної політичної партії.

Висновки викладені логічно і послідовно.

Зокрема, щодо діяльності політичних партій, які,

здійснюючи свої функції, забезпечують стабіль�

ність державної машини, створюють найбільш

сприятливі умови для послідовної зміни складу

уряду в умовах багатопартійної системи. Свої

висновки Л. Гонюкова підтверджує дослідження�

ми іноземних фахівців, а також аналізом подій

в Україні. Дослідження участі політичних партій

в державному управлінні є актуальним для його

подальшого розвитку. Рекомендації та висновки

Л.Гонюкової мають як теоретичне, так і практич�

не значення для державного управління.

Водночас, на нашу думку, проблему функціо�

нування суб’єктів творення державної політики

варто було б розкрити в контексті розгляду

моделей вироблення і здійснення державної

політики крізь призму політичної взаємодії

акторів політичного процесу. Проте дані заува�

ження мають сприйматися більшою мірою як

побажання, позаяк в цілому монографія є своє�

часною і корисною науковою та навчально�ме�

тодичною працею і може бути використана

політичними аналітиками і викладачами, які

читають відповідні навчальні дисципліни у ВНЗ

України.  
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