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РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Актуальність теми дослідження. Важли-
вість вивчення української політичної думки 
міжвоєнного періоду обумовлюється радикаль-
ною постановкою її проблем, які не мають одно-
значного прочитання. Об’єктивне наукове дослі-
дження вимагає постійного переосмислення як 
контексту тогочасної історичної реальності із 
застосуванням широкого спектру методів, так і 
завдань, що постають у процесі новітнього дер-
жавотворення.

Аналіз останніх досліджень. Зрозуміло, що 
така важлива проблема не могла перебувати поза 
увагою дослідників [6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 19; 20; 
21], і очевидно, що перелік праць можна суттєво 
збільшити. Однак вони не повною мірою розкри-
вають поставлену нами проблему. Це обумовлює 
потребу сучасного аналізу застосування герме-
невтичного методу для дослідження української 
політичної думки в умовах сьогодення, що дозво-
ляє оцінити багато проблем по-новому. Слушною 
є думка, що дослідженню методологічних про-
блем у їх світоглядному й загальнофілософському 
значенні традиційно приділялася значна увага. 
У сучасній літературі ця проблема також представ-

лена досить яскраво та різноманітно. На жаль, 
цього не можна сказати про розробку методологіч-
них проблем власне політичної думки міжвоєнного 
періоду, багато проблем досліджуються під впли-
вом ідеологічних штампів минулого.

Мета статті. Українська політична думка пер-
шої половини ХХ століття викликає надзвичайно 
гостру полеміку, діаметрально протилежні оцінки. 
Одним із шляхів її зваженого прочитання, на нашу 
думку, є використання герменевтичного підходу. 
Постає завдання розкриття дійсного змісту її сві-
тоглядних ідей, а також того, якою мірою вони 
співвідносяться із сучасними концептами забезпе-
чення прав і свобод людини.

Виклад основного матеріалу. З давньогрець-
кої термін «герменевтика» перекладається як 
роз’яснення, тлумачення, і під ним розуміється 
мистецтво та теорія тлумачення текстів. Най-
частіше предметом дослідження виступає текст, 
його розуміння, витлумачення, інтерпретація. 
Головне питання герменевтики можна сформу-
лювати у двох варіантах: як можливе розуміння і 
як влаштоване те буття, сутність якого полягає в 
розумінні. Головна теза: існувати – бути зрозумі-

Вдовичин І.Я.

УДК 32.001:342.721

Вдовичин І.Я.,
доктор політичних наук,
професор кафедри теорії  
держави і права
Львівської комерційної академії

Перспективи застосування 
герменевтичного підходу  
для дослідження української 
політичної думки першої половини  
ХХ століття
Проаналізовано концептуальні підходи 
герменевтичного методу для дослі-
дження української політичної думки 
першої половини ХХ століття. Визна-
чено роль впливу, відповідно до гер-
меневтичного підходу, взаємозв’язку 
духовно-культурної традиції, інститу-
ційних і процесуальних інструментів 
на формування політичної системи. 
Розкрито значення історичної складо-
вої людського буття для формування 
незалежної держави.
Ключові слова: герменевтика, укра-
їнська політична думка, держава, сво-
бода, особа.

Проанализированы концептуальные 
подходы герменевтического мето-
да для исследования украинской по-
литико-правовой мысли первой по-
ловины ХХ столетия. Определена 
роль влияния, в соответствии с гер-
меневтическим подходом, взаимос-
вязи духовно-культурной традиции, 

институционных и процессуальных 
инструментов на формирование по-
литической системы. Раскрыто зна-
чение исторической составляющей 
человеческого бытия для формиро-
вания независимого государства.
Ключевые слова: герменевтика, 
украинская политическая мысль, го-
сударство, свобода, личность.

This article presents an analysis of con-
ceptual approaches of hermeneutical 
method in the research of Ukrainian 
political thought in the first half of the 
20th century. It defines according to her-
meneutical approach the role that the 
interconnection of spiritual and cultural 
tradition, institutional and procedural in-
struments play in formation of political 
system. It also reveals the meaning of 
historical component of human existence 
for formation of independent state.
Key words: hermeneutics, Ukrainian po-
litical thought, state, freedom, individual.
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лим [17, с. 171]. Актуалізація герменевтичної про-
блематики в пострадянський період пов’язувалася 
саме з прагненням розширити методологічний діа-
пазон гуманітарної галузі [7, с. 24], вивести її за 
вузькі межі тлумачення людини в категоріях кла-
сової боротьби. Для розуміння всього тексту необ-
хідне розуміння його частини, проте розуміння 
частин неможливе без розуміння цілого. Герме-
невтика виникає разом із виникненням так званих 
герменевтичних ситуацій, пов’язаних із розумін-
ням, тлумаченням. Формування мови, виникнення 
писемності стимулювало розвиток герменевтики, 
актуалізувало проблему розуміння. Тому потрібна 
«загальна» герменевтика, яка б виявила загальні 
принципи й закони розуміння, виходячи з відомого 
твердження В. Дільтея про те, що природу ми пояс-
нюємо, а духовне життя – розуміємо [7, с. 25]. Не 
менш слушним є зауваження, що виклад наукових 
фактів має здійснюватися в контексті загального 
історичного процесу, історії розвитку певної галузі, 
бути багатоаспектним, з урахуванням як загаль-
них, так і специфічних особливостей [21, с. 191]. 
Саме цей підхід і приваблює дослідників, оскільки 
він передбачає, що історія та методологія науки 
взаємопов’язані й принципово невід’ємні одна від 
одної. Треба зауважити, що історія науки в герме-
невтичному підході виступає як явище неодно-
рідне й поліморфне, що визначає безліч теоретич-
них тлумачень [20; 36]. Ще однією важливо умовою 
розуміння є подібність і відмінність автора тексту 
та читача. Якщо автор і читач абсолютно «рідні», 
то не потрібна жодна герменевтика, якщо ж вони 
відмінні – герменевтика неможлива. Середовищем 
розуміння є мова, мовне спілкування. Людина зале-
жить від мови, за її допомогою вчиться говорити, 
мислити. Мова як загальне визначає людину як 
індивідуальне, проте й мова залежить від людини, 
вона створюється нею, модифікується та розвива-
ється. Людина як індивідуальне визначає мову як 
загальне. Специфіка розуміння полягає в тому, що 
інтерпретатор вимушений реконструювати наміри 
автора, усвідомлювати багато того, що для самого 
автора залишалося неусвідомленим.

Наступна фундаментальна особливість буття 
людини у світі – історичність. Неможливо стати 
на позицію позаісторичного суб’єкта, тому що він 
завжди визначений місцем і часом, тобто тією ситуа-
цією, у якій знаходиться. Завдяки історичності герме-
невтичні проблеми будуть мати зовсім інший вигляд. 
Наприклад, істина буде розумітися реальною, «істо-
ричною» людиною, тому становитиме не тільки 
характеристику пізнання, а характеристику буття 
людини. Людина не може існувати без пошуку істини, 
і доки вона здійснює пошук істини як розуміння, вона 
є людиною. Д. Міль зазначав, що не обов’язково 
поважати погляди інших, однак треба намагатися 
зрозуміти й толерантно поставитися до них; лише 
терпіти; не схвалювати, бути про них поганої думки, 

якщо потрібно – висміювати чи зневажати, однак 
терпіти, адже без певності, без почуття антипатії, на 
його думку, не буває глибокого переконання; а без 
глибокого переконання не було б мети життя, і перед 
нами розверзлася б жахлива безодня, на краю якої 
Д. Міль сам колись стояв [2, с. 243].

Герменевтика, на відміну від реконструкції, 
не абсолютизує відносність за тією логікою, що 
нібито все, чого торкається людина, на що вона 
намагається опертися, є відносним. Насправді 
людині потрібна істина. Вона буде здобувати її, 
ніколи не погоджуючись із тим, що істини не існує. 
С. Квіт зазначає: «Відтак, на відміну від постмо-
дернізму, герменевтика не заперечує людяність 
як єдину сутність людини. Людяність містить 
мінімум дві стабільні ознаки: здатність мислити 
й вірити» [7, с. 20–21]. Проте людська сутність і 
створене нею духовне середовище не є втіленням 
абсолютної досконалості, і небезпечним навіть 
є прагнення максимального втілення цих чеснот. 
Д. Міль застерігав, що в ім’я філантропії, демокра-
тії та рівності створено таке суспільство, де цілі 
штучно звузили й зменшили, а більшість людей 
перетворилися, як сказав А. Токвіль, на звичай-
нісіньких «працьовитих овець», де «колективна 
посередність» поступово душила оригінальність 
та індивідуальні таланти» [2, с. 242].

Відповідно, центральним поняттям у герме-
невтиці французького філософа П. Рікера є осо-
бистість, яка творить світ культури. Завдання 
філософії – розробити метод аналізу людської 
суб’єктивності [17, с. 174]. Для виконання цього 
завдання П. Рікер пропонує метод аналізу люд-
ської суб’єктивності, називаючи його регресивно-
прогресивним. Він дозволяє зрозуміти явища люд-
ського буття в трьох часових вимірах: минулому, 
сучасному та майбутньому, адже сучасна людина 
пов’язана і з минулим, і з майбутнім. Завдання 
полягає в тому, щоб висвітити «археологію» 
людини, її вкоріненість у минулому та зрозуміти 
«телеологію», мотиви та спрямування її руху до 
майбутнього. Цим обґрунтовується роль людини 
як суб’єкта культурно-історичної творчості, у якій 
здійснюється зв’язок часів і яка базується на актив-
ній діяльності індивіда. П. Рікер зробив суттєвий 
внесок у застосування герменевтичного підходу 
безпосередньо до вивчення поведінки людини 
як правової. У логіці запитання, притаманній гер-
меневтиці, він з’ясовував зміст того, що означає 
бути суб’єктом права. Роз’яснення він конкретизує 
такими питаннями: що означає мати права, що 
означає бути підсудним? Підсумок постає в іден-
тифікаційному запитанні: хто є суб’єктом права? 
Виділяючи чотири різновиди суб’єкта (суб’єкт 
мови, суб’єкт дії, суб’єкт розповіді, суб’єкт відпо-
відальності), П. Рікер показав, що правова про-
блема виникає завдяки втручанню іншої особи у 
зв’язку зі збитком, завданим іншому. Тим самим 
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розкривається інтерсуб’єктивна природа первин-
ної «клітини» права як зв’язку двох рівноправних 
суб’єктів. Однак суб’єкт права – це не близький, 
ближній, із яким пов’язана тільки моральна про-
блема, а інший, відносини з яким опосередковані 
певним інститутом [19, с. 104].

І. Берлін, аналізуючи ідеї Д. Міля, зробив таке 
припущення: «Людське знання ніколи в цілому 
не було повним, і в ньому завжди могли критися 
помилки; не було єдиної, видимої всім істини; 
кожна людина, кожна нація, кожна цивілізація 
могла обрати власний шлях до своєї власної 
мети, яка не доконечно гармоніювала із цілями 
інших» [2, с. 244]. У свою чергу герменевтика про-
понує багато конкретних підходів до вирішення 
наукових проблем аналізу та тлумачення таких 
суперечних істин. Тобто з «розуміння» може поста-
вати багато різних «пояснень». Так само для 
М. Гайдегера і Г. Гадамера пріоритетним є не запе-
речення методології, а забезпечення незалежного 
мислення, на яке не здійснюється жодних інших 
впливів, ніж правилами самої розмови [7, с. 25].

Подібної точки зору дотримуються й інші укра-
їнські дослідники, зазначаючи, що сучасна пра-
вова герменевтика – це застосування у сфері 
права ідей В. Дільтея та передусім екзистенці-
ально-феноменологічних концептів М. Гайдеггера 
і Г. Гадамера. Її принципова відмінність від пози-
тивістського підходу до тлумачення тексту поля-
гає в тому, що останній намагається встановити, 
що хотів сказати в тексті законодавець, а герме-
невтика встановлює смисл тексту, незалежний від 
його автора [19, с. 104].

Г. Гадамер підкреслював: «Як говорили греки, 
між співбесідниками виникає щось таке, до чого 
вони причетні й на чому відбувається між ними 
обмін. Взаєморозуміння з приводу чого-небудь, що 
саме має бути досягнуте в процесі розмови, неми-
нуче означатиме, що в розмові знайдено спільну 
мову» [2, с. 352]. Відповідно, здійснюючи герме-
невтичний аналіз тексту, ми його суб’єктивізуємо 
й конкретизуємо. Бути кимось означає, зокрема, 
домагатися чогось і з’ясовувати щось конкретне. 
Ми розуміємо не лише взагалі, а й конкретно. 
Неможливо за жодних обставин викреслити з 
герменевтики ті елементи, які притаманні людині 
з її прагненнями й потребами розуміння. Ідеться 
насамперед про людину, її досвід, традицію й 
культуру [7, с. 28]. На думку Е. Берка, засновника 
сучасної консервативної думки, політичні інсти-
туції утворюють величезну складну систему прав 
давності та звичаєвих обрядів; звичаї виростають 
із минулого й пристосовуються до сьогодення, не 
припиняючи свого постійного тривання. Традиція 
конституції й широкого суспільства повинна бути 
предметом пошанування, спорідненого з релігій-
ною шанобливістю, адже вона формує вмістище 
розуму й культури [16, с. 538]. Для консерватив-

ного світогляду характерною є повага до історич-
ної традиції, запропонованого й накопиченого нею 
емпіричного матеріалу (інтелектуального, політич-
ного, історичного), тому консерватизм та україн-
ська державницька політична думка міжвоєнного 
періоду скептично ставляться до соціальних про-
ектів перебудови суспільства, ґрунтованих винят-
ково на інтелектуальному пошуку, без поправки на 
практику.

Логіка такого світорозуміння та світоперетво-
рення постає з фундаментального постулату кон-
сервативної філософії, прихильної до емпіричних 
основ аналізу політичного буття, згідно з яким люд-
ський розум не всесильний у своїх можливостях і 
ніколи не зможе повністю осягнути суспільство. 
Інтелект завжди обмежений у своїх уявленнях про 
смисл і цілі соціального прогресу, у визначенні 
масштабів творчо-перетворювальної діяльності 
політиків. У тому ж напрямі йшов інтелектуальний 
пошук української політико-правової думки після 
поразки визвольних змагань 1917–1921 рр., на 
чому наголошує український дослідник О. Баган: 
«Результатом цієї бурхливої всебічної діяльності 
молодої генерації стало критичне переосмислення 
політичного й ідейного досвіду українського соці-
алізму й ліберального націонал-демократизму, 
вихід на ідейні обрії традиціоналізму (консерва-
тизму й націоналізму)» [1, с. 455].

Прикладом такого перетину консервативної 
та національної ідей, формування на їх ґрунті 
власне «правої» ідеї в українській політико-пра-
вовій думці є творчість В. Липинського та Д. Дон-
цова, які перебували в гострому інтелектуальному 
й особистому протистоянні. Для неупередженого 
дослідника очевидною є їх значна взаємодопов-
нюваність. Складнощі об’єктивного погляду на іде-
ологію українського націоналізму зумовлені фено-
меном самого націоналізму. Можна погодитись із 
тими науковцями, які вважають, що неспівмірність 
націоналізму з іншими, «класичними», «ізмами» 
є достатньо вагомою, щоб поставити його в один 
ряд із консерватизмом, лібералізмом чи соціаліз-
мом [9, с. 30]. Однак загалом достатньо обґрун-
тованим буде припущення про більшу схильність 
націоналізму до консервативної (традиціоналіст-
ської) ідеї, ніж до ліворадикальної. Тому слушним 
є твердження Р. Шпорлюка, що націоналізм був 
не тільки «теоретичним відображенням» процесу 
побудови національної держави, а й дієвою силою 
цього процесу [22, с. 46].

Аналізуючи українську політичну думку першої 
половини ХХ століття, варто постійно пам’ятати 
конкретний історичний контекст, у якому вона 
висловлювала свої ідеї, а найголовніше – ідео-
логічно-пропагандистський і репресивний тиск, 
із яким вона зіткнулась у післявоєнний період. 
Власне, до вагомості історичного контексту 
постійно привертає увагу герменевтичний підхід. 
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Не можна думати, що переслідування не вби-
ває правди. Д. Міль зауважує: «Звичайнісінькою 
марною сентиментальністю є те, що правда, про-
сто як правда, має бодай якусь природну силу, у 
якій відмовлено помилці, перемагати темницю та 
смерть на вогнищі. Переслідування з історичного 
погляду є надто ефективним» [2, с. 244]. Відпо-
відно, опір, здійснюваний українською політичною 
думкою, різноманітним варіантам заперечення 
права українського народу на самостійне дер-
жавотворення викликав терор, як фізичний, так 
і більш витончений, спрямований на знищення 
самої ідеї незалежності, через прищеплення 
переконання, що існуючий статус-кво – єдино 
правильна думка, а відступ від неї – найбільший 
злочин, чи в кращому випадку – хибна думка. 
Застосування герменевтичного підходу надає 
можливість більш зважено проаналізувати укра-
їнську політичну думку, звільняючись від багатьох 
стереотипів.

Як відомо, у ХІХ столітті історія України тради-
ційно вважалася лише частиною російської або 
польської історії. Завдяки зусиллям професора 
Київського університету М. Владимирського-Буда-
нова цю традицію було зламано. Враховуючи 
нагальну необхідність під час вивчення історії 
права звертатися до першоджерел, учений впо-
рядкував «Хрестоматію з історії руського права». 
У своїй фундаментальній праці «Огляд історії 
руського права» вчений розглядає як окрему само-
стійну правову систему так зване «західно-руське 
право», тобто право України періоду Великого 
князівства Литовського й Речі Посполитої. М. Вла-
димирський-Буданов послідовно впроваджував 
думку, що не існує держави та права без конкрет-
ного народу, підкреслюючи, що відправним джере-
лом походження держави є національно-етнічна 
група з її особливостями. Право розглядав як 
окремий продукт діяльності нації, а не держави; 
його джерелом – народну свідомість і волю, а не 
державу, водночас підкреслюючи, що держава у 
формі закону формує лише те, що вже створено 
народною свідомістю. Учений також наголошу-
вав на тому, що закон обмеженіший, ніж право, і 
підкреслював, що право й закон збігаються лише 
тоді, коли закон стає виразником правосвідомості 
відповідного народу [13, с. 185–186].

У зв’язку із цим слушною є думка сучасних 
українських дослідників, що для герменевтич-
ного напряму характерний розгляд права як тек-
сту, що нерозривно пов’язаний із суб’єктом, його 
свідомістю [19, 103]. Такий підхід був одним із 
наріжних для української політично думки аналі-
зованого періоду. Так, С. Дністрянський, ще один 
відомий український учений, дійшов висновку, 
що, по-перше, право існує не тільки в державі, 
по-друге, усі правові норми є водночас соціально-
етичними [13, с. 186–187]. На важливості форму-

вання незалежної української держави для забез-
печення оптимальних умов самореалізації людини 
наголошував М. Міхновський, один із творців дер-
жавницького напряму. Відродження держави, за 
М. Міхновським, має виступати засобом забез-
печення прав і суверенітету української нації. Він 
обґрунтовує принцип національного суверенітету: 
кожна нація прагне до утворення незалежної дер-
жави; лише національна держава може дати своїм 
громадянам особисту й економічну свободу; роз-
виток особистості можливий лише в державі, для 
якої вона є метою [6, с. 199]. Підходи М. Міхнов-
ського співзвучні з герменевтичною інтерпретацією 
права. Так, П. Рікер у дусі екзистенціальної тради-
ції підкреслював, що функція права – дозволити 
будь-кому реалізувати свої здібності, а виправ-
дання права полягає в тому, що завдяки йому реа-
лізуються людські здібності [19, с. 105].

Набагато складнішим завданням є застосу-
вання такого підходу до мислителів, чия твор-
чість обумовлюється ідеологічними формами 
подачі ідей. Так, політичні ідеї Д. Донцова сучасні 
дослідники характеризують таким чином: «Відпо-
відно до власного крайньо елітиського бачення 
устрою суспільства Д. Донцов негативно ставився 
до демократичних режимів, протиставляючи їм 
лад «аристократії», за якого еліта об’єднана в 
орденську структуру, що володіє всією повнотою 
влади» [6, с. 200]. Такий підхід є коректним, хоча 
не повністю співвідноситься з думками мислителя. 
Д. Донцов підтримує ідею самостійної держави, 
здатної забезпечити свободи людини та правовий 
захист, та наголос робить на персональній актив-
ній участі в політичному житті. Д. Міля виразно й 
водночас неполіткоректно зауважує: «Допустимо, 
певний народ хотів би мати вільне врядування, 
проте внаслідок лінощів, легковажності, несмі-
ливості чи браку громадянського духу він ніяк не 
спромагається це врядування зберегти, то цей 
народ не битиметься за свій політичний устрій 
тоді, коли той зазнає прямого нападу. Йому може 
забракнути бажання чи спроможності виконувати 
обов’язки, що їх від нього вимагає певна форма 
врядування» [12, с. 135].

Д. Донцов наголошував, що для культурних 
націй Європи й Америки державний примус конеч-
ний в інтересі кожної групи й одиниці, що належить 
до державного зв’язку. Для вихованих у гуляй-
пільських степах махновців (як габілітованих, так 
і негабілітованих) це зовсім інакше. Народолюб-
ний махновець не бачить в атрибутах держави 
нічого, як тільки «власні марки й гроші, власний 
двір, армію, власні в’язниці та власних жандар-
мів»; для нього все це «такі приємності», за які він 
охоче подякує, аби лиш йому забезпечили «добру 
поживу» [4, с. 281]. Таким чином, для української 
політичної думки традиціоналістського спряму-
вання незаперечним було як право громадян на 
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самостійну роль у системі владних повноважень, 
так і розуміння нетотожності приватних інтересів 
громадян і завдань суспільства. Держава в жод-
ному разі не розглядалась як абсолют.

Очевидно, не може бути визнаним єдинопра-
вильним один методологічний підхід під час ана-
лізу таких складних явищ, як держава та свобода 
людини. Слушним є підхід, що сучасна філософія 
науки відмовляється від абсолютизації неопозити-
вістського й герменевтичного підходів до проблеми 
конструювання методології науки. Тільки синтез 
логічних та історичних методів аналізу розвитку 
наукового знання може дати позитивний резуль-
тат [20, с. 38].

Варто звернути увагу на герменевтичні інтер-
претації, які не можуть претендувати на вичерпний 
характер пояснення всіх складнощів державно-
правого буття, проте все ж мають вагому пози-
тивну якість – усвідомлення складного характеру 
взаємодії державних інститутів. П. Рікер зазначає: 
«Ідеалізм права знаходить свій вияв у конкретній 
історії лише через свавільність володаря. Ось вам 
і політична сфера, яка ділиться між ідеалом суве-
ренності й реальністю влади, між суверенністю й 
сувереном, між конституцією та урядом чи навіть 
поліцією» [14, с. 279]. Немає можливості все про-
писати нормативним актом, завжди залишиться 
частка «свавілля», і завдання полягає у форму-
ванні певних психологічних і моральних рис, покли-
каних «ушляхетнювати» осіб, наділених владою. 
Водночас усвідомлювалася вага інституційного 
стримування властивого людині свавілля, форму-
вання належних державних і правових механізмів. 
Тому не цілком можна визнати слушність такого 
твердження: «Отже, націократична модель держав-
ності, що виникла як реакція на бездержавний стан 
та утиски прав української нації спочатку російським 
самодержавством, а згодом польським шовінізмом 
та сталінським тоталітаризмом, за основу брала 
уявлення про націю як найвищу цінність людського 
розвитку. Із цього постає примат колективних наці-
ональних прав над особистими» [6, с. 202]. Якщо 
більш детально розглянути модель державного 
устрою, обстоювану М. Сціборським, то в Укра-
їні передбачалось утвердження республіканської 
форми правління за принципом поділу влади, із 
сильною законодавчою й виконавчою владою, 
незалежною судовою владою.

М. Сціборський стверджує: «Найвищому Суду 
(обирається Національними зборами – І. В.) нале-
жатиме контроль за непорушністю виданих зако-
нодавчими й виконавчими органами ухвал, а також 
касаційний перегляд усіх інших судових справ. 
Відповідно зорганізовані краєві, повітові й міські 
суди забезпечуватимуть правозаконність у дер-
жаві» [18, с. 117].

Законодавчі функції покладалися на виборний 
орган – Державну Раду. Голова Держави, користу-

ючись правом законодавчої ініціативи, є одночасно 
Головою Державного Уряду (прем’єр-міністром) та 
уособлює виконавчу владу в країні. Передбача-
лося надання широких повноважень самоврядним 
територіям. М. Сціборський вказує: «Українська 
Держава за адміністративним розподілом <…> 
поділятиметься на краї, повіти й громади (міські, 
містечкові, сільські), що матимуть свої органи 
самоуправи та в межах встановлених законами 
компетенцій кермуватимуть місцевими публічними 
справами. <…> Вибори до органів самоуправи від-
буватимуться на засадах прямого, загального, рів-
ного й таємного голосування» [18, с. 115].

Також не повністю відображає сенс поглядів 
українського консерватизму на характер взаємо-
відносин держави та громадянина твердження, 
що консервативна концепція виступила з обґрун-
туванням монархічної моделі державності, ідеал 
якої бачила в традиціях княжої Русі та козацької 
Гетьманщини. Ідеї засновника цього напряму 
В. Липинського еволюціонував від захоплення 
демократичними доктринами до негативної оцінки 
наслідків соціалістичних експериментів Україн-
ської Центральної Ради [6, с. 202]. Для політичних 
ідей В. Липинського найважливішим було проти-
стояння недалекоглядному духу часу, коли через 
втрату відчуття політичної реальності в лівій укра-
їнській політичній думці запанували позитивіст-
ські утопічні концепти держави. З усвідомленим 
обов’язком перед потребою гарантувати дієвість 
права як захисту від свавілля для окремих інди-
відів і суспільства загалом В. Липинський писав: 
«Будь-яка сила громадська, залежна від більшої 
здатності до організації продукції чи ідеології, має 
нахил до захоплення більшою або меншою мірою 
державної влади, оскільки тільки держава силою 
меча здатна зреалізувати або забезпечити ті чи 
інші громадські тенденції» [11, с. 380].

Життєво необхідною умовою не тільки для 
самоздійснення свободи особи, а й для простого 
тривання людського життя є держава. Піднесення 
до рівня держави – це не тільки певний інструмен-
тарій, це також свідчення зростання внутрішнього 
світу спільноти, її готовності до сприйняття поза-
особових ідеалів, вихід за межі чуттєво-дотикової 
реальності, буденності, обмеженого особистого 
досвіду.

М. Мірошніченко зазначає: «Здорова, органічна 
держава, на думку мислителя (В. Кучабського – 
І. В.), утворюється лише там, де є політична еліта, 
якій байдуже почуття власного фізичного само-
збереження та егоїстичного матеріального інтер-
есу» [13, с. 187]. Такий підхід не завжди ґрун-
тується на тому, що не всі, хто здійснює владу, 
відповідають покладеному на них обов’язку, та в 
дійсності є відображенням розуміння складності 
соціальних відносин, уніфікація яких є руйнівною 
для свободи людини. Українські мислителі не були 
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одинокими у своїх передбаченнях небезпек декла-
рування й тим паче втілення гасла «Кожна кухарка 
може керувати державою». П. Рікер також засте-
рігав: «Які бар’єри та які запаси сил протиставляє 
людське становище теоретичній гіпотезі людини-
маси, якою тоталітарна система підмінює людину, 
котра має певний ранг або належить до певного 
класу?» [15, с. 10].

Держава в українській політичній думці першої 
половини ХХ століття не сприймалася як цінність 
сама по собі, виразно декларувалися вимоги до 
її функціонування на засадах, що не дозволяють 
перетворити особу в гвинтик державного механізму. 
В. Кучабський зазначав: «Признання з боку держав-
ної влади населенню держави якогось самовряду-
вання є завжди <…> признанням того, що принци-
піально існує можливість конфлікту між державними 
та громадськими інтересами, що на випадок такого 
конфлікту не завжди мусять перемогти погляди й 
плани державного центру; навпаки, часом можуть 
перемогти також і суперечні тим поглядам і планам 
бажання громадянства» [10, с. 42].

Висновки. Застосування герменевтичного під-
ходу до аналізу української політичної думки пер-
шої половини ХХ століття засвідчує евристичний 
потенціал такої методики. Обумовлено це зорієн-
тованістю герменевтичного розуміння тексту через 
його інтерпретацію з урахуванням особливостей 
історичної епохи їх створення, що дозволяє більш 
об’єктивно розкрити сенс ідей мислителів, які тво-
рили у відмінних від нас культурних і політичних 
обставинах.
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Формування концепції прав людини та грома-
дянина є закономірним результатом суспільного 
розвитку й бере свій початок із найдавніших циві-
лізацій.

Наш інтерес до означеної проблеми, з одного 
боку, визначений тим, що питання прав людини та 
громадянина на сучасному етапі розвитку цивілі-
зації є важливою проблемою внутрішньої й зовніш-
ньої політики всіх держав. Це пов’язано з тим, 
що будь-де (у межах всієї мікросистеми) порушу-
ється дія принципу про абсолютну соціальну цін-
ність прав людини та громадянина. Предмет прав 
людини має політизований характер. Окрім цього, 
мрія людини про реалізацію своїх прав у справед-
ливій державі в сучасному світі, як і впродовж всієї 
історії його існування, залишається нездійсненою. 
З іншого боку, особливістю сучасної цивілізації є те, 
що об’єктами вивчення все частіше виступають не 
минуле й сьогодення, а сьогодення й майбутнє, а 
історична перспектива пов’язана безпосередньо з 
поточним моментом в історії соціального розвитку. 
У зв’язку із цим вважаємо за необхідне дослідити 
в новому (сучасному) контексті політико-правової 
теорії питання, пов’язані з визначенням критеріїв 
змісту прав людини та громадянина, сутності, 
цілей й завдання, способів і механізмів їх реаліза-
ції, що й визначило мету нашого дослідження.

Історично відомо, що в теорії прав людини визна-
чено два його поняття: природне (фундаментальне) 
і громадянське. Зокрема, сучасні уявлення про при-
родне право тлумачать його як суму вимог, що за 
своєю вихідною основою безпосередньо, без будь-
якої прямої людської участі, породжені самим при-
родним життям суспільства, «природою», «єством» 
людського буття, об’єктивними умовами життєді-
яльності людей, природним станом речей [6, с. 419]. 
Вимоги в природному праві (власне, як і в цивіль-
ному) виступають як основний фактор формування 

й оформлення права як такого, вони є продуктом 
життєдіяльності людей, їх світосприйняття й зумов-
лені особливостями умов їхнього буття. Фундамен-
тальні права ввіряються індивіду від народження та 
є основними й незмінними. Ніхто не вправі відняти 
в людини його невід’ємні права, вони лише можуть 
бути гарантовані державою, прийматися або не 
прийматися нею.

Природні права мають базовий характер, «це 
є право для права», тому що саме вони визнача-
ють наявність і сутність усіх систем права, насам-
перед прав людини. Вони (тобто природні права) 
набувають своєї справжньої значимості за умови, 
що їхня система цінностей відповідає інтер-
есам усіх людей або їх більшості. Права людини 
(у всій їх сукупності) – це ціннісний еталон, який 
забезпечує індивідам вільний розвиток і самовиз-
начення в рівноцінних умовах, вони наділяються 
рівними можливостями участі у виборі й форму-
ванні вектору суспільно-державного розвитку; 
це «невід’ємний елемент суспільних відносин, 
буття особистості» [2, с. 303]. Згідно із судженням 
Д. Доннелі ці права не надаються ні Богом, ні при-
родою, ні просто фізичним фактором існування, 
вони виробляються, оформляються й диференці-
юються, виходячи з людських можливостей і їхніх 
достоїнств [3, с. 17]. Дотримуючись такої позиції, 
треба уточнити, що права людини не є тотожними 
їхнім громадянським правам. Перші мають більш 
абстрактний і масштабний характер, другі перед-
бачають реалізацію громадянином низки функцій 
у межах певної держави, у рамках якої вони визна-
чаються, мають свій рівень правоспроможності й 
прямо залежать від характеру її політичної сис-
теми. Обидві ці правові форми мають законодавче 
оформлення.

У цілому право як інтегральна цілісність у лібе-
ральній теорії розглядається з таких позицій: як 
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особливий і складний тип соціальної структури, 
як наслідок і підсумок історичного розвитку, спо-
сіб здійснення влади та владарювання; як сукуп-
ність законів, які створюють особливий тип норм, 
правил, стандартів, що мають особливе похо-
дження, форми тощо; як особливе джерело пев-
них прав, обов’язків, влади та інших відносин між 
людьми [4, с. 1–2].

Характер соціального та державного обла-
штування обумовлюють суспільні відносини, їх 
рушійною силою є суб’єкти права (особистість, 
громадяни), їх воля, за допомогою якої акумулю-
ються їхні інтереси на закріплення та реалізацію 
їх ціннісного потенціалу в політико-правових інсти-
тутах. Суспільні відносини формуються на основі 
вільного волевиявлення громадян, взаємозаці-
кавленості та «становлять собою стабільні, стійкі, 
повторювані моменти спільної діяльності людей 
у самих різних проявах. Такі відносини лежать в 
основі соціальної діяльності людей, їх спільнот 
та об’єднань» [5, с. 62]. Оскільки «права людини 
органічно вплетені в суспільні відносини, вони є 
нормативною формою вираження міри свободи 
індивіда, упорядкування їх зв’язків, координації 
їх вчинків і діяльності, запобігання протиріч, про-
тиборства, конфліктів» [6, с. 18]. Отже, суспільні 
відносини схильні до правового впливу, або право-
вого регулювання.

Проте не варто ототожнювати ці два правові 
процеси, оскільки вони мають відмінні риси. Ґрун-
туючись на концепції російського вченого в галузі 
права Н.С. Сільченко, зазначимо, що поняттям 
предмета правового регулювання охоплюються ті 
правові за своєю природою суспільні відносини, 
учасники яких можуть бути наділені суб’єктивними 
правами та юридичними обов’язками, тобто бути 
суб’єктами конкретних правових відносин. Вод-
ночас предметом правового впливу можуть стати 
фактично всі суспільні відносини, соціальні зв’язки, 
інші форми відносин між людьми. При цьому пра-
вовий вплив здійснюється через свідомість, інтер-
еси, мотиви, поведінку людей, а ланцюжок впливу 
позитивного права (норм права) на суспільні від-
носини виглядає так: через свідомість людини на 
його поведінку; через поведінку особистості на її 
конкретні соціальні зв’язки та взаємини людей; 
через конкретні соціальні зв’язки й взаємини на 
суспільні відносини.

Правове регулювання суспільних відносин здій-
снюється за допомогою практики тих самих еле-
ментів і в тій же послідовності, що й під час право-
вого впливу, проте з додаванням дуже важливого 
юридичного інструментарію – суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків. Із цього постає, що правове 
регулювання за своїм обсягом – уже поняття пра-
вового впливу, яке є, так би мовити, його різнови-
дом [5, с. 62]. Такий підхід у розумінні суспільних 
відносин ґрунтується насамперед на тому, що їх 

розвиток «визначає структурне будівництво і сус-
пільства, і держави, а не навпаки» [7, с. 71].

У суспільних відносинах люди виступають 
як формально рівні, незалежні один від одного 
суб’єкти. Їх правосуб’єктність визначена певними 
фундаментальними правами та свободами, право-
вими вимогами й обмеженнями, які у своїй сукуп-
ності складають основу суспільного (колективного) 
права.

Для того щоб уникнути негативних моментів у 
реалізації прав людини, самі права повинні мати 
певний ступінь універсальності й об’єктивності та 
відповідати чітким вимогам. Зокрема, Р. Белламі 
описує такі вимоги. По-перше, для набуття широ-
кої підтримки права людини повинні мати здатність 
апелювати до значної частини різних людей і типів 
інституцій, які часто мають різні принципи й цілі. Ці 
права мають бути здатними підтримувати цілком 
свою претензію на те, що вони складають фун-
даментальні й універсальні умови справедливого 
соціального порядку, за допомогою якого можуть 
жити абсолютно всі індивіди. Щоб задовольнити 
ці умови, треба розмежувати «право» й «добро», 
структуру базових прав і концепцій добра, якого 
люди можуть досягти в межах цієї структури. 
Таким чином, самі права людини не можуть спи-
ратися на будь-який конкретний етнос або концеп-
цію добра. По-друге, права, будучи досить загаль-
ними й абстрактними, щоб відповідати першій 
умові, мають бути водночас досить точними, щоб 
ми могли їх застосувати до конкретних умов; крім 
того, мають бути досить суворі критерії, які визна-
чають, що можна вважати правом, щоб кожна 
інша мета не стала предметом будь-якого права 
людини [8, с. 976–977].

Разом із тим не можна зводити проблему прав 
людини тільки до регулювання відносин (суспіль-
них, громадянських тощо), так само не можна 
звести проблему особистості до її становища, 
до її функціональних особливостей, тому що  
«…істинна мета людини – не та, яку ставлять 
перед нею мінливі схильності, а та, яку висуває їй 
вічний, незмінний розум» [9, с. 30]. Правовий прин-
цип регулювання й обмеження рівності діє за осо-
бливих умов, коли через певні особливі причини 
вона (рівність) постає з найбільш фундаменталь-
ного права [10, с. 384].

Свою справжню цінність концепції прав особис-
тості в суспільстві, організованому згідно із загаль-
нолюдськими цінностями, набувають за умови 
наявності певних процедур, які спрямовані на роз-
виток, самореалізацію й добробут індивідів і між-
особистісних відносин. Вони захищають інтереси 
окремого індивіда, проте більшою мірою – інтер-
еси людей, що вступають у взаємини в різних сфе-
рах життєдіяльності певної соціальної спільноти. 
У системі процедур правокористування одне із чіль-
них місць посідають фундаментальні обов’язки, 
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оскільки «…право насправді визнане комплексом 
обов’язків, у якому воно міститься» [8, с. 993].

Виходячи з того, що низка класичних і сучас-
них теорій вважають людину найвищою цінністю 
цивілізації, постає положення про те, що її права 
мають не тільки юридичний (правовий) характер, а 
й моральний, соціокультурний.

Загальновідомо, що вся система права ґрун-
тується на моральних принципах, тому що норми 
моралі є первинними стосовно права. Зокрема, 
Г. Спектор у своїй теорії про право й мораль у лібе-
ралізмі [11] обґрунтовано доводить, що основою 
права є безпосередньо моральна автономія індиві-
дів, яка дає можливість розвитку прав людини. Такі 
судження ґрунтуються на тому, що права людини 
відображають одвічні вимоги моралі: не вбивай; не 
кради; чини з іншими так, як ти хочеш, щоб чинили 
з тобою, тощо.

Право й мораль взаємообумовлюють і взаємо-
доповнюють одне одного, тому що мають спільні 
цілі й регулюють суспільні відносини. Зв’язуючою 
ланкою між правом і мораллю виступає інсти-
тут прав людини, адже концепція прав людини 
будується на ідеї природжених, невідчужуваних 
і природних прав кожного індивіда. Виходячи із 
загальноморальної позиції в правах людини, осо-
бистість від початку розглядається як автономний, 
самостійний суб’єкт соціуму. У значній частині 
законодавчо-правових оформлень (декларації, 
конвенції, конституції тощо) права людини, що 
декларуються, мають не тільки юридичну (пра-
вову), а й моральну значимість, тому що правова 
норма існує тільки завдяки її моральному змісту. 
Це знаходить підтвердження в тому, що саме 
через їх ідеали й цінності відбувається суспільне 
визнання права [1, с. 419]. Це судження буде мати 
справедливий характер за умови, що гуманні 
основи стануть загальноусвідомленим набуттям 
громадянської більшості й тим самим набудуть 
своєї необхідної значимості.

Забезпечення й розвиток всеохоплюючого 
спектру прав і свобод людини зумовлені рівнем 
правової та духовно-моральної культури суспіль-
ства. Саме ці фактори визначають ступінь визна-
ння прав індивіда, якість ставлення громадян до 
самих себе, обґрунтовують законодавче оформ-
лення, створюють умови їх життєдіяльності. 
Рівень правової та духовно-моральної культури 
суспільства характеризується відповідно до рівня 
(згідно із цими принципами) свідомості насе-
лення, рівня розвитку всієї системи законодавчо-
нормативних актів.

Відсутність належного рівня культури призво-
дить до порушення процесу реалізації прав і свобод 
людини (визначеного положеннями ліберальної 
теорії). У свою чергу цей факт можна розцінювати 
як «…зазіхання не тільки на інтереси людини, а й 
на інтереси всього суспільства. Безкарність таких 

порушень руйнує й без того слабку правову куль-
туру суспільства, підриває віру в сталість правових 
і демократичних інститутів держави» [7, с. 69].

Виходячи з вищевикладеного, треба зазначити, 
що концепції й положення про права людини та 
громадянина, а також їх захист найбільш повно 
можуть бути реалізовані в організованих ними ж 
правових інститутах. Насамперед такими є дер-
жава та громадянське суспільство.

Таким чином, можна резюмувати, що зміню-
ється не тільки сам процес історичного розвитку, 
а й цілі його складових компонентів. В узагальню-
ючому вигляді мета прав людини та громадянина 
в сучасному уявленні полягає в забезпеченні 
справедливого ставлення до індивідів та органі-
зованих ними спільнот, у захисті їх від неправо-
мірних дій із боку інших індивідів, громадських 
і соціально-політичних інститутів. Разом із тим 
як окремо взятий індивід, так і держава та сус-
пільство в цілому вимагають певних обмежень, 
які необхідні для регулювання відносин між інди-
відами, громадянами та сформованими ними 
етнонаціональними групами, державою, суспіль-
ством. Обмеження можуть мати як морально-
етичний, так і правовий (законодавчо-регламен-
тований) характер. Безперешкодно та в повному 
обсязі свого теоретико-практичного призначення 
правове регулювання міжособистісних відносин, 
взаємин між особистістю, суспільством і держа-
вою є одним із важливих механізмів у сучасній 
системі, покликаним створити передумови для 
стабілізації суспільно-політичних процесів.
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Постановка проблеми. Досвід країн світу свід-
чить, що влада не може існувати без підтримки 
громадськості. У цих умовах усе більш суттєвим 
комунікаційним засобом, без якого важко забезпе-
чити інтереси громадськості та влади, стає лобізм. 
Розвиток і джіару, і лобізму в сучасному суспіль-
стві обумовлено виникненням інститутів громадян-
ського суспільства та бізнесу, які завдяки їхньому 
розвитку, зростанню, ускладненню розв’язуваних 
ними завдань усе більше потребують співпраці з 
органами державної влади й управління. 

Ставлення до термінів «джіар» і «лобізм» у сучас-
ній українській політології неоднозначно: одні автори 
вважають їх ідентичними поняттями, інші – вбачають 
суттєві розходження між двома цими поняттями. Від 
понять «Government Relations» і «Public Relations» 
лобізм насамперед відрізняють за родовидовою 
ознакою: і PR, і GR є сферою загального менедж-
менту комерційних організацій, натомість лобізм є 
суспільно-політичним інститутом [1].

Стан дослідження. Аналіз останніх досліджень 
проблематика джіару й лобізму дедалі більше 

стає об’єктом наукового інтересу вчених різних 
наукових шкіл. Серед них можна назвати праці 
вітчизняних науковців, а саме: С.О. Клімовича [3], 
І.Ю. Парух [5], Ю.М. Поташного [6], Н.А. Стрижако-
вої [7], В.В. Теліпка [8] та інших.

Мета статті – визначити сутнісні особливості 
джіару й лобізму та характерні риси, що ним влас-
тиві.

Виклад основного матеріалу. Джіар/GR (англ. 
government relations – взаємодія з органами дер-
жавної влади) – це діяльність спеціально уповнова-
жених співробітників великих комерційних структур 
(GR-спеціалістів) із супроводу діяльності компанії 
в політичному середовищі з метою побудови дов-
гострокової, комфортної, передбачуваної системи 
відносин із профільними для компанії політичними 
стейкхолдерами (групи впливу, що існують усеред-
ині чи поза компанією, які треба враховувати під час 
здійснення відповідної діяльності). Лобізм (lobby в 
перекл. з англ. – «кулуари») – у західній науковій 
літературі (насамперед в англійській та американ-
ській) розуміється як вплив приватних осіб або груп 
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Розглянуто лобізм і джіар як специфічні яви-
ща сучасного комунікаційного політичного 
простору України. Джіар трактується як 
діяльність спеціально уповноважених спів-
робітників великих комерційних структур із 
супроводу діяльності компанії в політичному 
середовищі з метою побудови довгостро-
кової, комфортної, передбачуваної системи 
відносин із профільними для компанії по-
літичними стейкхолдерами. Лобізм розу-
міється як вплив приватних осіб або груп 
інтересів на систему прийняття держав-
них рішень. Охарактеризовано основні цілі 
лобізму, його структури як комунікаційного 
явища. Автор дотримується існуючої дум-
ки, що GR-діяльність належить до загально-
го менеджменту, а лобіювання – до одної з 
функцій менеджменту GR. Аналізуючи осно-
вні завдання та функції GR, визначено зміст 
роботи в галузі джіар та критерії оцінки 
результатів діяльності GR-структур, а та-
кож права й обов’язки лобістів та специфіка 
регулювання лобізму в Україні та інших краї-
нах, специфіка форм лобізму.
Ключові слова: джіар, комунікація, лобізм, 
лобістська діяльність. 

Рассмотрено лоббизм и джиар как спец-
ифические явления современного коммуни-
кационного политического пространства 
Украины. Джиар трактуется как деятель-
ность специально уполномоченных сотруд-
ников больших коммерческих структур из 
сопровождения деятельности компании в 
политической среде с целью построения 
долгосрочной, комфортной, предвиденной 
системы отношений с профильными для 
компании политическими стейкхолдерами. 
Лоббизм понимается как влияние частных 
лиц или групп интересов на систему при-
нятия государственных решений. Охарак-

теризованы основные цели лоббизма, его 
структуры как коммуникационного явления. 
Автор придерживается существующей 
мысли, что GR-деятельность принадле-
жит к общему менеджменту, а лоббирова-
ние – к одной из функций менеджмента GR. 
Анализируя основные задачи и функции GR, 
определено содержание работы в области 
джиар и критерии оценки результатов де-
ятельности GR-структур, а также права 
и обязанности лоббистов и специфика ре-
гулирования лоббизма в Украине и других 
странах, специфика форм лоббизма.
Ключевые слова: джиар, коммуникация, 
лоббизм, лоббистская деятельность. 

We consider lobbying and Dzhiari as specific 
phenomena of the modern communication of 
the political space of Ukraine. Dzhiari treated 
as an activity of specially authorized employees 
of large commercial structures of business sup-
port in the political environment in order to build 
long-term, comfortable, foreseen a system of 
relations with the relevant political stakeholders 
for the company. Lobbying is understood as the 
influence of individuals or interest groups on the 
system of public decision-making. It describes 
the main purpose of lobbying, its structure as 
a communication phenomenon. The author 
adheres to the current thinking that GR-activity 
belongs to the general management and lobby-
ing – one of the functions of management GR. 
Analyzing the basic tasks and functions of the 
GR, defined the content of work in the field Dzhi-
ari and criteria for evaluating the performance 
of GR-agencies, as well as the rights and obli-
gations of lobbyists and the specific regulation 
of lobbying in Ukraine and other countries, the 
specific forms of lobbying.
Key words: Dzhiari, communication, lobbying, 
lobbying.
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інтересів на систему прийняття державних рішень, 
в Україні традиційно трактується як практика впливу 
на управлінські рішення з метою захисту групових 
інтересів. Лобізм має об’єктивний характер, допо-
внюючи систему демократичного представництва, 
сприяє участі у виробленні політичних рішень тим 
групам, що не представлені в ній. Через лобізм як 
комунікаційну систему отримують своє вираження 
й представництво інтереси. Ототожнення лобізму з 
корупцією та підкупом, як це досить часто трапля-
ється, фактично ігнорує його комунікативну сутність 
та об’єктивний характер. Традиційні уявлення про 
лобіста як «своєї людини» в уряді чи парламенті, 
яка трясе товстим гаманцем із грошима, уже не 
можуть бути застосовані до більшості лобістів 
нашого часу та до їхньої роботи.

Французький учений Р.-Ж. Шварценберг зазна-
чає: «Усякий правитель прагне домогтися згоди з 
його рішеннями, а кожен із тих, ким керують, нама-
гається виразити свої потреби й зробити так, щоб 
про них довідалися. Згода між ними може виник-
нути завдяки комунікації, обміну» [9, с. 175]. Англій-
ський політолог Д. Олдерман характеризує групи 
тиску, що лобіюють певні інтереси, як невід’ємну 
частину державного механізму, що сприяють жит-
тєдіяльності демократичних інститутів: «Політичні 
інститути і групи тиску – це два нерозривні явища в 
британський політиці. Їх співпраця стала настільки 
складною і багатогранною, що деякі сфери урядо-
вої діяльності просто немислимі без участі груп 
тиску» [11, с. 18].

Основними цілями лобізму є гармонізація відно-
син із працівниками державних структур, особливо 
з їх керівниками; моніторинг рішень та дій законо-
давців, керівників державних органів у сферах, що 
торкаються діяльності організації, інтереси якої 
лобіюються; забезпечення представництва інтер-
есів організації на всіх рівнях державного управ-
ління; вплив на рішення та законодавство, що 
торкається галузі або регіону, у яких розташована 
організація та здійснюється її діяльність; забезпе-
чення владних структур інформацією щодо діяль-
ності та проблем, які стосуються певної організації 
чи соціальної групи. 

Структура лобізму як комунікаційного явища 
містить такі складові: клієнт, суб’єкти й об’єкти, 
предмет лобізму. Клієнт ініціює комунікацію з 
представниками органів влади, його інтереси ста-
ють предметом лобізму. Безпосередньо не займа-
ючись лобізмом, він фактично стоїть біля витоків 
цієї діяльності: фінансує її, визначає проблему, яка 
потребує лобіювання, і відповідно, одержує певні 
вигоди від рішень, прийнятих владними структу-
рами. Саме тому, не вступаючи в контакт з орга-
нами прийняття рішень, клієнт, проте, є головою 
дійовою особою процесу лобізму, суб’єктом кому-
нікаційного процесу. Клієнт може виконувати функ-
ції суб’єкта лобізму самостійно, проте складність 

такого виду діяльності потребує необхідного про-
фесіоналізму й підготовки, що сприяє поділу ролей 
замовника (клієнта) і виконавця (лобіста). Предме-
том лобізму можуть бути питання чи інтереси, які 
захищає лобіст на замовлення клієнта. Технологія 
лобістської діяльності передбачає пошук фактів й 
аргументів щодо конкретних інтересів, інтерпрета-
цію дій і фактів для клієнта й об’єкта лобістської 
діяльності, захист позиції клієнта різними мето-
дами.

Суб’єктом лобізму, безпосереднім комуніка-
тором можуть бути окремі лобісти, працівники 
ПР-служб або компаній, лобістської фірми чи 
ПР-агентства. Лобістська фірма – це комерційна 
організація, що здійснює на платній основі послуги 
з представлення інтересів замовника в органах 
державної влади (наприклад, українська фірма 
«Агенція економічного лобіювання «Дроно»). 
Лобістам потрібні не тільки знайомство з посадо-
вими особами, а й досконале знання державного 
механізму, законодавчого процесу, державної полі-
тики й процесів формування суспільної думки. 

Для GR-спеціаліста основним є побудова ком-
фортної, передбачуваної системи відносин із 
профільними для компанії політичними стейкхол-
дерами; він відстежує можливості й небезпеки 
з боку органів влади, інформує керівництво, за 
необхідності залучає лобістів; технології реалізації 
замовлення в джіар. Науковці підкреслюють, що 
GR-діяльність спирається на технологічний інстру-
ментарій PR як цілісної системи, яка належить 
до загального менеджменту. Лобіювання – одна з 
функцій менеджменту GR [2].

Основне завдання GR – запобігати можливим 
загрозам від діяльності політичних стейкхолдерів 
і реалізовувати потенційні можливості компанії 
через її участь у політичних діях. За рахунок джіар-
активності компанія намагається досягти еконо-
мічних результатів політичними засобами. 

До основних функції GR в організації можна від-
нести такі: 

– відстеження та аналіз ініціатив органів дер-
жавної влади, які можуть мати вплив на еконо-
мічне становище компанії; проведення моніто-
рингу та комплексного аналізу законодавчих та 
інших нормативних правових актів, що належать 
до питань регулювання в області діяльності ком-
панії, які можуть вплинути на розвиток бізнесу; 

– координація налагодження відносин компанії 
з органами державної влади; 

– супровід ініціатив компанії в державній сфері 
(питання ліцензування, роз’яснювальних листів, 
лобіювання законопроектів, участь у державних 
тендерах або цільових програмах підготовки, кло-
потань, повідомлень, оскаржень тощо); 

– вплив на органи державної влади, коригу-
вання їх ініціатив в інтересах компанії; 

– проведення лобістських кампаній; 
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– забезпечення преференцій та державних 
замовлень для компанії; 

– застосування стратегічного підходу до вирі-
шення проблем, що впливають на репутацію ком-
панії, який дозволяє забезпечувати лояльність 
держави й суспільства до компанії; 

– налагодження та підтримка ділових контактів 
із представниками державних установ, громад-
ських організацій;•с

– здійснення економічної діяльності компанії на 
зовнішніх ринках. 

Ключові завдання джіар-фахівця: моніторинг 
інформації та ініціатив профільних органів дер-
жавної влади; донесення інформації про компанію 
до профільного чиновника/депутата з метою вра-
хування її позиції в документі, що розробляється, 
або під час вироблення політичних рішень; вплив 
і коректування позиції органів державної влади в 
інтересах компанії. 

Зміст роботи в галузі джіар передбачає: 
а) аналітичну та прогнозну діяльність в області 

державної політики загалом та розвитку бізнесу 
зокрема, 

б) знання про всі законодавчі ініціативи вико-
навчої та представницької влади у сфері бізнесу, 
включаючи підготовлювані проекти законів й уря-
дових рішень, 

в) міцний контакт із міністерствами й відом-
ствами, із чиновниками, які курирують той сектор 
економіки, де діє така бізнес-структура (знання 
планів роботи, проблематики нарад тощо); 

г) вибудовування постійних і ділових відносин зі 
ЗМІ (преса, радіо, телебачення), як із редакторами 
новинних програм, так і з економічними огляда-
чами (особлива ставка на бізнес-пресу), 

д) представництво власних інтересів у громад-
ських та суспільно-державних структурах бізнесу 
типу Союзу промисловців і підприємців, Торгово-
промислової палати тощо, безпосередня співп-
раця з владою через конференції, «круглі столи», 
експертизу підготовлюваних законів, урядових 
рішень і так далі. 

Критерієм оцінки результату діяльності 
GR-структур може бути відсутність серйоз-
них претензій до компанії з боку органів влади; 
зовнішні умови, сприятливі для розвитку організа-
ції, і досягнуті в результаті сприятливих зовнішніх 
умов підсумки діяльності цього департаменту, сво-
єчасність роботи GR-департаменту з відстеження 
законодавчої діяльності органів влади з тим, щоб 
ідеологія закону та його результати сприяли роз-
витку компанії, точність прогнозування розвитку 
подій; повнота сценаріїв розвитку ситуації; грамот-
ність визначення цілей і завдань розвитку компанії 
відповідно до тієї державної економічної політики. 

Права лобістів стосуються прав на допуск 
у державні установи, на одержання інформа-
ції, документів і матеріалів із питання, яке вони 

лобіюють, на створення асоціацій та оскарження 
дій посадових осіб, які порушують їхні права. 
Обов’язки пов’язані з реєстрацією лобістською 
діяльності, звітністю про неї, відповідальністю 
за незаконну лобістську діяльність і відповідаль-
ністю перед клієнтами, що передбачає й своє-
часне інформування про хід обговорення питань, 
у яких вони зацікавлені. У низці країн, зокрема 
США, Канаді, Великобританії, діяльність лобіст-
ських фірм законодавчо регулюється, існує жор-
стка звітність про клієнтів і контрагентів фірми, 
сумах, витрачених на політичний вплив тощо. 

Лобіст і GR-фахівець: спроба аналізу 
Лобіст GR-фахівець

Лобіст працює за 
гонорар або відсоток 
від угоди

GR-фахівець працює 
за заробітну плату й 
можливий річний бонус

Лобіст, який має 
неформальний доступ 
до чиновника, найчас-
тіше ділиться з остан-
нім гонораром

GR-фахівець, будучи 
фактичноо найманим 
професіоналом, нама-
гається аргументовано 
(експертно) довести 
позицію компанії перед 
чиновником

Лобіст, як правило, 
працює з безліччю 
клієнтів, продаючи свій 
ресурс

GR-фахівець працює 
на одного замовника – 
свого роботодавця

Лобіст працює на 
себе або партнера. 
Дозволити собі лобіста 
може обмежене число 
компаній

GR-фахівець працює 
як найманий менеджер

Лобіст, будучи дові-
реною особою того, 
хто приймає рішення 
(чиновника або депу-
тата), має можливість 
«вирішувати питання» 
в необхідному органі 
влади

GR-фахівець, будучи 
професіоналом у своїй 
області, відслідковує 
можливості й небезпеки 
з боку органів держав-
ної влади

Лобіст працює з усіма 
органами державної й 
муніципальної влади 
(включаючи судову 
галузь влади, а також 
Генпрокуратуру, Цен-
тральну вибору комі-
сію, Національний банк 
і Рахункову палату), 
на які є попит із боку 
замовника

GR-фахівець у біль-
шості випадків взаємо-
діє з органами зако-
нодавчої й виконавчої 
влади, що впливають 
на галузь і компанію. 
Із судами, право-
охоронними органами 
тощо взаємодіють інші 
департаменти в ком-
панії.

Таблиця
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В Україні відсутній закон для регулювання 
лобізму. Об’єктом лобізму, що представляє дер-
жавні структури, є посадові особи законодавчих і 
виконавчих органів влади, які мають можливість 
приймати рішення або реально впливати на їхнє 
прийняття в інтересах корпоративних структур чи 
певних соціальних груп. В американському законі 
щодо лобізму цей комунікатор називається «охо-
пленою посадовою особою». Відповідно, «охопле-
ними особами» (і в Україні також) є президент, віце-
президент, посадові особи (крім канцелярських 
працівників) виконавчого апарату президента, 
керівники міністерств і відомств, їхні заступники, 
помічники, радники та інші особи (перераховані в 
спеціальному списку виконавських посад, затвер-
дженому чинним законодавством), посадові особи 
й службовці (які займають посади конфіденційного 
характеру), вищі службовці збройних сил, члени 
парламенту та працівники його апарату, керівни-
цтво його палат і комітетів, а також робочих груп, 
що створюються для здійснення законодавчих 
послуг чи іншої допомоги парламентарям. 

Форми лобізму в Україні належать до «тіньового» 
(«дикого») типу та здійснюється зазвичай у структу-
рах виконавської влади: прямий одноосібний (інди-
відуальний) лобізм, (особисті зв’язки підприємців із 
чиновниками); клановий лобізм, тобто просування 
інтересів підприємств чи компаній, які належать 
бізнес-політичним групам; багатовекторний лобізм 
(лобістська діяльність за допомогою всіх можливих 
засобів і в усіх можливих напрямах впливу); самопро-
тегування (можливість певної державної структури, 
відомства брати безпосередню участь в економічній 
діяльності); парламентський лобізм; «кабінетний» 
лобізм (від скорочення «Кабмін»). Найсильнішими в 
Україні вважають металургійне, вугільне та аграрне 
лобі, а також алкогольне, тютюнове, цукрове, 
рекламне лобі та лобі послуг зв’язку. «Етнічне лобі» 
до недавнього часу було представлено найпотужні-
шим російським, а також ізраїльським, польським та 
американським лобі. 

Завершуючи порівняльний аналіз лобізму й 
GR, наведемо основні характеристики лобіста та 
GR-фахівця, що називаються в сучасних публіка-
ціях із цієї тематики [10] (см. табл.).

Висновки. Отже, специфіка сучасного етапу 
теоретичного осмислення government relations (GR) 
і лобізму складається за відсутності уніфікованого 
розуміння про GR як соціально-політичну практику, 
а також чітких критеріїв, що дозволяють відокремити 
GR від лобізму. Зараз у науковій літературі існує 

декілька підходів до аналізу government relations (GR) 
і лобізму. GR іноді трактується як сфера загального 
менеджменту, а лобізм як інструмент і технологія 
Так, дехто розглядає GR через призму економічних 
відносин як практику відстоювання інтересів бізнесу 
перед державою. Інші дослідники під час розгляду 
government relations і лобізму, навпаки, наголошу-
ють на лобіюванні інтересів громадських організацій 
(суспільних інтересів), що не мають на меті безпосе-
редньої економічної вигоди.
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За сучасних умов наукова категорія «політика» 
збагачується новими теоретичними й методоло-
гічними підходами. На пізнання сутності, форм і 
засобів політики спрямовують увагу фахівці різних 
галузей політичної науки – теорії політики, історії 
політичних вчень, політичної антропології, пси-
хології, соціології, економії, філософії тощо. Це 
свідчить про те, що політика є багатоаспектним 
об’єктом пізнання, який розглядається, з одного 
боку, як специфічне зовнішнє буття суб’єкта та 
його свідомості (хоча суб’єкт може бути й актором 
цієї реальності), а з іншого – як сфера теоретичної 
і практичної діяльності суб’єктів політики.

Політика як суспільне явище зорієнтована на 
вирішення широкого кола проблем: політичної 
влади, організації суспільства, діяльності політич-
них партій і громадських організацій, взаємовідно-
син суспільних класів, соціальних груп, еліт, міжна-
родних відносин, прав і свобод громадянина тощо. 
Тому в загальному вигляді політику можна 
трактувати як сукупність знань, ідей, діяль-
ності (бездіяльності), результатів, механізмів 
організації політичного життя і контролю над 
ним суспільства і держави у внутрішньому і 
зовнішньому вимірі. Таке визначення хибує на 
певну абстрактність. Але воно охоплює не тільки 
фактори боротьби за владу, але й проблему вирі-
шення конфліктів, роль держави як арбітра у від-
носинах класів, соціальних груп, верств, політич-
них партій, інститутів громадянського суспільства, 
окремих громадян (докладніше [1, с. 23–25]). 
Запропоноване визначення не заперечує існуючих 
трактувань політики: 1) відносини між класами, 
соціальними групами, партіями щодо специфіч-
ної боротьби за владу; 2) ототожнення політики 
з іншими суспільними явищами, такими як пану-
вання, влада, держава тощо; 3) пояснення через 
функції – управління, підтримання порядку, збере-
ження миру в країні і за її межами, ведення війни, 
контроль над суспільством і людиною; 4) визна-
чення політики через її цілі. Очевидно, будь-яке 

визначення політики, що охоплює лише частину 
цього суспільного явища, має право на життя доти, 
доки не видається за універсальне. 

Політика як об’єкт і предмет політичної науки 
досліджується як у теоретичному, так і в практич-
ному аспектах. Вдосконалення теорії політики 
є актуальною науковою проблемою. Більшість 
дослідників визнає, що знання про політику дають 
змогу вдосконалювати її в двох напрямах: а) як 
загальноісторичний процес організації суспіль-
ного життя в якості держави та її інститутів (не 
тільки політичних), політичних відносин, інститу-
тів громадянського суспільства; б) як контрольно-
регулятивну систему, котра скеровує життя соці-
уму в цілому, діяльність і відносини суспільних 
груп, верств, класів, націй, країн, людства (запо-
бігання глобальним конфліктам, встановлення 
цивілізованого світового порядку тощо).

Саме тому мета статті – дослідити ґенезу погля-
дів на політику, намагаючись по можливості скон-
центруватися не стільки на деталях політичних 
теорій, скільки на типологічно спільних характе-
ристиках у розумінні сутності політики як суспіль-
ного явища. Фіксація цих типологічних характерис-
тик, на наш погляд, дає змогу відзначити ключові 
форми зміни парадигм у її розумінні. 

Ми не ставимо за мету подати історію політич-
них вчень. Така історія передбачала б заглиблення 
в деталі, які відрізняють одного теоретика від 
іншого, тоді як наше дослідницьке настановлення 
зовсім інше: воно спрямовується на виявлення 
загальних типологічних особливостей парадигми. 
Увага концентрується не на розбіжностях, а на 
об’єднавчих аспектах розуміння сутності політики, 
що дозволяє розглядати їх у межах певної пара-
дигми. 

Політика як парадоксальний предмет соці-
ального пізнання. Особливість політики полягає 
в тому, що, з одного боку, вона утворює ядро, без 
якого людське суспільство не може функціону-
вати. З іншого ж боку, політика містить ціннісний 
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аспект, уявлення стосовно ідеалу (скажімо, добра, 
свободи, справедливості), якого ніколи й нікому 
не вдавалося досягнути в соціальній практиці, в 
реальних політичних процесах, у політичній діяль-
ності. У цьому сенсі парадоксальність політики 
полягає в тому, що про неї говорять як про певну 
фундаментальну очевидність нашого соціального 
та повсякденного досвіду і водночас як про те, що 
постійно «ухиляється» від раціонального осмис-
лення і практичного втілення. 

Такі міркування свідчать про те, що політика 
нерозривно пов’язана з владними відносинами. 
Та якщо проаналізуємо усі відомі нам форми 
діяльності інститутів влади в історії (включаючи й 
сучасну демократію), то знайдемо в них приклади 
нищівної критики невідповідності цих інститутів 
одвічним принципам політики, де за проявами 
«легітимного насильства» слід розгледіти «сус-
пільне благо», своєрідні виміри Істини і Моралі. 
У цьому контексті доречно зауважити, що сучасні 
дослідники частіше говорять про таке явище, як 
деполітизація, тобто політика фіксується за допо-
могою вказівки на її відсутність як певне належне, 
що стає інструментом інтелектуального і мораль-
ного суду над дійсним «неістинним» та «амораль-
ним», над тим станом речей, якому Ж.-П. Сартр 
дав визначення у своєму афоризмі: «У політики 
завжди брудні руки».

Парадоксальний статус політики обумовлю-
ється тим, що політику розглядають або в термі-
нах «реальної політики», тобто шляхом редукції 
всієї політичної сфери до силових відносин, або, 
навпаки, як чистий ідеал, що передбачає транс-
формацію у різновид «романтичного нігілізму», 
а це не менш небезпечно, ніж цинізм «реальної 
політики», який загрожує революціями та можли-
вістю значно більшого насильства, ніж те, проти 
якого такі уявлення виступали. У цьому сенсі 
можемо зауважити, що визначні політичні мисли-
телі вміли зберігати майже неможливу позицію 
«золотої середини» – між Сциллою романтичних 
утопій і Харибдою буденного політичного цинізму. 
Міра цього уміння розуміти політику як «скорботну 
працю» багатьох поколінь, де політика фіксува-
лась як мистецтво можливого (нині частіше гово-
рять про мистецтво неможливого) на межі появи/
зникнення, на нашу думку, й була показником гені-
альності того чи іншого мислителя.

Прикладом володіння таким «умінням» може 
бути творчість М. Вебера, котрий чітко визначив 
прояви політичного як відносин насильства і пану-
вання. Впадає в око абсолютизація М. Вебером 
ролі насильства в історії [2, с. 130–139]. На від-
міну від К. Маркса, з яким його часто порівнювали, 
враховуючи ступінь його впливу на громадську 
думку, для М. Вебера насильство є не тимчасовим 
явищем («повитухою» історії), після застосування 
якого настає Золотий Вік загального Добра, а пер-

манентним станом внутрішньодержавних та між-
державних відносин.

Однак М. Вебера не визнали б видатним мисли-
телем, якби він обмежився лише проповіддю чер-
гового різновиду соціал-дарвінізму. Акцентуація 
ним теми відчуження індивіда в ситуації панування 
«раціональної бюрократії», пильна увага до сфери 
цінностей (і, як наслідок, інтерес до світових релі-
гій як каталізаторів історичних і державних проек-
тів), тема моралі політика та пошук форм і шляхів 
здобуття індивідуальної свободи за умов тоталь-
ної бюрократизації – усе це свідчить, що М. Вебер 
як мислитель фіксував не тільки певний статус-кво 
«реальної політики», але й розглядав історичні різ-
новиди владних відносин як типи панування крізь 
призму політичного ідеалу. Саме наявність такої 
міри співвідношення «ідеального» й «реального» 
в проекті політичної соціології робить цей про-
ект визначним досягненням соціально-політичної 
думки.

Приклад М. Вебера спонукає до розгляду ево-
люції поглядів на природу політики і політичного. 
Фіксація згаданої міри в історії політичної філосо-
фії і політичної науки пропонує нам орієнтир для 
з’ясування того, що великі мислителі ототожнюють 
політику з певними формами влади (які можна 
уявити як константний взаємозв’язок інститутів та 
індивідів, причому константний не у змістовому, а 
в структурному сенсі) плюс «щось іще» (тобто іде-
али, які є історичними змінними, котрі дозволяють 
відокремити політику від не-політики). 

Політика: держава на службі у «блага». 
Незважаючи на критику європоцентризму, яка 
вже стала загальним місцем у сучасній соціально-
політичній літературі, необхідно акцентувати оче-
видне: про феномен політики можна говорити, 
враховуючи навіть досвід стародавніх держав. Це 
має важливе теоретичне значення для розуміння 
сутності феномена, але не тотожності держави 
та її інститутів. Дійсно, в давніх цивілізаціях існу-
вали потужна держава, певна модель влади, своя 
управлінська еліта, освічений прошарок професі-
оналів, ідеологія (міфи), які легітимували певний 
тип соціально-політичного устрою. І, незважаючи 
на наявність цих компонентів, ми все ж не маємо 
підстав говорити про політику у зв’язку з такими 
утвореннями, але можемо вести мову про дополі-
тичний статус таких державних утворень.

Кардинальна відмінність «класичного» грець-
кого досвіду державотворення, втіленого в практи-
ках маленьких містечок полісного типу, від східних 
деспотій полягала в тому, що, попри збереження 
регулятивної ролі Космосу як ідеальної моделі 
для всіх форм людської життєдіяльності, органі-
зація соціальних форм співжиття поставала не як 
віддзеркалення усталених форм небесного круго-
обігу, а як продукт людської життєдіяльності, ство-
рений для задоволення людських потреб. Усві-
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домлення того, що не існує заданого зразка для 
соціально-політичного і державного устрою, може 
бути охарактеризоване у повному смислі слова 
як революція у свідомості, наслідки якої відчува-
ємо й нині. Цей злам звичного космоцентризму 
означав прорив виміру свободи у соціальні прак-
тики, оскільки державний устрій і закони, що регу-
лювали всі соціальні практики в межах певного 
устрою, постали не як єдина даність, а як втілення 
можливого. Політика зароджувалася через пошук 
спільних інтересів у справі захисту від зовнішнього 
і внутрішнього ворога.

Вимір свободи і вимір можливого (насправді це 
дві грані одного явища, які до того ж демонстру-
ють розбіжності між звичним для нас розумінням 
свободи і розумінням її давніми греками) означали 
народження специфічної політики, яку у пізніші 
часи стали розуміти як мистецтво можливого. Таке 
усвідомлення призвело до народження політичної 
філософії як теоретичного підґрунтя для вибору 
оптимальної форми правління. Таким чином, весь 
вузол відзначених змін у свідомості та суспільних 
практиках мав далекосяжні наслідки, які й спричи-
нили народження власне політики як нової форми 
цих практик. Це, передусім, активна роль свідо-
мості в їх організації замість звичного ритуаль-
ного підкорення встановленим правилам. У свою 
чергу, ця активна роль, що знайшла інституційне 
втілення в афінській демократії, означала роз-
рив між піклуванням про приватні справи і справи 
громадські, якими переймалися вільні афіняни. 
Такий розрив відчувався і в розбіжності між соці-
альною реальністю та суспільним Ідеалом, який 
повинен був служити постійним регулятивом і до 
практичного здійснення якого слід було прагнути. 
Нарешті, останнім наслідком активної присутності 
свідомості у сфері соціально-політичних практик 
виявилась тема постійного зусилля, на гребені 
якого ставало можливим поєднати приватне і гро-
мадське, ідеальне і реальне.

Політика як інституційна форма досяг-
нення соціального консенсусу. Розбіжності 
між політичною парадигмою, розробленою в Дав-
ній Греції, яка збагатила досвід багатьох століть 
європейської історії, і парадигмою, аналіз якої 
пропонуємо, очевидні. Платонівсько-аристотелів-
ську модель можна назвати холістською, тоді як 
новоєвропейську – номіналістською. Це розмеж-
ування передбачає радикальну відмінність у пере-
думовах соціальної онтології. Онтологія Платона 
передбачає, що «ціле» існує раніше «частин» 
(індивідів), що, попри всю свою автономію, інди-
віди існують лише в межах цього «цілого» як його 
похідні, внаслідок чого «політика» незалежно від 
того, в яких формах державності вона здійснюва-
лася (демократичній, олігархічній чи «змішаній»), 
завжди залишалась «політикою згори». Звідси її 
етикоцентризм, заснований на передумові «блага 

цілого», звідси пріоритет обов’язків над правами 
(підпорядкування других першим), звідси пере-
думова політики як «мистецтва управління» або 
співвіднесення гетерогенних видів людської діяль-
ності в межах «суспільної гармонії», в якій, однак, 
«інтерес» окремого індивіда не лише врахову-
вався, але навіть міг бути концептуалізованим як 
суспільна проблема.

Таким чином, якщо для греків «держава» є іма-
нентною людині формою соціального співжиття, 
то, починаючи з Н. Макіавеллі, вона постає у 
вигляді цієї «захисної» функції. І в цій функції вона 
позбавлена морального (і водночас сакрального) 
виміру і зводиться до ролі звичайного інструменту, 
що вимірюється винятково кількісною мірою ефек-
тивності застосування сили. 

Для окреслення можливих варіацій у перспек-
тиві зазначеної «інструменталізації» політики 
акцентуємо основні пункти, що призвели до доко-
рінної зміни «матриці» політичного мислення.

1. «Індивід» як вихідна абстракція політич-
ного мислення». Не буде перебільшенням твер-
дження про те, що першим, хто постулював такий 
підхід і тим самим здійснив «коперніканський пере-
ворот» у політичній філософії, був Н. Макіавеллі. 
Саме з його положень починається сучасне полі-
тичне мислення. Дослідники [3] відзначають, що 
в цих положеннях Н. Макіавеллі міститься прак-
тично все, що пізніше повторив Т. Гоббс, мисли-
тель, який найбільш радикально порвав із «старо-
давньою» політичною парадигмою, внаслідок чого 
його погляди стали своєрідною «точкою відліку» 
для подальшого розвитку політичної теорії. 

2. Від природного права до прав людини. 
Ідею природного права першим сформулював 
Г. Гроцій, який звільнив її з «теологічної оболонки» 
та розглянув поза зв’язком із кальвіністською док-
триною. В інтелектуальному починанні Г. Гроція 
особливий інтерес для нас становлять такі тези:

а) людина є твариною, хоча й «вищого порядку»; 
б) закони природи, як і закони здорового глузду, 

даються людині Богом (натуралізована природна 
даність освячена вищим божественним авторите-
том, а сам індивід стає «біолого-теологічним гібри-
дом»);

в) існує мінімальний набір базових прав, нада-
них людині від народження (які фігурують у сучас-
них доктринах про права людини) [3, c. 377-378]. 
Ці положення є етапними в розвитку новоєвропей-
ської політичної самосвідомості, оскільки вперше 
в історії права не вважаються похідними від заслуг, 
обов’язків, місця в суспільній ієрархії, а, навпаки, 
вони є базовою основою всіх інших правил соці-
альних обмінів. 

3. Теорії суспільної угоди і проблема суве-
ренітету. Проблема рівності індивідів як юри-
дичних суб’єктів органічно пов’язана з темою 
суспільної угоди, концепт якої невіддільний від 
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ідеї рівності і яка повністю спростовує традиційні 
уявлення про сутність держави: не індивід отри-
мує свою ідентичність та суб’єктність з «рук дер-
жави», а навпаки – держава отримує легітимний 
статус у вигляді колективного консенсусу індивідів. 
Ідея угоди виникає вже у С. Пуфендорфа: «Зага-
лом, щоб об’єднати множину, чи багатьох людей, 
в одну Складену особу, якій можна приписати 
одну спільну дію і якій належать певні права, на 
які жоден індивідуальний член не може претен-
дувати окремо, необхідно, щоби вони об’єднали 
свою волю й зусилля, уклавши угоду, без якої годі 
збагнути, як можна об’єднати разом багато людей, 
від природи рівних між собою» [3, с. 385]. (Підкрес-
лено нами для того, щоб показати корелятивний 
характер зв’язку між концептом рівності та концеп-
том суспільної угоди – Ю. Ш.).

4. Інституційні передумови «рівності» та 
«формальна» модель справедливості. Вихо-
дячи з логіки попереднього викладу, можемо дійти 
висновку: ланцюг основних передумов та наслідків 
веде до визнання надзначущості ролі інститутів у 
забезпеченні принципу «рівності» в суспільстві та 
принципу «верховенства Закону». Таким чином, 
отримуємо «формальну» модель справедливості, 
суть якої полягає в простій тезі: тільки «форма», 
відчужена від конкретики індивідуальних люд-
ських недосконалостей та емоційної сторони люд-
ських вчинків, може реалізувати принцип спра-
ведливості, по-перше, «раціонально», по-друге, 
«об’єктивно» (враховуючи інтереси всіх), по-третє, 
«серійно», на зразок промислового виробництва. 
Визнання того, що людина «зла за своєю приро-
дою» (Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, І. Кант), що не можна 
виводити реалізацію принципу справедливості з 
такого ненадійного джерела, як її морально-етичні 
принципи, призводить до відмови від принципу 
«етичної змістовності» та утвердження принципу 
«інституційного формалізму». 

Показовою ілюстрацією цього парадигмаль-
ного зсуву в політичному мисленні і водночас 
першою інституційною характеристикою демо-
кратії в новоєвропейскому розумінні стала концеп-
ція розподілу влади, найвиразніше представлена 
Ш. Монтеск’є [4, с. 109-151]. Ця концепція, яка уяв-
ляється нашому сучасникові цілком природною, 
сформувалася в результаті одвічної «підозри» 
щодо можливих намірів окремих індивідів узур-
пувати владу в суспільстві: «розподілену» владу 
учасникам політичних процесів узурпувати значно 
складніше. 

Марксистський проект розчинення полі-
тичного в соціальному. Марксисти термін 
«політика» вживали переважно в негативних коно-
таціях, тобто як те, що необхідно вилучити з про-
цесів «соціального обміну» як головного його регу-
лятора. Але ми не можемо не зважати на те, що в 
1960-і роки в марксизмі-ленінізмі почали говорити 

про «наукову політику» на противагу «ненауковій 
буржуазній політиці». Разом із тим це була само-
стійна пізнавальна парадигма. Справа в тому, що 
основоположники марксизму об’єктивно фіксу-
вали основні суперечності редукції всієї соціальної 
проблематики до парламентської демократії, всі 
її внутрішні суперечності як замасковану форму 
панування під раціоналізованим камуфляжем 
рівності. І хоча марксизм як конкретно-історична 
модифікація цього стилю мислення з наївно-уто-
пічним уявленням про комунізм відійшов у минуле, 
стратегія цього напряму критичного аналізу наразі 
розвивається в неомарксистських теоретичних 
течіях, зокрема і в Україні.

Модель політики в парадоксальності перспек-
тиви свого знищення в марксизмі досить точно 
представлена в характеристиці А. Бадью: «Якщо 
демократія є формою держави, то як ця категорія 
може застосовуватися із суто філософської точки 
зору? Для Леніна метою або ідеєю політики було 
відмирання держави, безкласове суспільство, а 
отже – зникнення усіх державних форм, в тому 
числі, звичайно, і демократичної. Саме це можна 
назвати «родовим» комунізмом – як він представ-
лений Марксом в «Рукописах 1844 року». «Родо-
вий комунізм» означає егалітарне суспільство з 
вільною асоціацією працівників, коли діяльність 
регламентується не технічними чи соціальними 
статусами та спеціалізаціями, а колективним під-
коренням необхідності. У такому суспільстві дер-
жава – як відокремлена субстанція публічного 
примусу – розпадається. Розпадається і сама полі-
тика – оскільки вона виражає інтереси соціаль-
них груп та націлена на завоювання влади. Отже 
метою будь-якої комуністичної політики є її власне 
знищення в модальності зведення нанівець від-
окремленої форми Держави як такої, навіть якщо 
йдеться про державу, що проголошує себе демо-
кратичною» [5, с. 163-164].

Марксистська теорія стала предметом вели-
кої кількості пильних досліджень, тому окреслимо 
лише основні тези проекту, як альтернативного 
інституційній парадигмі. 

1. Місце індивіда у філософсько-політич-
ному проекті К. Маркса. Необхідно констатувати, 
що К. Маркс здійснив першу в історії філософської 
думки деконструкцію самої основи традиційних 
уявлень про індивіда як суб’єкта, піддавши ревізії 
саме поняття суб’єктивності. Він «розщепив» біо-
логічні й теологічні складові класичного суб’єкта, 
продемонструвавши штучний та довільний харак-
тер їх зв’язку, не обумовлений жодними відноси-
нами причинності. Він показав, що цей суб’єкт у 
реальності є «конструктом», в якому «потоплено» 
реальні механізми суб’єктоутворення. 

2. Деконструкція основних складових інсти-
туційної парадигми у К. Маркса. Відмова від пере-
думови включення відчуженого індивіда в основу 
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політичного мислення автоматично руйнує такі 
передумови інституційної парадигми, як концепт 
одвічної рівності, природного права, держави як 
продукту суспільної угоди. Взагалі будь-яка пере-
думова наявності неподільних природних власти-
востей людини рішуче заперечується К. Марксом. 
У результаті принцип рівності і інститут права, що 
корелює з ним, які лежать в основі інституційної 
парадигми політики, стають ілюзорними «раціона-
лізаціями» й регуляторами взаємодії відчужених 
індивідів, а тому, на думку К. Маркса, підлягають 
радикальному перегляду. 

Марксистська парадигма політики як альтерна-
тива інституційній парадигмі виявилась не лише 
нежиттєздатною, але й цілковито нездійсненною. 
Навіть внаслідок пролетарських революцій проект 
знищення політики не було реалізовано. Навпаки, 
програмні пункти режимів «реального соціалізму» 
були калькою з політичного дискурсу демократич-
ної парадигми (в них теж говорилося про демокра-
тію, справедливість, соціальні гарантії), тобто від-
мінності цих режимів від буржуазних демократій 
мислились не в тому, що соціалістична демократія 
є щось інше, а в тому, що вони, по суті, те ж саме, 
тільки краще (так само, як соціалістичне виробни-
цтво мало бути ефективнішим, ніж виробництво 
капіталістичне).

Сучасні концепції реполітизації в умо-
вах тотальної деполітизації епохи пізнього 
капіталізму. Сучасний стан постмарксистської 
критичної думки (або лівої думки в її широкому 
розумінні) можна охарактеризувати як відмову від 
базової основи утопічного проекту К. Маркса – 
«смерть політики» та її розчинення в «соціаль-
ному». Абсолютний негатив, яким характеризу-
валась у К. Маркса політика як така, змінився на 
діаметрально протилежну фобію – фобію деполі-
тизації, яку виробляють у надрах самого капіта-
лізму і в межах його основного державного репре-
зентанта – західної демократії. 

При першому наближенні «смерть політики» 
для сучасних мислителів характеризується зник-
ненням індивіда як твердого «соціального атома», 
як того елемента соціуму, з яким держава має раху-
ватися, сила якого підтверджена інститутом права. 
В умовах такого постполітичного стану класичний 
суб’єкт перетворюється на нарцисичного суб’єкта 
споживання епохи пізнього капіталізму. За цих 
умов на місце політики як технології участі індиві-
дів у прийнятті державних рішень та впливу на ці 
рішення приходить просте управління, адміністру-
вання згори, технології маніпулювання свідомістю, 
де індивідові пропонується лише ілюзія участі та 
впливу на процес прийняття рішень. Невипадково 
зі «смертю політики» корелює ще й те, що полі-
тологи і філософи називають концепцією «смерті 
ідеологій», констатуючи, що місце ідеологій, які 
за всієї ілюзорності «картини світу» передбача-

ють цілісність, посідають мас-медійні конструкції, 
образи замість концептів, розірваність замість 
цілісності. У результаті суб’єкт стає психотизова-
ним неможливістю скласти картину світу, фрагмен-
тарністю свого соціального досвіду [6, с. 21-24].

Аналіз катастрофічних наслідків, що стосуються 
гуманітарного й антропологічного вимірів соціально-
політичного буття, які сталися в результаті «антро-
пологічної катастрофи» розкладання класичного 
суб’єкта, став предметом наукових пошуків мисли-
телів лівого спрямування (передусім, Ж. Бодріяра, 
П. Віріліо, С. Жижека). У новій «лівій» парадигмі ідея 
рівності позбавлена юридичних та квазіюридичних 
конотацій. Її зміст лежить винятково у політичній 
площині. Це означає, що принцип рівності не може 
бути втілений в будь-яких інститутах, зафіксований в 
будь-яких законах та в будь-яких державних формах 
(в тому числі й у формах демократії).  

У зв’язку з неможливістю фіксації «суб’єкта полі-
тичної дії» (що збігається з групою «відлучених»), 
з принциповою його нефіксованістю в суспільному 
Цілому та неспіввіднесеністю з будь-якими соціо-
логічними характеристиками кардинально зміню-
ються принципи артикуляції власне політики, її 
відмінності від неполітики і, відповідно, сценарії 
реполітизації як політичної програми сучасного 
лівого мислення. У цьому сенсі виокремлюють такі 
принципи: а) принцип «антителеологічності» істо-
рії; б) принцип заперечення фіксованого суб’єкта 
визвольних політичних практик і заперечення 
будь-яких форм представництва цього суб’єкта 
в межах державного Цілого; в) принцип рівності, 
що регулює стратегію боротьби за зміну вихідної 
символічної рамки співвідношення «врахованих» і 
«знедолених». 

На відміну від перелічених підходів, лівий про-
ект реполітизації має намір пролізти крізь «вушко 
голки» такої «змістовності» ідеї рівності, яка б, з 
одного боку, не зупинялась на практиках парла-
ментаризму та йшла далі від принципів виборності 
і представництва, а з іншого боку, не руйнувала б 
налагоджених механізмів реалізації ідеї справед-
ливості через демократичні інститути. Іншими сло-
вами, на відміну від лібералізму новий егалітаризм 
розглядає рівність не в юридичній перспективі, а в 
перспективі винятково політичній. 

У перспективі такого бачення інститут демократії 
як форма державного управління не скасовується, 
а радикалізується в тому сенсі, що за допомогою 
демократичних інститутів досягається заявлене в 
одвічному егалітарному імпульсі, однак принци-
пово нереалізоване в її ліберальній версії. Тому 
егалітарні практики цієї парадигми завжди містять 
антидержавний заряд, виступаючи проти устале-
них практик управління, традиції одержавлення 
політики і логіки легітимного панування. Виходячи 
із цієї стратегії, на відміну від базових метафор пар-
ламентаризму (метафор консенсусу і компромісу) 
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парадигма реполітизації оперує метафорою втру-
чання і метафорою розриву із чинним порядком з 
метою реалізації основоположного егалітарного 
імперативу «право мати право» (Х. Арендт) і надати 
це право всім «неврахованим» та знедоленим.

Завершуючи огляд основних парадигм піз-
нання світу політики, слід у підсумку зафіксувати 
найбільш фундаментальні принципи, що лежать в 
основі цих політичних парадигм. Отже маємо вио-
кремити чотири основні парадигми:

– етикоцентристську (в межах якої під політи-
кою розуміють мистецтво управління як гармоніза-
цію суспільних інтересів в ім’я Блага Цілого);

– інституційну (де політика виступає у вигляді 
інституційного механізму забезпечення прав інди-
віда згідно з передумовою їх рівності);

– марксистську парадигму революційної депо-
літизації (в якій політику парадоксально розуміють 
як технологію самоскасування);

– парадигму лівої реполітизації (що передбачає 
радикалізацію егалітарного принципу і радикаліза-
цію принципів демократії). 

Серед описаних парадигм на сьогодні вида-
ються актуальними класична ліберальна пара-
дигма, яка поки що не втратила свого політичного 
потенціалу і продовжує визначати політичне мис-
лення сучасної західної цивілізації, і парадигма 
реполітизації, котра актуалізує проблему соціаль-
ної справедливості. 

Разом із тим слід зауважити, що розглянуті 
нами парадигми не вичерпують горизонтів полі-
тичного мислення, а отже, і формування нових 
політичних теорій, якщо враховувати бурхливий 
розвиток процесів символізації політики. Вза-
ємодоповнення і взаємовплив цих парадигм у 
подальшому визначатиме розвиток і співвідно-
шення політичних теорій та політичних практик у 
сучасних державах, у тому числі і в Україні.
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Постановка проблеми. Громадський моні-
торинг за виборчим процесом відображає заці-
кавленість громадян конкретної країни, а також 
міжнародної спільноти (у залежності від того, є 
суб’єктом моніторингової діяльності громадянин 
цієї країни чи місцева громадська організація або 
ж іноземець чи міжнародна громадська організа-
ція) у проведенні демократичних виборів згідно 
із законодавством та відповідно до прав людини. 
Для нашої країни, що знаходиться на шляху побу-
дови громадянського суспільства, здійснення 
громадського моніторингу за виборчим процесом 
є запорукою демократизації, підвищення відпо-

відальності влади, розвитку громадянської свідо-
мості і активності.

Стан дослідження. Аналізуючи феномен гро-
мадського моніторингу, можна констатувати, що 
його характеристики, у тому числі структурні, у нау-
ковій літературі розкриті стисло та фрагментарно. 
Громадський моніторинг за виборчим процесом 
у науковому доробку як об’єкт досліджень прак-
тично не представлений. Деякі положення громад-
ського моніторингу висвітлюються через діяльність 
громадських організацій різного спрямування, 
об’єднань споживачів, профспілок тощо в роботах 
таких авторів, як О. Лазор, Е. Лісіцин, В. Марти-
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Метою статті є характеристика вибор-
чого процесу як предмета громадського 
моніторингу й фазова (етапна) характе-
ристика громадського моніторингу за 
виборчим процесом на прикладі України. 
У результаті узагальнення результатів 
аналізу наукової літератури та вітчизня-
ного законодавства, застосування процес-
ного підходу до розгляду виборчого процесу 
було визначено, що громадський моніто-
ринг за виборчим процесом – це процес, 
що включає спостереження за виборами 
спостерігачами з метою визначення, чи 
відповідають вони демократичним заса-
дам, вдосконалення виборчого процесу в 
майбутньому тощо. Виборчий процес вар-
то розглядати як такий, що складається 
із чотирьох етапів: пре-електорального, 
електорального, пост-електорального, 
між-електорального. Громадський моніто-
ринг за виборчим процесом, зважаючи на 
його важливість як інструменту подаль-
шої демократизації влади та розвитку 
громадянського суспільства в Україні, має 
відбуватися на всіх етапах виборчого про-
цесу, включаючи між-електоральний.
Ключові слова: громадський моніторинг, 
демократія, виборчий процес, етапи, пре-
електоральний, електоральний, пост-
електоральний, між-електоральний.

Целью статьи является характеристика 
избирательного процесса как предмета 
общественного мониторинга и фазовая 
(этапная) характеристика обществен-
ного мониторинга за избирательным 
процессом на примере Украины. В резуль-
тате обобщения результатов анализа 
научной литературы и отечественного 
законодательства, применения процесс-
ного подхода к рассмотрению избиратель-
ного процесса было определено, что обще-
ственный мониторинг за избирательным 
процессом – это процесс, включающий на-
блюдение за выборами с целью определе-
ния, соответствуют ли выборы демокра-
тическим принципам, совершенствования 
избирательного процесса в будущем и так 
далее. Избирательный процесс следует 

рассматривать как состоящий из четырех 
этапов: пре-электорального, электораль-
ного, пост-электорального, между-электо-
рального. Общественный мониторинг за 
избирательным процессом, учитывая его 
важность как инструмента дальнейшей 
демократизации власти и развития граж-
данского общества в Украине, должен про-
исходить на всех этапах избирательного 
процесса, включая меж-электоральный.
Ключевые слова: общественный мо-
ниторинг, демократия, избирательный 
процесс, этапы, пре-электоральный, элек-
торальный, пост-электоральный, между-
электоральный.

In the article the public monitoring is defined, the 
electoral process public monitoring as a special 
type of the public monitoring is characterized. 
Importance of the electoral process public moni-
toring realization in the countries of transitional 
democracy is based. According to the results of 
the literature and national legislation analysis, 
and due to process approach to the electoral 
process studying, it was determined that pub-
lic monitoring of the electoral process is a pro-
cess that involves the special observers’ activ-
ity such as electoral process observation. The 
main tasks of the observers are the next ones: 
to determine whether the elections meet the 
principles of democracy, if there are any threats 
to the transparency, impartiality, objectivity of 
the elections, to propose the recommendations 
for removing these threats and for improving 
the electoral process in the future. The elec-
toral process should be considered to be four-
staged, as including pre-election, election (vot-
ing), post-election, between-elections stages. 
The last one includes the period between elec-
tions, during which the political field changes 
due to the election process. Public monitoring 
of the electoral process, according to its impor-
tance as a tool for the further democratization 
of government and civil society development in 
Ukraine should be realized at all stages of the 
electoral process, including between-elections.
Key words: public monitoring, democracy, 
electoral process, stages, pre-election, elec-
tion, post-election, between-elections.
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ненко, С. Новиков, Г. Орлов, В. Тимощук, О. Чуб, 
Т. Яременко. У цьому ж руслі висвітлюють про-
блему громадського моніторингу Г. Борн, Б. Гурне, 
Г. Добринін, О. Лучин, О. Майоров, О. Маштакова, 
С. Рогов, Г. Сьомін, Т. Троїцька та інші. Однак серед 
праць бракує поки що досліджень громадського 
моніторингу, що природно притаманний демокра-
тичній державі та є невід’ємною складовою грома-
дянського суспільства, з точки зору особливостей 
його організації, зокрема етапів проведення.

Мета дослідження. Основним завданням 
статті є характеристика виборчого процесу як 
предмета громадського моніторингу й фазова 
(етапна) характеристика громадського моніто-
рингу за виборчим процесом на прикладі України.

Виклад основного матеріалу. В узагальне-
ному вигляді будь-який політичний режим як сус-
пільно-політичне явище визначається трьома гру-
пами чинників:

– процедурами та способами організації влад-
них інститутів, методами безпосереднього здій-
снення влади;

– стилем ухвалення та реалізації суспільно-
політичних рішень;

– формами взаємовідносин між політичною 
владою та громадянами [1, с. 7].

В умовах демократії, незалежно від того, чи 
мова йде про її пряму форму, практиковану в міс-
тах-державах Стародавньої Греції, або її сучасний 
вигляд як демократії представницької, громадяни 
завжди вдаються до виборів для реалізації демо-
кратії. А з третьою хвилею демократизації, що 
почалася в Південній Європі всередині 70-х рр., 
вибори стали головною особливістю демократії. 
Сьогодні неможливо уявити собі демократичний 
режим без виборів, що мають бути регулярними, 
конкурентними та прозорими [2].

Тому й політики, і науковці визнають, що 
вибори – це наріжний камінь створення сучасної 
демократичної політичної системи [3].

Зазначена теза закріплена в міжнародних актах, 
ратифікованих і нашою країною. Зокрема, Загальна 
декларація прав людини та різні міжнародні дого-
вори закріплюють право громадян брати участь в 
управлінні своєю країною як безпосередньо, так і 
через представників, обраних під час вільних вибо-
рів. Стаття 21 Загальної декларації прав людини [4] 
говорить, що в основі влади уряду лежить воля 
народу, що виражається в періодичних і нефаль-
сифікованих виборах, які повинні провадитись за 
умови загального й рівного виборчого права шля-
хом таємного голосування або в рівнозначних фор-
мах, що забезпечують свободу голосування.

Інші міжнародні документи закріплюють і роз-
вивають таке право. Міжнародні документи з прав 
людини (Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права [5], Міжнародна конвенція про лік-
відацію всіх форм расової дискримінації [6], Міжна-

родний пакт про громадянські і політичні права [7] 
тощо) закріплюють за громадянами право брати 
участь у державному управлінні, а також виборче 
право, а роль спостерігачів на виборах як гарантів 
забезпечення таких прав не ставиться під сумнів.

Будь-який громадський моніторинг (у тому 
числі громадський моніторинг за виборчим проце-
сом) – це діяльність, суб’єктом якої є насамперед 
інститути громадянського суспільства, окремі гро-
мадяни, представники інших держав, наділені від-
повідними повноваженнями. 

Під інститутами громадянського суспільства 
розуміємо громадські організації, професійні й 
творчі спілки, організації роботодавців, благодійні 
організації, релігійні організації, органи самоор-
ганізації населення, недержавні засоби масової 
інформації та інші непідприємницькі товариства й 
установи, діяльність яких регулюється законодав-
ством України, політичні партії, які не представлені 
у Верховній Раді України [8].

Громадський моніторинг за виборчим проце-
сом – це процес, що включає спостереження за 
виборами спостерігачами (окремими громадянами 
або представниками громадських організацій) з 
метою визначення, чи відповідають вибори демо-
кратичним засадам, які існують загрози щодо про-
зорості, неупередженості, об’єктивності виборів, 
які можна надати рекомендації для усунення цих 
загроз та загалом вдосконалення виборчого про-
цесу в майбутньому.

Відповідно до розширеного тлумачення вибор-
чий процес можна визначити як технологічну інфра-
структуру та форму реалізації конституційних прин-
ципів організації виборів і забезпечення виборчих 
прав людини та громадянина в межах, передбаче-
ного законом комплексу виборчих дій та процедур, 
що забезпечують реалізацію політичного права гро-
мадян обирати й бути обраними до органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування [9].

Цікавою є думка Л. Бориславського, який на 
основі аналізу українського виборчого законодав-
ства виділяє чотири самостійні стадії: підго-
товчу, основну, агітаційну та заключну.

До підготовчої стадії виборчого процесу автор 
відносить етапи, пов’язані з підготовкою до дня 
проведення виборів: призначення дати виборів 
або оголошення про початок виборчого процесу, 
утворення виборчих округів, утворення виборчих 
дільниць, утворення виборчих комісій, складання 
списків виборців.

На основній стадії виборчого процесу визна-
чається коло осіб, із числа яких обиратимуть май-
бутнього Президента України, народних депутатів 
України, депутатів та голів сільських, селищних та 
місцевих рад, депутатів Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим.

Агітаційна стадія складається із сукупності 
заходів, що забезпечують ознайомлення виборців 
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із кандидатами, їхніми передвиборними програ-
мами, можливість їхнього обговорення та прове-
дення передвиборної агітації.

Заключна стадія виборчого процесу склада-
ється із завершальних етапів: голосування, підра-
хунок голосів дільничними виборчими комісіями, 
встановлення підсумків голосування відповідними 
виборчими комісіями, встановлення та оголо-
шення результатів виборів, реєстрація обраних 
кандидатів, а в передбачених законом випадках – 
проведення повторного голосування, призначення 
повторних виборів [10, с. 66–68].

У науці конституційного права зазвичай виділя-
ють такі стадії виборчого процесу:

– призначення виборів;
– утворення виборчих округів та виборчих діль-

ниць;
– утворення (формування складу) виборчих 

комісій;
– складання, перевірка й уточнення списків 

виборців;
– висування та реєстрація кандидатів;
– передвиборна агітація;
– голосування;
– підрахунок голосів виборців;
– встановлення та оприлюднення результатів 

виборів [11, с. 90].
Цікавою є думка (і її варто взяти до уваги), 

згідно з якою виборчий процес може охоплювати 
проміжок часу між попередніми та наступними 
виборами. За такого підходу умовного його можна 
розділити на декілька фаз: пре-електоральну, елек-
торальну, пост-електоральну та між-електоральну.

Пре-електоральна фаза – це період, що почи-
нається з підготовчих заходів до проведення 
наступних виборів і закінчується із завершенням 
виборчої кампанії.

Електоральна фаза триває один день (або 
декілька днів в окремих країнах) і включає всі 
заходи, що стосуються голосування. Вона закінчу-
ється із закриттям виборчих дільниць.

Пост-електоральна фаза – це період між закрит-
тям виборчих дільниць (закінченням процесу голо-
сування) й оголошенням остаточних результатів 
вибору (після узгодження всіх можливих конфлік-
тів і вирішення проблемних ситуацій).

Між-електоральна фаза – це фаза між вибо-
рами, під час якої в політичному полі та інших сфе-
рах життя країни відбуваються зміни, пов’язані з 
виборами.

Слід відзначити, що розподіл виборчого про-
цесу на фази (протн як і на етапи, стадії, тощо) 
залежить від мети такого розподілу, а також від 
особливостей національного законодавства кра-
їни, виборчий процес якої аналізується.

Крім того, достатньо часто демаркаційна лінія 
між окремими етапами є дуже тонкою. Це зумов-
лено тим, що заходи, які включає один етап про-

цесу, можуть бути тісно пов’язані із заходами, 
передбаченими іншим етапом, або перетікати з 
одного етапу в інший.

Тому під час дослідження того або іншого 
виборчого процесу варто спиратися не тільки на 
наукові джерела, що стосуються його розподілу на 
фази чи етапи, але й на законодавчі акти, що регу-
люють проведення виборів у цьому конкретному 
випадку.

Українське виборче законодавство, зокрема 
закони, які визначають порядок проведення вибо-
рів у нашій країні (Конституція України [12], Закон 
України від 5 березня 1999 р. № 474-XIV «Про 
вибори Президента України» [13], Закон України від 
10 липня 2010 р. № 2487-VI «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місце-
вих рад та сільських, селищних, міських голів» [14], 
Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061-VI  
«Про вибори народних депутатів України» [15], 
Закон України від 30 червня 2004 р. № 1932-IV 
«Про Центральну виборчу комісію» [16] тощо), міс-
тять визначення та стадії виборчого процесу.

Законодавчими актами про вибори (законами 
України «Про вибори Президента України», «Про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів», «Про вибори народних депу-
татів України») виборчий процес визначається як 
здійснення суб’єктами, визначеними конкретним 
законом, виборчих процедур, передбачених цим 
законом.

Слід звернути увагу на те, що тільки Законом 
України «Про вибори народних депутатів України» 
спостерігачі від громадських організацій визна-
ються суб’єктами виборчого процесу. Відповідно 
до законів України «Про вибори Президента Укра-
їни» та «Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів» лише офіційні спо-
стерігачі від партій (блоків) – суб’єктів виборчого 
процесу, від кандидатів на пост Президента Укра-
їни, від місцевих організацій партій, які висунули 
кандидатів у депутати в багатомандатному вибор-
чому окрузі, від кандидатів у депутати в одноман-
датному, одномандатному мажоритарному вибор-
чому окрузі, від кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови є суб’єктами вибор-
чого процесу. 

Відповідно до Закону України «Про вибори Пре-
зидента України», виборчий процес включає такі 
етапи:

– утворення територіальних виборчих округів; 
– утворення виборчих дільниць; 
– утворення окружних та дільничних виборчих 

комісій; 
– формування списків виборців, їх перевірка та 

уточнення; 
– висування та реєстрація кандидатів; 
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– проведення передвиборної агітації; 
– голосування в день виборів Президента України; 
– підрахунок голосів виборців і встановлення 

підсумків голосування та результатів виборів Пре-
зидента України.

У разі необхідності виборчий процес може 
включати також такі етапи: 

– повторне голосування; 
– підрахунок голосів виборців і встановлення 

підсумків повторного голосування та результатів 
виборів Президента України.

Виборчий процес завершується офіційним 
оприлюдненням Центральною виборчою комісією 
результатів виборів Президента України або офі-
ційною публікацією подання Центральної виборчої 
комісії до Верховної Ради України щодо призна-
чення повторних виборів Президента України. 

Відповідно до Закону України «Про вибори депу-
татів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, місь-
ких голів» виборчий процес включає такі етапи:

– утворення виборчих округів;
– утворення виборчих дільниць;
– формування складу територіальних виборчих 

комісій, утворення дільничних виборчих комісій;
– складання списків виборців, їх перевірка та 

уточнення;
– висування й реєстрація кандидатів у депутати 

та кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови;

– проведення передвиборної агітації;
– голосування в день виборів;
– підрахунок голосів виборців, установлення під-

сумків голосування та результатів місцевих виборів.
У випадках, передбачених цим законом, вибор-

чий процес включає також такі етапи:
– повторне голосування;
– підрахунок голосів виборців, установлення 

підсумків повторного голосування та результатів 
місцевих виборів.

Виборчий процес завершується офіційним 
оприлюдненням результатів місцевих виборів у 
порядку, передбаченому цим законом.

Відповідно до Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» виборчий процес 
включає такі етапи:

– висування кандидатів у депутати;
– утворення виборчих комісій (крім Централь-

ної виборчої комісії);
– реєстрація кандидатів у депутати;
– проведення передвиборної агітації;
– утворення спеціальних виборчих дільниць, 

що існують на тимчасовій основі;
– складання списків виборців, їх перевірка та 

уточнення;
– голосування;
– підрахунок голосів виборців та встановлення 

підсумків голосування;

– встановлення результатів виборів депутатів 
та їх офіційне оприлюднення;

– припинення повноважень окружних та діль-
ничних виборчих комісій.

У випадках, передбачених цим законом, вибор-
чий процес включає також такі етапи:

– повторне голосування;
– підрахунок голосів виборців та встановлення 

підсумків повторного голосування.
Виборчий процес завершується через 

п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюд-
нення Центральною виборчою комісією результа-
тів виборів депутатів. Повноваження окружних та 
дільничних виборчих комісій у випадках, передба-
чених цим законом, можуть частково тривати поза 
строками виборчого процесу.

Для успішного здійснення громадського моніто-
рингу за виборчим процесом він має охоплювати 
всі етапи виборчого процесу, передбачені чинним 
законодавством, адже, як було зазначено раніше, 
вибори – це процес, а не окрема подія. І моніто-
ринг за виборчим процесом стосується всіх про-
цесів, пов’язаних із виборами. 

Як і виборчий процес, моніторинг за виборами 
не обмежується лише безпосередньо днем вибо-
рів. Його об’єктом може бути правова база щодо 
виборів, політичне середовище, рівень співпраці 
між усіма учасниками виборчого процесу тощо.

Моніторинг за виборчим процесом включає й 
моніторинг за діями, що передують голосуванню 
та відбуваються після голосування, а також впли-
вають на результат виборів.

Дії, які передують голосуванню, включають роз-
межування виборчих округів, висування кандида-
тів, реєстрацію виборців, поширення різного роду 
матеріалів, навчання працівників, що працювати-
муть на виборах тощо.

Після голосування відбувається підрахунок 
голосів, отримання та оголошення результатів.

Якщо ці заходи проводяться ретельно, з дотри-
манням чинного законодавства, неупереджено, 
незалежно від інтересів партій, кандидатів тощо, 
то вибори розглядаються як такі, що заслуговують 
довіри, вільні й справедливі, дійсно демократичні.

Таким чином, моніторинг за виборами в ідеалі 
має здійснюватися впродовж усього виборчого 
процесу. Однак такий підхід передбачає залучення 
величезних ресурсів. Крім того, дуже часто спосте-
рігачі зосереджуються на окремому дні, зокрема 
на дні голосування, сприймаючи його як відобра-
ження всього виборчого процесу, що, звичайно, 
суттєво впливає на висновки спостерігачів.

Висновки. У результаті аналізу наукової літе-
ратури та вітчизняного законодавства, що стосу-
ється проведення виборів в Україні, можна зробити 
висновок, що в контексті здійснення громадського 
моніторингу за виборчим процесом його варто роз-
глядати як такий, що складається із чотирьох ета-
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пів: пре-електорального, електорального (голосу-
вання), пост-електорального, між-електорального 
(що включає період між виборами, під час якого 
відбуваються зміни політичного поля, зумовлені 
виборчими процесами).

Загалом, зважаючи на його специфіку, громад-
ський моніторинг за виборчим процесом можна 
розглядати як один із перспективних напрямів 
подальшої демократизації влади та розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні. Його впрова-
дження формуватиме такі умови: дотримання 
чинного законодавства, прозорості дій суб’єктів 
суспільно-політичної сфери, активного залучення 
громадян до участі в управлінні та ухваленні 
рішень із питань життєдіяльності суспільства, 
посилення контролю за діями та рішеннями орга-
нів влади з боку громадськості, підвищення грома-
дянської активності тощо.

Перспективними напрямами подальших науко-
вих розробок, що стосуються громадського моні-
торингу за виборчим процесом, можна визначити 
вивчення особливостей моніторингової діяльності 
в між-електоральний період, особливості співпраці 
національних та міжнародних спостерігачів, роль 
держави в розвитку системи громадського спосте-
реження за виборами.
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Постановка проблеми. Демократія – одна з 
найбільш вживаних категорій політичної науки, 
яка не знайшла загальноприйнятної концептуалі-
зації. На підтвердження цього лише перерахуємо 
епітети, що найчастіше вживаються в політичній 
науці щодо демократії: пряма, представницька, 
класична, ліберальна, неліберальна, плюраліс-
тична, елітарна, народна, егалітарна, розвива-
юча, протективна, партиципаторна, електоральна, 
делегативна, плебісцитарна, марксистська, бур-
жуазна й навіть тоталітарна. Усього, за спосте-
реженням Д. Кольє і С. Левитського, різні політо-
логи виділяють до 550 типів, підтипів і відповідних 
визначень демократії [1]. Здається, що набагато 
простіше придумати нові найменування для кож-
ного випадку «відхилення» політичної системи від 
передбачуваного еталона демократії, ніж розро-
бити чітку концептуалізацію.

Серед причин – те, що демократія найчастіше 
постає у двох основних іпостасях: як наукова 
категорія і як інструмент політики. При цьому 
обидва уявлення не існують паралельно, вони 
взаємопов’язані. Подібний взаємовплив привно-
сить значний елемент спотворення в смислове 
наповнення концепту демократії. Тому, на нашу 
думку, варто докладніше розглянути зазначену 
проблему.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні наявна певна кількість наукових дослі-
джень, присвячених тим чи іншим аспектам фено-
мена демократії. Зокрема, можна назвати праці 
Ф. Барановського, М. Буника, А. Грамчук, Н. Геді-
кової, В. Дергачова, М. Лукашевича, Ф. Рудича та 
інших. Однак постійна експлуатація цього поняття 
на рівні буденної свідомості, переважання емоцій-
них і часто некомпетентних оцінок поступово вихо-
лощують науковий зміст концепту демократії. Тим 
паче теорія демократії не має єдиного наукового 
джерела. Її витоки простежуються в працях тео-
ретиків Античності (Платон, Арістотель, Перікл, 
Цицерон та ін.), Нового часу (Ш. Монтеск’є, Дж. 
Локк, Ж.-Ж. Руссо), великий внесок у її становлення 
був зроблений батьками-засновниками США (Т. 
Джефферсон, А. Гамільтон, Д. Медісон, Дж. Джей, 

Б. Франклін). Сучасна демократична теорія пред-
ставлена безліччю шкіл і напрямів, кожен із яких 
володіє солідною методологією й користується 
значним авторитетом серед певних сегментів 
наукової спільноти [2]. Виник певний стійкий екві-
лібріум конкуруючих напрямів дослідження демо-
кратії, які не поспішають зливатися в єдину теорію. 
Труднощі теоретичного осмислення демократії 
призвели до того, що ця наукова категорія пере-
йшла в розряд «концептних натяжок». Це слово-
сполучення було запропоновано одним із класиків 
політичної науки Дж. Сарторі, який відзначив: «...
чим більший світ, тим активніше ми вдаємося до 
розтягування концептів, тобто до розпливчастої, 
аморфної концептуалізації <...> Результатом таких 
натяжок виявляється те, що придбання з точки 
зору зони охоплення, як правило, обертаються 
втратами в плані змістовної точності» [3, c. 69].

Метою статті є аналіз сучасної демократії за 
допомогою виявлення та розгляду тих іпостасей, 
у яких вона постає в сучасних умовах, розробка 
робочої моделі демократії, яка не претендує на 
універсальність, проте може бути придатною для 
дослідження сучасних політичних режимів і їх кла-
сифікації.

Виклад основного матеріалу. Політичну 
демократію можна визначити як спосіб існування 
політичного порядку й функціонування політичних 
практик, як принцип організації політичного про-
стору в цілому.

Вважаємо за доцільне виділити чотири осно-
вні виміри сучасної демократії: конституційний, 
інституціональний, електоральний, а також стану 
забезпеченості прав і свобод людини.

Демократія як конституційна система. Уяв-
лення про демократію як про конституційну сис-
тему, або систему правління, широко поширене як 
у сучасній науці, так і в повсякденній свідомості. 
Звичними стали такі словосполучення, як «пре-
зидентська демократія», «парламентська демо-
кратія» тощо. У цьому випадку уявлення про 
демократію виходить за межі категорії політичного 
режиму, які жорстко відведені їй вітчизняною тра-
дицією правознавства та суспільствознавства, і 
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зрощується з формою правління як певною сукуп-
ністю та правовим положенням органів держав-
ної влади, конституційної структури й порядку їх 
формування. Саме тому, торкаючись демократії, 
ми говоримо саме про систему правління як поєд-
нання формальної конституційної структури орга-
нів державної влади й демократичних елементів: 
виборності, принципу поділу влади, демократич-
них методів владарювання, інших процедурних 
аспектів, відповідного ціннісного наповнення.

Демократія як інституціональна система. Ще 
з античних часів простежуються спроби розробки 
напряму політичної науки, який, слідуючи за Д. Сар-
торі, прийнято назвати «порівняльним конституцій-
ним інженірингом», тобто дослідницьким пошуком 
форм і різновидів політичних інститутів, які най-
більшою мірою задовольняли б вимоги суспільства 
щодо справедливого й ефективного управління.

У ході розвитку суспільних наук окреслилися 
два основні підходи до розуміння характеру й сут-
ності політичних інститутів: юридичний і соціоло-
гічний [4, c. 145]. Вони органічно взаємопов’язані, 
причому формально-легальне трактування логічно 
постає із соціологічного. Будь-які формальні інсти-
тути (наприклад, політична влада, система реалі-
зації народного суверенітету або система права) 
ґрунтуються на принципі регулювання поведінки 
та примусу до виконання, є певними «правилами 
гри», легальними рамками. С. Кревфорд зазна-
чає: «Інститути – це стійкі регулярності людської 
поведінки в ситуаціях, структурованих правилами, 
нормами й загальними стратегіями, які конститую-
ються й реконституюються людською взаємодією 
в частих і повторюваних ситуаціях» [5, c. 582].

Не можна зводити всю сукупність політичних 
інститутів лише до формальних правил. Надзви-
чайно важливим, на нашу думку, є розрізнення 
формальних і неформальних політичних інсти-
тутів, що є плідним дослідницьким напрямом. На 
думку відомих теоретиків неформальної інституці-
оналізації В. Меркеля і А. Круасан, існує два осно-
вні види інституціоналізації: прийняття конституції 
й політично керовані процеси формування інсти-
тутів (політична інженерія або цілеспрямоване 
інституційне будівництво); встановлення та інсти-
туціоналізація неформальних правил і практик 
політичної гри [6, c. 20]. Ступінь переважання того 
чи іншого типу інституціоналізації передбачає фор-
мування або демократичного (у разі переважання 
формальних інститутів), або «дефектного», неде-
мократичного (у разі переважання неформальних 
інститутів), політичного устрою. Формальні інсти-
тути – це конституції, статути, закони й адміністра-
тивні норми. Вони детермінують формальні струк-
тури політичної системи й механізми легітимації 
влади. Неформальні інститути включають в себе 
звичаї, традиції, моральні цінності, релігійні пере-
конання, а також культуру в цілому. Крім того, до 

неформальних політичних інститутів треба зарахо-
вувати групи інтересів і тиску, лобістські структури, 
нелегальні цивільні асоціації, корупцію, кланові, 
мафіозні, корпоративні структури та кліентелли.

Важливо відзначити, що неформальні інсти-
тути часто надають деяку еластичність політич-
ній системі, тому що дозволяють приймати певні 
рішення в обхід рутинизованих формальних меха-
нізмів. Проте очевидним є й те, що така функція 
неформальних інститутів є достатньо нешкідли-
вою тільки тоді, коли останнє слово в прийнятті 
найважливіших рішень все-таки залишається за 
формальними інститутами.

М. Дюверже зробив значний внесок у політичну 
науку, зв’язавши поняття «політичний інститут» 
і «політичний режим»: «Сукупність політичних 
інститутів, що діють у країні в цей момент, стано-
вить «політичний режим»: у якомусь сенсі полі-
тичні режими – це сузір’я, зірками в яких є полі-
тичні інститути» [7, c. 647].

Демократія як інституціональна система, таким 
чином, повинна розумітися як сукупність політич-
них інститутів, що забезпечують реалізацію демо-
кратичного ідеалу. Звідси можна вивести поняття 
інституційної інфраструктури демократії, або 
інституційного дизайну, – формального каркаса, 
на якому тримається демократична політична сис-
тема. Широке розуміння інституційного каркасу 
демократії включає не тільки організаційні струк-
тури, а й увесь комплекс організуючих взаємодію 
людей принципів, у тому числі цінності, традиції, 
установки, інші аспекти психологічного життя. Від-
повідно, політичні режими, що формально харак-
теризуються як демократії, проте в яких відсутні 
або слаборозвинені найважливіші інститути чи 
переважає неформальна інституціоналізація, 
можуть бути віднесені до дефектних демократій.

Демократія як електоральний механізм. 
Видатний політолог і соціолог С. Ліпсет підходив 
до сутності демократії таким чином: «Демократія 
в складному суспільстві може бути визначена як 
політична система, що забезпечує регулярну кон-
ституційну можливість зміни урядовців, і соціаль-
ний механізм, що дозволяє максимально великій 
частині населення впливати на прийняття основних 
політичних рішень шляхом вибору між претенден-
тами на зайняття політичних позицій» [8, c. 27]. Із 
цього визначення постає, що принцип реалізації 
влади народу в сучасних умовах формалізується 
за допомогою таких інститутів: 1) виборність орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування; 
2) безпосереднє волевиявлення громадян (рефе-
рендуми, плебісцити, електронна демократія); 
3) принцип підзвітності та громадського контролю.

Принцип виборності, безсумнівно, є одним зі 
стрижневих у сучасних демократіях. Його зміст 
полягає у визнанні необхідності заміщення клю-
чових владних позицій на державному та міс-
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цевому рівні за допомогою виборів. Демократія, 
таким чином, може бути визначена як противага 
тим режимам, за яких народ повністю виключений 
із процесу прийняття рішень і позбавлений будь-
якого контролю над політичною елітою.

Контроль за прийняттям рішень реалізується за 
допомогою принципів вертикальної й горизонталь-
ної підзвітності. Механізм вертикальної підзвіт-
ності заснований на виборності органів державної 
влади та, відповідно, можливості народу шляхом 
виборів зміщувати неугодну політичну еліту й замі-
нювати її на нову. Він також виражається в системі 
партійного й цивільного контролю над виконавчою 
владою, а також різноманітних механізмів громад-
ської участі в політиці. Що стосується «імператив-
ного мандата» – юридичної залежності депутата 
від виборців, що допускає можливість відкликання 
депутата, то ця практика не отримала особливого 
поширення у світі.

Принцип горизонтальної підзвітності полягає 
в механізмі контролю, що встановлюється в про-
сторі взаємодії між органами державної влади. 
Цей принцип реалізовано в системі стримувань і 
противаг, і ключову роль у його функціонуванні віді-
грають судова влада та прокуратура, яка здійснює 
нагляд за діяльністю виконавчої гілки. У деяких 
країнах «горизонтальний контроль» за діяльністю 
уряду здійснюється за допомогою створюваних 
парламентом постійних комісій і спеціальних слід-
чих комісій (США), рахункових палат та інститутів 
парламентських ревізорів. Важливу роль у цьому 
процесі відіграє інститут омбудсманів, який здій-
снює контроль як за додержанням прав і свобод 
людини та громадянина (Великобританія, Польща, 
Росія), так і за дотриманням законності в діяль-
ності адміністрації й органів місцевого самовряду-
вання (Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія).

Прагнення реалізувати ідеали безпосередньої 
демократії в сучасних умовах, подолати політичне 
відчуження мас і забезпечити максимальну участь 
народу в справах управління викликали появу 
концепції партиципаторної демократії (демокра-
тії участі). Її прихильники (Б. Барбер, К. Пейтман, 
К. Макферсон та ін.) пропонують використання 
засобів масової комунікації, насамперед розвиток 
так званої «теледемократії» та використання елек-
тронної пошти, широку практику проведення рефе-
рендумів на загальнонаціональному та місцевому 
рівні, проведення обговорень і дебатів із залучен-
ням максимально більшого числа громадян тощо. 
Найголовніше – не допустити тиранії меншості, 
елітарного правління, за панування якого люди 
в підсумку стануть ототожнювати демократію з 
тим, у що вона перетворилася, тобто із системою, 
теоретично відкритою для всіх, проте на практиці 
керованою організованою меншістю багатіїв або 
фанатиків, яка приносить наше майбутнє в жертву 
своїм миттєвим інтересам.

Уявлення про демократію як механізм реаліза-
ції влади народу надзвичайно поширене в сучас-
ній науці, втілюючись у мінімалістських концепціях 
демократії, найбільш авторитетна з яких представ-
лена в праці відомого вченого Й. Шумпетера «Капі-
талізм, соціалізм і демократія». Він запропонував 
інструментальну, емпіричну модель демократії – 
демократичний метод. Його сутність полягає в 
такому: «Демократичний метод являє собою інсти-
туційний устрій для прийняття політичних рішень, 
за якого індивіди набувають владу для реалізації 
своїх рішень за допомогою змагальної боротьби за 
голоси людей» [9, c. 269]. Однак модель Й. Шумпе-
тера виявилась аналітично безпорадною за необ-
хідності провести оцінку демократичності того чи 
іншого режиму, оскільки формальному критерію 
проведення виборів відповідали безліч політич-
них систем, у тому числі антидемократичних. Опи-
сувана проблема не тільки зберігається, а й під-
силює свою актуальність у сучасний час – епоху 
розширення простору електоральних демократій, 
тобто режимів, що поєднують виборність органів 
влади з диктаторським правлінням.

Демократія як інструмент забезпечення 
прав і свобод та захисту меншин. Поширення 
неліберальної демократії, тобто електоральної 
формули без ліберального наповнення, є однією 
із загроз повноцінному політичному розвитку. 
Протиріччя між конституційним лібералізмом 
і демократією виникає щодо обсягу урядових 
повноважень. Конституційний лібералізм перед-
бачає обмеження влади, а демократія – її нако-
пичення й реалізацію. Із цієї причини багато лібе-
ралів XVIII і XIX ст. вважали демократію силою, 
здатною підірвати свободу. Безумовно, подібне 
уявлення про демократію логічно виводиться з 
вчення Ж.-Ж. Руссо про загальну волю й засно-
вану на ньому концепцію радикальної демо-
кратії. Загальна воля, у якій втілюється думка 
більшості, є вищим законом, тому, як пише 
французький мислитель, «…якщо хто-небудь 
відмовиться підкорятися загальній волі, то він 
буде до цього примушений всім Організмом, а 
це означає ні що інше, як те, що його силою при-
мусять бути вільним» [10, c. 211]. А. де Токвіль, 
усвідомлюючи внутрішню суперечливість демо-
кратії, знаходив рішення в поєднанні її з інсти-
тутами ліберальної спрямованості. А. де Токвіль 
написав у книзі «Старий порядок і революція»: 
«Значення слова «демократія» тісно пов’язане 
з ідеєю політичної свободи. Знаходити епітет 
«демократичного» правління, за якому немає 
політичної волі, – це явний абсурд (якщо сліду-
вати природному змісту слів)» [11, c. 8].

Багато представників сучасної політичної філо-
софії й науки переважно поділяють ці погляди. 
Так, французький філософ Ж. Рансьєр із деякою 
емоційністю заявляє: «Треба сказати відверто, 
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що те, що ми звемо демократією, є ні що інше, як 
лібералізм» [12, c. 66]. Дж. Сарторі також ототож-
нює політичну демократію й лібералізм, відзнача-
ючи: «Перше є переважно другим, проте під іншим 
ім’ям» [13, c. 385]. Однак учений уточнює: «Лібе-
ралізм – насамперед технологія обмеження влади 
держави, тоді як демократія – спосіб включення 
влади народу в державі» [13, c. 385].

Висновки. Поєднання лібералізму й демокра-
тії дозволяє взаємно нейтралізовувати властиві їм 
недоліки. Так, демократія з її прагненням до сус-
пільної згуртованості, політичної рівності, форму-
люванням і досягненням суспільно значущих цілей 
врівноважує лібералізм із властивим йому індиві-
дуалізмом, антиегалітарізмом та аристократичним 
принципом. З іншого боку, лібералізм поперед-
жає такі можливі наслідки демократії, як тиранія 
більшості й демократична диктатура, і забезпечує 
права меншин.

Підсумуємо основні ознаки ліберальної демо-
кратії:

1) контроль над державою та прийняттям клю-
чових політичних рішень здійснюється за допомо-
гою обраних представників і посадових осіб; важ-
ливо, щоб військові були підпорядковані обраній 
цивільній посадовій особі;

2) виконавча влада обмежується як конститу-
цією, так і механізмом горизонтальної підзвітності;

3) результати виборів не визначені заздале-
гідь, опозиція має можливість прийти до влади, і 
жодній із політичних груп, що діють згідно з кон-
ституцією, не може бути відмовлено у формуванні 
політичної партії та в прийнятті участі у виборах;

4) культурним, етнічним та іншим меншинам 
надана свобода вираження своїх інтересів у полі-
тиці, а також їм не заборонено говорити рідною 
мовою й розвивати свою культуру;

5) громадяни мають різноманітні канали реалі-
зації своїх інтересів, окрім партій і виборів, включа-
ючи різні незалежні організації та рухи, що володі-
ють свободою об’єднання;

6) існують альтернативні джерела інформації, 
до яких громадяни мають вільний (необмежений із 
політичних міркувань) доступ;

7) громадяни користуються свободою совісті, 
думок, слова;

8) громадяни політично рівні;
9) індивідуальні та групові свободи ефективно 

захищені незалежною й недискримінаційній судо-
вою владою;

10) верховенство закону захищає громадян 
від незаконного затримання, тортур, залякування 
та втручання в особисте життя.

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі полягають в уточненні взаємозв’язку 
сучасної демократії з конституціоналізмом як 
закріпленим у законі недопущенням всевладдя 
держави. Треба врахувати, що існують електо-
ральні демократії, у яких конституціоналізм нероз-
винений та існує лише формально, а отже, відпо-
відні суспільства не є ліберальними. Очевидно, що 
саме така форма авторитаризму виявилася най-
більш поширеною моделлю політичного устрою 
недемократичних країн сучасного світу, що вима-
гає окремого аналізу.
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Постановка проблемы. Современные страны 
Центральной и Восточной Европы (далее – ЦВЕ) 
в своей системе органов власти предусматривают 
институт президентства как один из наиболее важ-
ных и значимых. Для некоторых из них институт 
президентства был известен давно, а для некото-
рых, в особенности для стран постсоветского про-
странства, он стал абсолютно новым институтом 
власти. Сегодня системы власти абсолютно всех 
стран ЦВЕ сосредотачивают свое внимание на усо-
вершенствовании структурных связей между пре-
зидентом и выборными органами власти, считая 
именно президента и его функции наиболее зна-
чимыми, осуществляющими влияние на всю кон-
фигурацию власти в стране. Для Украины, которая 
находится в стадии трансформации существующей 
системы власти, опыт стран ЦВЕ в области органи-
зации функционирования института президентства 
в них является крайне важным.

Анализ источников. Необходимо признать, 
что институт президентства в рамках современной 
политической науки достаточно хорошо изучен, 
чему во многом поспособствовали такие извест-
ные исследователи, как О. Дроннелл, М. Дюверже, 
Г. Линц, А. Липхарт, М. Шугарт и другие. Особен-
ности становления и функционирования инсти-
тута президентства в странах постсоветского 
пространства изучали российские ученые К. Гад-
жиев, Д. Златопольский, А. Кынев, Н. Сахаров и 
другие. Среди украинских исследователей сле-
дует отметить работы В. Горбатенко, О. Должен-
кова, Л. Дунаевой, А. Музыченко, С. Наумкиной, 
В. Шаповала и других авторов. Однако современ-
ная ситуация в Украине требует проведения осно-
вательного анализа политико-правовых основ 
функционирования института президентства в 
восточноевропейских системах власти.

Цель статьи – выявление особенностей форми-
рования и функционирования института президента 
в современных системах власти стран Центральной 
и Восточной Европы. Для этого необходимо выяс-
нить сущность и современное значение института 
президентства в политической теории и практике, 
выявить сходства и различия между отдельными его 
модификациями, а затем сопоставить действующие 
в странах ЦВЕ модели с теми, которые распростра-
нены в других частях планеты.

Изложение основного материала. Проблема 
института президентства в современном мире 
является чрезвычайно актуальной, поскольку пре-
зидент как государственный институт занимает 
особое, специфическое положение, охватывая 
своей деятельностью весь широкий круг вопросов 
государственного значения.

В правовом аспекте понятие главы государства 
точно и однозначно определить достаточно сложно. 
Конституции многих зарубежных государств вообще 
не используют этот термин, а полномочия главы 
государства могут определяться сложившейся 
конституционной практикой. Однако обычно глава 
государства является лицом, воплощающим в себе 
представление о данном государстве как во вну-
тренних делах государства, так и в международных 
отношениях. Его можно назвать символом государ-
ства и официальным представителем всего народа.

Б. Елисеев определяет институт президентства 
как интеграционный правовой институт, цель кото-
рого состоит в согласовании деятельности инсти-
тутов государственной власти. Его также опреде-
ляют как совокупность государственно-правовых 
норм, регулирующих формирование и функциони-
рование государственной власти [1].

По мнению Г. Цегтева, институт президентства 
должен рассматриваться как совокупность властных 
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полномочий президента в сфере государственного 
управления, основанных на конституционных нор-
мах, регулирующих функционирование президент-
ской власти. Данное определение, на наш взгляд, 
является верным, с ним можно согласиться [6].

Несмотря на высокую степень разработанно-
сти научного аппарата в области исследования 
президентства, в научной литературе нет чет-
кого разграничения между понятиями «инсти-
тут президентства» и «институт президента». По 
нашему мнению, использование второго термина 
не совсем правомерно, поскольку является отсту-
плением от общепринятой научной терминологии, 
кроме того, не в полной мере отражает сущность 
данного института. Президентство включает не 
только президента как высшее должностное лицо 
в государстве, но и конституционные нормы, регу-
лирующие функционирование президентской вла-
сти, реальный объем полномочий, сложившийся 
в результате соотношения политических сил в 
государстве, а также структурные подразделения, 
обеспечивающие работу президента.

Типологизацию государств с президентским 
правлением с исчерпывающим перечнем призна-
ков, которые позволяли бы безошибочно класси-
фицировать систему органов государственной 
власти каждой конкретной страны, пока не соз-
дано. Однако считаем достаточным обозначить 
существенные характеристики, определить гра-
ницы обобщений и установить жесткие критерии, 
позволяющие судить о принадлежности государ-
ства к некоему определенному типу.

При классификации систем с институтом пре-
зидентства следует исходить из семи критериев, 
автором которых является российский исследо-
ватель А. Кынев. Как он справедливо замечает, 
нужно учитывать то, что типологизация по данным 
критериям имеет смысл только в условиях конку-
рентной политической среды. Если в стране суще-
ствует монополия на власть, то конституционное 
разграничение полномочий оказывается фор-
мальным и не играет той роли, которая ему отво-
дится в демократических обществах. Рассмотрим 
эти критерии более детально.

1. Состав избирательного корпуса. Всенарод-
ное избрание ставит президента в совершенно 
иное положение, нежели избрание парламентом, 
поэтому данный критерий считают важнейшим 
все исследователи института президентства. Как 
отмечает Д. Златопольский, при выборах всем 
избирательным корпусом страны парламент и 
президент формально обретают одинаковый ста-
тус; в результате этого, естественно, вопрос об 
ответственности президента перед парламентом, 
как правило, даже не возникает [2]. При прочих 
равных президент, избранный непосредственно 
населением, будет гораздо независимее прези-
дента, избранного парламентом.

2. Способ избрания (для президентов, избирае-
мых населением). Выборы президента по опреде-
лению являются мажоритарными. Мажоритарная 
избирательная система и, следовательно, прези-
дентская республика стимулируют возникновение 
гетерономных партий, ориентированных на при-
влечение голосов всех слоев населения, что соз-
дает благоприятные условия для политического 
центризма и стремления к максимальному обще-
ственному согласию.

Формула, по которой устанавливается побе-
дитель, оказывает серьезное влияние на харак-
тер партийной системы. Общепризнанно, что 
мажоритарная система в один тур способствует 
установлению двухпартийности, пропорциональ-
ная система, наоборот, – многопартийности, а 
мажоритарная в два тура – объединению партий 
в коалиции [5, с. 171]. При системе относитель-
ного большинства для достижения успеха необхо-
димо заранее определить единого кандидата для 
максимально широкого спектра сил. В США это 
достигается с помощью института «праймериз», 
в других странах действуют иные механизмы вза-
имных консультаций. При системе абсолютного 
большинства партии, как правило, в первом туре 
выступают поодиночке, а во втором поддерживают 
согласованного кандидата, формируя различные 
конфигурации двухполюсных коалиций.

3. Совмещение/разделение постов главы 
государства и главы правительства. Важность 
этого критерия не вызывает сомнений, так как от 
способа формирования правительства во многом 
зависит организация власти в стране. Президент, 
лично возглавляющий правительство, непосред-
ственно несет ответственность за деятельность 
всей исполнительной власти. При наличии же 
самостоятельного поста главы правительства пре-
зидент оказывается несколько в стороне от каби-
нета, таким образом, он не может прямо отвечать 
за его работу. Соответственно, по-разному стро-
ятся взаимоотношения президента и парламента, 
президента и правительства, парламента и прави-
тельства. Иными словами, расхождения по этому 
критерию свидетельствуют о существенных раз-
личиях в системе власти.

4. Механизм формирования правительства. 
Важно не только наличие самостоятельного поста 
главы кабинета, но и механизм формирования пра-
вительства, прежде всего распределение полно-
мочий, касающихся назначения и смещения его 
членов. Очевидно, что данный фактор имеет реша-
ющее значение с точки зрения иерархического под-
чинения правительства президенту либо парла-
менту. Чем важнее роль президента при назначении 
и увольнении министров, тем в большей степени 
он контролирует правительство. Существенным 
также является вопрос, насколько самостояте-
лен президент при выборе кандидата в премьер-

Особенности функционирования Института Президента в системе власти... || C. 34-38
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министры, может ли он по своей воле отправить в 
отставку правительство. Если при прочих равных в 
одной стране президент наделен таким правом, а в 
другой нет, то речь идет о разных типах президент-
ского режима, так как президент обладает в таких 
странах неодинаковым политическим влиянием, 
его взаимоотношения с правительством строятся 
на совершенно разных основах.

5. Наличие/отсутствие у президента права 
распустить парламент. Значимость данного 
критерия определяется тем, что наделение пре-
зидента такими полномочиями во многом уравно-
вешивает влияние парламента на формирование 
правительства, прежде всего его право на вотум 
недоверия. Кроме того, если президент уполно-
мочен распускать законодательное собрание, он 
может понуждать премьер-министра к компромис-
сам с партнерами по коалиции, прибегая к угрозе 
досрочных выборов.

6. Наличие/отсутствие ограничений на пере-
избрание. Включение данного критерия обуслав-
ливается тем, что предоставление президенту 
права баллотироваться на новый срок усиливает 
его властные возможности и меняет отношение к 
лицу, занимающему президентское кресло. При 
этом следует отметить, что какого-либо влия-
ния продолжительности президентского мандата 
на особенности политической системы не было 
обнаружено, никто из исследователей никогда не 
использовал этот показатель при типологизации 
президентских режимов.

7. Порядок замещения поста президента 
(наличие/отсутствие института досрочных выбо-
ров). Порядок замещения поста президента в слу-
чае вакансии оказывает серьезное воздействие 
на партийную и даже всю политическую систему. 
В странах, в которых не предусмотрены досроч-
ные выборы, при невозможности исполнения 
избранным президентом своих обязанностей его 
полномочия переходят к следующему по рангу 
должностному лицу, партии в состоянии плани-
ровать свою деятельность на длительный срок. 
Более того, им незачем иметь постоянный актив, 
который требуется главным образом в период 
выборов. Именно благодаря этому обстоятельству 
возможно существование партий как «избиратель-
ных машин» без фиксированного членства.

В соответствии с представленными критери-
ями А. Кынев выделяет следующие типы систем с 
институтом президентства:

1) североамериканский тип: президент изби-
рается населением (формально – через систему 
выборщиков) по однотуровой системе относитель-
ного большинства. Он является главой не только 
государства, но и правительства; назначает чле-
нов правительства при условии утверждения их 
в конгрессе; не имеет права распускать высший 
законодательный орган, который, в свою очередь, 

не вправе выразить недоверие правительству; пре-
зидент не может быть избран более двух сроков 
подряд. Механизм досрочных выборов отсутствует, 
четко оговорен порядок замещения вакансий;

2) латиноамериканский тип: президенты 
стран избираются непосредственно населением 
по мажоритарной системе абсолютного большин-
ства. Система «сдержек и противовесов» здесь 
развита слабее. Они возглавляют правительства, 
назначают членов правительства без согласия 
парламента, наделяются обширными полномо-
чиями в случае чрезвычайных ситуаций, лишены 
права распускать высший законодательный орган, 
который, в свою очередь, не вправе выразить 
недоверие правительству. Конституции латиноа-
мериканских стран не предусматривают досроч-
ные президентские выборы;

3) французский тип: президент избирается 
населением по мажоритарной системе абсолют-
ного большинства и является только главой госу-
дарства. Правительство подотчетно и парламенту, 
и президенту. По итогам парламентских выборов 
президент назначает премьер-министра, а по 
представлению последнего – остальных членов 
правительства. Президент наделен обширными 
полномочиями во всех сферах государственной 
жизни; он имеет право распускать нижнюю палату 
парламента и назначать новые выборы, а также 
переизбираться на свой пост неограниченное 
число раз. Предусмотрен институт досрочных 
президентских выборов, в преддверии которых 
функции президента временно исполняет предсе-
датель сената;

4) российский тип: президент избирается непо-
средственно населением по двухтуровой мажори-
тарной системе. Он назначает (с согласия нижней 
палаты парламента) председателя правительства, 
а также (уже самостоятельно) всех остальных 
министров, может в любой момент отправить пра-
вительство в отставку. При определенных обсто-
ятельствах президент вправе распустить парла-
мент. Вместе с тем один человек не может быть 
избран президентом более двух раз подряд, а в 
случае вакансии назначаются досрочные выборы;

5) парламентский тип: такие республики 
можно разбить на две группы: условно мягкого 
типа, при котором президента избирает населе-
ние, и условно жесткого, при котором его избирает 
парламент.

Сравнивая страны ЦВЕ с другими странами 
мира, имеющими институт президентства, можно 
констатировать, что действующие в регионе пре-
зидентские модели существенно отличаются от 
североамериканских и латиноамериканских. Всюду 
имеются раздельные посты президента и главы 
правительства, выборы главы государства про-
ходят преимущественно по двухтуровой системе, 
введен механизм досрочных выборов. Налицо 
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также серьезные расхождения с французской 
моделью. Ни в одной из стран ЦВЕ президент не 
может самостоятельно и немотивированно распу-
стить парламент, ограничены также его возможно-
сти в законодательной сфере. Значительно уступая 
по объему полномочий французскому президенту, 
президенты рассматриваемых стран обычно пре-
восходят в этом отношении своих коллег из парла-
ментских республик. Они в основном избираются 
населением, имеют хоть ограниченное, но реаль-
ное право распустить парламент, назначают нема-
лую часть государственных чиновников, обладают 
рядом прерогатив исполнительной власти. Вос-
точноевропейские правительства (за исключением 
хорватского) подотчетны парламентам, однако ряд 
полномочий премьер-министр может осуществлять 
только совместно с президентом.

Как справедливо отмечает А. Кынев, речь идет об 
особом восточноевропейском типе президентских 
систем, отличающемся от описанных выше. К дан-
ному типу относятся Польша, Словакия, Румыния, 
Болгария, Югославия, Сербия, Черногория, Респу-
блика Сербская и Хорватия. Словения и Македо-
ния могут быть отнесены к мягким парламентским 
республикам, а Чехия и Венгрия – к жестким, хотя 
полномочия президентов последних гораздо шире, 
чем обычно бывает при парламентаризме.

Собственный, но, похоже, неустойчивый и вре-
менный тип института президентства сложился в 
Албании, где президент избирается парламентом, 
однако при этом оказывает непосредственное 
влияние на формирование правительства и обла-
дает рядом других важный полномочий, включая 
право на роспуск парламента. Вероятно, времен-
ной является и система коллегиального главы 
государства, установленная в Боснии и Герцего-
вине [2].

Какие факторы определяли тот или иной путь 
развития государственности в постсоциалистиче-
ских странах? Поиск ответа на этот вопрос требует 
анализа не только современности, но и историче-
ского прошлого этих стран.

Такой подход позволяет условно разбить быв-
шие социалистические страны на две группы. 
Первая группа – страны с довольно продолжи-
тельной историей национальной государственно-
сти. Народы этих стран жили (по крайней мере, 
в течение нескольких веков) в собственных госу-
дарственных образованиях, хотя иногда пережи-
вали периоды оккупации и утраты независимости 
(например, Венгрия, Болгария, Грузия, Армения, 
Литва, в значительной степени Латвия и Эстония). 
Названные страны, как правило, имеют опреде-
ленную историческую традицию и сложившуюся 
национальную политическую культуру.

Вторая группа бывших социалистических стран 
представляет собой независимые государствен-
ные образования, возникшие только в конце XX в. 

Их возникновение – результат распада бывших 
крупных социалистических государств. Перипе-
тии становления в них самостоятельной государ-
ственности связаны с острой политической борь-
бой различных геополитических сил и традиций. 
В ряде стран (Украине, Молдове, Грузии и других) 
возник открытый конфликт различных политиче-
ских традиций.

До начала 1990-х гг. институт президентства 
существовал в Чехословакии с 1918 г., в Польше – 
в 1921–1952 гг., в Венгрии – в 1919 г. и в 1946–
1949 гг., в Румынии – с 1974 г., в Югославии – в 
1953–1980 гг., в Латвии и Литве – в 1918–1940 гг., 
в Эстонии – в 1938–1940 гг., в Словакии и Хорва-
тии – в годы Второй мировой войны. Однако в этих 
случаях избрание президента производилось пар-
ламентом. До 1989 г. ни в одной из бывших соци-
алистических стран Центральной и Восточной 
Европы не было прямых выборов президента.

С окончанием Второй мировой войны во всех 
этих странах к власти пришли коммунисты, в 
результате чего был установлен режим «народ-
ной демократии». Особенность такого режима 
заключалась в том, что, несмотря на конституци-
онно закрепленный принцип верховенства народа 
и наличие представительных органов, реальная 
власть принадлежала коммунистической партии. 
Высший партийный орган принимал все важней-
шие решения, а его лидер выступал подлинным 
главой государства. Однако формальные схемы 
государственного устройства стран региона сохра-
нили определенную преемственность с существо-
вавшими ранее. Иными словами, сложившиеся 
там системы политических институтов являли 
собой синтез советской модели управления и эле-
ментов национальной политической традиции.

В ходе реформ конца 1980-х гг. во всех стра-
нах ЦВЕ был введен (либо сохранен имеющийся) 
институт президентства. Первоначально глава 
государства избирался парламентом, однако по 
мере углубления преобразований в большинстве 
стран был осуществлен переход к прямым прези-
дентским выборам. При этом четко прослежива-
лась следующая закономерность: чем большую 
роль в процессе перемен играли реформирован-
ная компартия либо покинувшие ее ряды функ-
ционеры, тем мощнее оказался институт пре-
зидентства; чем активнее действовали бывшие 
диссиденты, тем сильнее стал парламент.

История создания института президентства в 
ЦВЕ отражает основные моменты развития поли-
тических систем стран региона в 1990-е гг. Огром-
ное влияние на ход этого процесса оказали как 
политические традиции конкретных сообществ, 
так и внешние факторы, прежде всего политика 
Запада и молчаливое согласие СССР на замену 
однопартийных режимов конституционно-плю-
ралистическими. Вместе с тем необходимо учи-
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тывать, что ни та, ни другая внешние силы не 
пытались навязать странам ЦВЕ какое-то опре-
деленное государственное устройство: непосред-
ственная выработка институциональных форм 
была оставлена на усмотрение самих восточно-
европейцев. Правда, известно несколько случаев 
прямого вмешательства Запада в политический 
процесс рассматриваемых стран, однако только в 
кризисных ситуациях. Наиболее ярким примером 
могут служить Дейтонские соглашения, опреде-
лившие конституционный строй Боснии и Герцего-
вины и узаконившие вмешательство международ-
ных организаций в формирование и деятельность 
органов власти этой страны.

Следует отметить, что новые лидеры стран 
ЦВЕ отнеслись к опыту западных демократий 
сугубо прагматически. Если первоначально еще 
имели место чисто идеологические решения, то 
позже возобладал подход с позиций так или иначе 
понятого национального интереса, что является 
закономерным и, несомненно, положительным 
результатом произошедших реформ.

Выводы. Проведенное исследование условий 
формирования и функционирования института 
президента в современных странах ЦВЕ позво-
ляет выявить некоторые особенности, а именно:

– все действующие в регионе президентские 
модели существенно отличаются от североамери-
канских и латиноамериканских, а также от фран-
цузской модели президентства. Всюду имеются 
раздельные посты президента и главы правитель-
ства, выборы главы государства проходят преиму-
щественно по двухтуровой системе, введен меха-
низм досрочных выборов;

– сложившееся в силу исторического про-
шлого двойственное отношение к институту прези-
дентства. В странах, в которых изначально наблю-
дался перекос властных полномочий в пользу 
парламента, в настоящее время есть тенденция к 
усилению полномочий президента. И наоборот, в 
странах, в которых изначально были сильны пол-
номочия президента, происходит усиление роли 
парламента (например, в Польше, Хорватии).
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Introduction. Marketing as a theory and practice 
of market mechanisms in the economy had been thor-
oughly studied in the West and in Ukraine in particu-
lar, while the sphere of social and political processes 
has always been a series of discussions among sci-
entists, especially about the possibility of using of 
marketing terminology in the analysis of political phe-
nomena. Nevertheless, political marketing shape as 
a separate branch of science that studies the appli-
cation of marketing technologies in opportunity in 
political practice, particularly in the electoral process. 
Experience of election campaigns in Ukraine already 
witnessed the use of such technologies in Ukraine, so 
it’s very actual question about the place of Ukraine in 
the global marketing theory and practice.

Recent publications and researches. The role and 
importance of political marketing in the development 
of political processes have studied by foreign schol-
ars such as S. Andreev, F. Gould, F. Ilyas, S. Lipset, 
F. Kotler, A. Kovler, H. Mauser, A. Maximov, A. Melesh-
kina, A. Morozov, D. Nezhdanov, M. Parenti, V. Pareto, 
A. Poluektova, J. Schumpeter and many others. 

Ukrainian scholars V. Bebik, M. Holovaty, 
V. Korolko, A. Vyshnyak, A. Paharyeva, G. Pocheptsov 

V. Poltorak as well as L. Kochubej, O. Petrov, A. Poy-
chenko, Y. Surmin, M. Tomenko studied the different 
ways of political marketing in our country. 

Unsolved aspects of the topic. But the political 
situation shows a lot of disadvantages of political mar-
keting practice in Ukraine. So the domestic political 
theory needs to develop the knowledge in this sphere 
and give advises to political parties and people how to 
use instruments of political marketing in real life. 

Purpose of article. The purpose of this paper 
is to determine the place and role of Ukraine in the 
development of the world political marketing theory 
and practice. It’s done by identifying the major stages 
in the development of political thought in the field of 
political marketing, as well as the analysis of the con-
tribution of Ukrainian evidence in the theory and prac-
tice of political marketing.

The main material research. The earliest 
recorded use of the term «political marketing» did 
not appear in a formal management study but in the 
pioneering work of political scientist Stanley Kelley 
that charted the emergence of the professional cam-
paign industry in the United States. Commenting on 
the activities of the first election consultancies, Kelley 
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leading role of Western, especially American, 
scientists there. At the moment, the scientific 
analysis clearly separate the two directions of 
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retical and practical. Analysis of Ukrainian 
reality shows that political marketing is a topi-
cal subject of Ukrainian scientists researches, 
especially young ones. Political practice has 
experience on using technology in the practice 
of political marketing campaign, shaping the 
image of political leaders and the state as a 
whole, although, according to experts, the mar-
ket of political consulting is not developed, and 
the political marketing is perceived negatively 
by population. 
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Стаття присвячена дослідженню осно-
вних кроків на шляху розвитку теорії 
та практики політичного маркетингу в 
Україні в контексті світової політичної 
науки та сучасного політичного процесу 
в демократичних суспільствах. Проведене 
дослідження свідчить про провідну роль за-
хідних, перш за все американських, вчених. 
Наразі в межах наукового аналізу чітко роз-
діляють два напрямки розвитку політич-
ного маркетингу – теоретичний та прак-
тичний. Аналіз української дійсності довів, 
що політичний маркетинг є актуальним 
предметом наукових досліджень україн-
ських вчених, особливо молодих. Політична 
практика має досвід застосування техно-

логій політичного маркетингу в практиці 
виборчих кампаній, формуванні іміджу полі-
тичних лідерів і держави загалом, хоча, на 
думку експертів, ринок політичного кон-
салтингу ще дуже не розвинений, а серед 
населення політичний маркетинг сприй-
мається негативно. 
Ключові слова: політичний маркетинг, 
політичний ринок, політичні технології, 
виборча кампанія

Статья посвящена изучению основных 
шагов Украины на пути развития науки и 
практики политического маркетинга в 
контексте мировой политической науки 
и современного политического процесса 
в демократических обществах. Проведен-
ный анализ свидетельствует о ведущей 
роли западных, прежде всего американских, 
ученых в нем. На данный момент в рамках 
научного анализа четко разделяют два на-
правления развития политического марке-
тинга – теоретический и практический. 
Анализ украинской действительности 
показал, что политический маркетинг яв-
ляется актуальным предметом научных 
исследований украинских ученых, особенно 
молодых. Политическая практика имеет 
опыт применения технологий политиче-
ского маркетинга в практике избиратель-
ных кампаний, формировании имиджа поли-
тических лидеров и государства в целом, 
хотя, по мнению экспертов, рынок полити-
ческого консалтинга еще очень не развит, 
а среди населения политический марке-
тинг воспринимается отрицательно. 
Ключевые слова: политический марке-
тинг, политический рынок, политические 
технологии, избирательная кампания
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wrote: «The team relies heavily but not entirely upon 
their own intuitive feel for providing political marketing 
conditions. They pride themselves on having «good 
average minds» that help them to see things as the 
average man sees them» [Cited in: 15]. 

By the mid-1970s, American scholars such as 
Avraham Shama and Philip Kotler were to the fore 
in developing theoretical foundations for the subject. 
Similarly, experts in Europe began to consider the 
political dimension to marketing, positing the view 
that an exchange relationship existed between demo-
cratic elites and their voters. 

By the mid-1980s, a steady stream of research 
discussing the emergence of the phenomenon helped 
confirm its importance. The politicians recognized the 
problem of being elected is essentially a marketing 
one. Political parties must determine the scope and 
the most effective way of communicating its benefits 
to a target audience.

The end of the 1980s saw the processes of theo-
retical understanding of the concept of marketing and 
its opportunities in the socio-political sphere. The main 
discussion was conducted as part of the American 
and British schools of marketing. American Marketing 
Association (AMA) added the crucial word «ideas» to 
the list of legitimate product concerns: «Marketing is 
the process of planning and executing the conception, 
pricing, promotion and distribution of ideas, goods and 
services to create exchanges that satisfy individual and 
organizational objectives» [Cited in: 15]. 

 The British equivalent of the AMA statement, as 
agreed by the Chartered Institute of Marketing (CIM), 
places similar emphasis on the notion that organi-
zational success is an integral part of strategic con-
cerns: firms do not seek to satisfy consumers out of 
altruism but from a desire to realize their own profit-
making goals. To the CIM marketing is the manage-
ment process responsible for identifying, anticipating 
and satisfying customer requirements profitably.

We should agree with Dominic Wring [15] that the 
British and American definitions are useful in that they 
counteract the crude and over simplistic belief that 
marketing is simply about firms giving their customers 
what they want. Some in political science may have 
misunderstood marketing in this way, it helps explain 
why relatively few in the field have sought to use it as 
a tool of electoral analysis. 

The first discussion among the scholars was about 
possibility of using definition “market” according to 
political process. In the last 25 years is not the mag-
nitude of political marketing but the belief that politi-
cal actors not only act out but also think in market-
ing instrument in a coherent marketing strategy. The 
changes in the mind-sets of political actors have been 
tracked in several studies and have been considered 
a «revolution» or even a new age in politics. 

Gamble contends that: «The main components of 
the modern political market are three; the existence of 

a mass electorate; competition between two or more 
parties for the votes of this electorate; and a set of 
rules governing this competition» [Cited in: 14].

Within the political market the key relationship is 
based around a concept central to marketing theory, 
namely that of exchange between buyer and seller. 
Thus citizens give their votes to politicians who, when 
elected, purport to govern in the public interest. In a 
modern democracy the right to vote, commonly associ-
ated with the age of majority, allows for a mass elector-
ate which can typically number well into the millions. 

Commercial markets tend to resemble the com-
petitive structure found in an electoral system run on 
the grounds of proportionality as opposed to «first 
past the post». This is not to argue that market crite-
ria cannot be applied to a political situation such as 
that in Britain where purely majoritarian rules of voting 
operate. Indeed the need for the parties to maintain 
vote share as well as court new groups of «swing» 
voters is as relevant to participants in this system as it 
is to those operating under conditions of proportional 
representation. 

There are important differences between the politi-
cal and consume product, and these lead to distinct 
differences in the content and texture of the market-
ing. Politics is intimately concerned with affirmation 
of values. Thus, a political issue is merely a product 
to be merchandised, but a vibrant value symbol con-
necting with an individual’s sense of who and what he 
or she is at the deepest level. In such cases, politi-
cal views and decisions are part of the social con-
struction, the self-articulation or public persona of the 
individual, arguably at more fundamental level than 
Hermes scarf or handbag. Governments are more 
than just big customer-service organization, and while 
appeals in consumer marketing are seldom value-
free, the function of politics as a major source of value 
affirmation makes it inherently more complicated than 
consumer marketing. The exchange process of busi-
ness cannot compare with the polemical intensities of 
politics, arising from its role as theatre – and crucible 
– of values and value conflicts.

Political partisanship is affirmed by a moral ethos 
that is different from that of consumer marketing – one 
that can, of course, be ideological and that of con-
sume marketing – one that can, of course, be ideolog-
ical and even cruel. Consume marketing has nothing 
like negative advertising, and so-called comparative 
advertising is faint echo.

To Dominic Wring marketing is a process in which 
the notion of «consumer focus» plays a major stra-
tegic role but not to the exclusion of organizational 
needs. Compared with over-simplistic customer cen-
tered understandings of the subject, this theoretical 
interpretation fits more easily with the world of «real 
politic». Such understanding of real politic narrows the 
concept of political marketing to the sphere of the elec-
toral process. In political science this view is reflected 
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in theoretical considerations of competition which 
attempt to marry the need of the organization (that 
is the party) to win support with its desire to maintain 
some degree of programmatic consistency between 
elections. Parties rather than firms are perhaps more 
adequately equipped to influence the deliberations 
of their market. Thus elections are based around the 
organizing principle that: «Democracy is a competi-
tive political system in which competing leaders and 
organizations define the alternatives of public policy 
in such a way that the public can participate in the 
decision-making process» [15]. 

In addition, political marketing applications have 
moved from solely a communication tool to an inte-
grated way of managing politics, be it policy develop-
ment, permanent campaigning, or even governing (to 
the extent that government has become «symbolic» 
in certain circumstances). In this way it is possible to 
conceive of political marketing as: «the party or can-
didate’s use of opinion research and environmental 
analysis to produce and promote a competitive offer-
ing which will help realize organizational aims and 
satisfy groups of electors in exchange for their votes».

Further development of the theory of political mar-
keting on the definition and specification of the basic 
concepts of the theory of marketing in terms of the 
political process and democracy. The actual workings 
of the mass democracy has divided the political mar-
ket into two camps. There are those that compete for 
office and those that vote. Like the producers and con-
sumers in economic markets it is a mistake to believe 
that these two functions are of equal importance. One 
is active, creative and continuous; the other is pas-
sive, receptive and intermittent.

It should be noted that the statements of place 
emphasis on a party’s ability to shape voter prefer-
ences, neither commentator would deny the funda-
mental role the electorate play in determining out-
comes within a competitive political market situation. 
Consequently, by emphasizing the fact that it is both 
an organizational as well as consumer focused exer-
cise, it is possible to understand the usefulness of 
marketing analysis to political scientists. 

The same principles that operate in the commer-
cial market place hold true in the political marketplace: 
successful companies have a market orientation and 
are constantly engaged in creating value for their cus-
tomers. In other words, marketers must anticipate 
their customers’ needs, and then constantly develop 
innovative products and services to keep their cus-
tomers satisfied. Politicians have a similar orientation 
and are constantly trying to create value for their con-
stituents by improving the quality of life, and creating 
the most benefit at the smallest cost. 

Political marketing can be defined as, «… the 
application of marketing principles and procedures in 
political campaigns by various individuals and organi-
zations. The procedures involved include the analy-

sis, development, execution, and management of 
strategic campaigns by candidates, political parties, 
governments, lobbyists and interest groups that seek 
to drive public opinion, advance their own ideologies, 
win elections, and pass legislation and referenda in 
response to the needs and wants of selected people 
and groups in a society» [Cited in: 4]. 

Stephan C. Henneberg points six main develop-
ments of applied applications of political marketing 
can be generalised for most democratic political sys-
tems in the last two decades:

- an increased sophistication of communication 
and «spin» (Kavanagh, Kaid, Sherman, Harris, Lees-
Marshment, Palmer); 

- strategies for product and image management 
(Scammell, Baines, Kotler and Kotler, Newman, 
Smith); 

- news-management, i.e. the use of «free» media 
(Franklin, Schnur, Franklin and Richardson); 

- more coherent and planned political marketing 
strategy development (Newman, Butler and Collins, 
Henneberg, Wring);

- intensified and integrated use of political market 
research (Huber and Herrmann; Mitchell and Daves); 

- emphasis on political marketing organisation and 
professionalisation (Panebianco, Lees-Marshment) 
[12]. 

Essentially, the different aspects of political mar-
keting theory can be exemplified by two questions: 
«How to do marketing in politics» and «How to know 
in politics». First question is focussed on managerial 
aspects of marketing (without implying a purely nor-
mative focus), the second is concerned with an epis-
temological stance per se and is therefore not limited 
to marketing applications. These two questions (and 
the underlying research activities associated with 
them) are not independent of each other, rather they 
are bound in a dialectic relationship: although one can 
describe political marketing practice without neces-
sarily employing a marketing epistemology (as well as 
one can look at political phenomena through a mar-
keting lens without focusing on marketing aspects), 
the two are intertwined. 

In discussing the core of a political marketing the-
ory, two different stances have been identified: first, 
a narrow one, focusing on understanding marketing 
activities in politics and, second, a wider one, con-
cerned with a more holistic attempt of achieving knowl-
edge of politics. An idiosyncratic discussion of the 
ontology and epistemology implications of this wider 
stance identified four concepts as pivotal: exchange 
character of political marketing; a «qualified» market 
environment; the social embeddedness of the politi-
cal system in other systems; and the structural con-
nectedness of political marketing and politics, imply-
ing ethical considerations. Whilst the current research 
limitations in political marketing can be explained 
by an (implicit) focus on the narrow interpretation of 
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political marketing theory, the wider stance frames a 
new research agenda for political marketing that can 
provide new directions and less restricted conceptual 
horizons. However, the dialectic of political marketing 
theory prescribes that both aspects of theory building 
need to be done in a complementary fashion, giving 
each other relevance and justification. This allows for 
the dialectic tension that will provide a rounded frame 
for political marketing.

In the last twenty years of Ukrainian political thought 
of trying to use all the achievements of Western authors, 
who are able to accelerate the process of democratiza-
tion and good governance approval in the state. On the 
one hand, political scholars understand the importance 
of the development of political marketing as a branch of 
research, on the other hand real politics requires effec-
tive technologies of political control, especially in the 
sphere of development image of the state, leaders of 
political parties and movements, as well as the effec-
tive management of election campaigns. 

It should be noted that these two lines of political 
marketing development present in Ukraine. At the 
level of theory of political marketing engaged V. Bebik 
[1-3], G. Pocheptsov [11], V. Poltorak [8-10] et al. 
Actively develop the theoretical aspects of the appli-
cation of methods and techniques of political market-
ing by young scientists in the framework of the disser-
tation researches [4]. 

The contemporary Ukrainian political practice 
certainly has a market dimension. Create a new for-
mat Ukrainian political market is more active than 
the market for goods and services. On undeveloped 
Ukrainian market power and buyer-citizen population 
shows and uncertainty in their own ability to influence 
the political process. 

Ukrainian society is the basis spread marketing 
techniques on the formation and adjustment of public 
opinion against «political goods». Ukrainian political 
market leads to activation forms of manipulation sce-
narios and use dirty tricks.

People, that already have experience in non-
governmental organizations and political parties’ 
structures, connect the usage of competent political 
marketing with the process of the optimized ways to 
achiev goals. Instead, the majority of voters in Ukraine 
used to associate the concept of «political marketing» 
with the technologies of manipulation or bribery. Kat-
eryna Odarchenko – one of Ukrainian politic technolo-
gists pointed, that these processes are caused by the 
«misunderstanding» of terms and concepts – mainly 
journalists are to blame. The role indeed is much 
more essential than the simple Ukrainian practice – 
distribution of food packages and hanging outdoor 
advertising [13].

Top professionals of political marketing in 
Ukraine are very rare. Here there are some such 
as political consultant V. Zolotarev, D. Vydrin. Next 
part of market – there are organizations that provide 

services of Social engineering (political market-
ing, PR, etc.) – the leading agency is Gaydai.com, 
Bogush Communication and SIC Group. This form 
of organization is more effective because it allows 
the resources to conduct a majority candidate and 
party structures. Teamwork experts – political con-
sultants, «field»-managers, sociologists, advertis-
ers – this complex gives a broader view of strate-
gies and tactics. 

In fact, the demand for greater political marketing 
consultants really exists among a new generation of 
politicians and the majority candidates. An MP that 
has not for the first time got the position or he had 
position of head party organizations for long time do 
not tend to turn to external specialists. 

Conclusion. The study of basic stages in the devel-
opment of political marketing as theory and practice 
of modern political process in a democratic society 
testifies to the leading role of the Western, especially 
American, scholars. At the moment, clearly separate 
the two directions of development of political market-
ing – theoretical and practical one. 

Analysis of Ukrainian reality shows that political 
marketing is the actual subject of the theoretical anal-
ysis of Ukrainian scientists, especially young people. 
Political practice has experience in the use of technol-
ogy in the practice of political marketing campaign, 
shaping the image of political leaders and the state 
as a whole, although in the opinion of experts, the 
market of political consulting in Ukraine is not very 
developed, and the population of political marketing 
is perceived negatively.
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Психологічні прийоми міжнародних 
переговорів
У статті здійснено аналіз впливу психоло-
гічних прийомів на процес ведення та ре-
зультати міжнародних переговорів.
Ключові слова: переговори, міжнародні 
переговори, варварський вплив, маніпуля-
ція, цивілізований вплив, емпатія.

В статье проведен анализ влияния пси-
хологических приемов на процесс веде-
ния и результаты международных пере-
говоров.

Ключевые слова: переговоры, междуна-
родные переговоры, варварское влияние, 
манипуляция, цивилизованное влияние, 
эмпатия.

The article was the analysis of the impact of 
psychological factors on the process of inter-
national negotiations and the results.
Key words: negotiation, international negotia-
tion, barbaric influence, manipulation, civilized 
influence, empathy.
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Ефективність сучасних переговорних комуні-
кацій, у тому числі й міжнародних, багато в чому 
залежить від здатності враховувати особистісні 
особливості та психологію партнерів. Відстоюючи 
власні позиції в переговорах, партнери постійно 
здійснюють один на одного вплив, у тому числі 
психологічного характеру. Для цього використову-
ються такі сигнали:

– вербальні – вплив словом, насамперед зміс-
том того, що говориться;

– паралінгвістичні – тональність висловлю-
вань, особливості вимовляння окремих висловів 
чи слів;

– невербальні – взаємне просторове розта-
шування партнерів у ході переговорів, зовнішній 
вигляд, пози, погляди, жести, міміка або демон-
стративні вчинки, якими супроводжуються вислов-
лювання, інші прийоми, покликані справити на 
партнера враження, якого прагне домогтися той, 
хто пускає в хід ці прийоми.

Амплітуда методів психологічного впливу є 
досить широкою. Дослідники класифікують такі 
методи на три категорії: варварський вплив, мані-
пуляцію, цивілізований вплив.

Цивілізований вплив – це вплив, який пра-
вильно виконується та водночас є благородним, 
гідним людини. Він вимагає певного рівня куль-
тури, за якої людина стає облагородженою цивілі-
зацією, а не варваром.

Цивілізований психологічний вплив – це вплив 
насамперед словом, причому вплив відкритий, 
відкрито адресований до інтелектуальних мож-
ливостей людини. Він сприяє розвитку й збере-
женню справи, політичних відносин, особистісної 
цілісності учасників. Цивілізований психологічний 
вплив є вільним від силових та обманних прийо-
мів. Він позбавлений емоційних сплесків, хвилю-
вань і страху, проте й щастя: непередбачуваного, 
яке тремтить емоціями людського спілкування. 
У будь-якому разі корисно володіти можливостями 
цивілізованої взаємодії та застосовувати їх там, де 
це виправдано [1, c. 67].

О. Сидоренко виокремлює такі види цивілі-
зованого впливу, як аргументація, навіювання, 
зараження, спонукання імпульсу до наслідування, 

формування прихильності, прохання, ігнорування, 
примус, напад, деструктивна критика [2, c. 115].

Варварський вплив – це вплив, що не відпо-
відає правилам етикету й етичним нормам, при-
йнятим самим суб’єктом. Під подібною поведін-
кою розуміється явище агресивності, запальності 
та інших форм нестриманості й зривів у поведінці 
щодо партнера з переговорів – усе те, що явно 
суперечить широко прийнятій етиці ведення пере-
говорів.

Ключовою емоцією та, відповідно, поведінкою 
у «варварському впливі» є агресія. Однак слід 
зазначити, що перша й природна реакція нормаль-
ної людини на агресію – відповідна агресія. Тому 
агресія може бути декількох видів, насамперед 
вона може спрямовуватися на той об’єкт, який цю 
агресію викликає. У ситуації, коли людина, з якою 
ведуться переговори, говорить досить грубо, пере-
биває, будь-яким чином показує свою велич, вини-
кає природна реакція на подібний стиль спілку-
вання – роздратування. На жаль, усе це ні до чого, 
крім виникнення загострення в переговорах, не 
приведе, тому у відповідь на агресію люди зазви-
чай стримують власну агресію, трансформуючи її 
найчастіше на себе [3, c. 73].

Виглядає подібна ситуація досить просто: 
людина губиться, починає нервувати, збивається 
з мови, втрачає контроль над переговорами тощо. 
А опонент задоволений, оскільки саме на таку реак-
цію була розрахована агресія. Суть агресивного 
впливу у веденні переговорів – вивести опонента 
зі стану врівноваженості, стабільності [4, c. 118].

Варварському нападу слід протистояти завжди, 
адже відмова від протидії може означати втрату 
твердої позиції, і ні про які переговори після цього 
не може бути й мови. Водночас протистояти, реа-
гувати слід, однак без використання аналогічних 
методів, а коректно, цивілізовано.

Часто в практиці переговорів використовується 
блеф, що фактично є тим же обманом, коли одна 
зі сторін, яка бере участь у переговорах, заявляє, 
що вона домоглася всього, чого хотіла, а насправді 
цього ще не має. Користуватися таким прийомом 
варто обережно та лише в тих випадках, коли 
можна «дотиснути» партнера й добитися від нього 
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того «дечого», що залишилося незадоволеним, 
інакше доведеться виконати обіцяне йому.

Прикладом блефу можуть бути розмови про 
російський газовий проект «Південний потік». 
Якщо Росія здійснить проект газопроводу «Пів-
денний потік», Україна зовсім виявиться «в леща-
тах». Деякі аналітики називають «Південний потік» 
блефом, покликаним зірвати конкуруючий проект 
«Nabucco» та посилити натиск на Україну. Проте 
нещодавно «Газпром» заявив, що до «Півден-
ного потоку» погодилися приєднатися французька 
«EdF» і німецька «BASF Wintershall».

Варварська поведінка та блеф – досить ризи-
ковані прийоми ведення переговорів. Це шлях 
до ескалації, а ескалація є небезпечною через її 
переростання в застосування сили.

Одним із способів виходу з двосторонньої 
дилеми наростаючих загроз та експлуатованого 
покорення психолог Ч. Осгуд запропонував стра-
тегію GRIT. GRIT (скорочення англійської назви 
Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension 
Reduction (поступові та взаємні ініціативи з осла-
блення напруженості)) – це стратегія переривання 
спірального розвитку конфлікту й переговорів 
шляхом публічних пропозицій супротивнику від-
повідати взаємністю на кроки до деескалації. Щоб 
розірвати спіраль конфлікту, Ч. Осгуд радив одній 
із залучених сторін почати з мирної ініціативи. 
Щоб не здатися або дійсно не стати слабшим від 
такого примирливого руху, Ч. Осгуд пропонував 
робити перший крок невеликим. Разом із такою іні-
ціативою – початковою мирною пропозицією – сто-
рона-миротворець, яка використовує GRIT, робить 
публічну заяву про те, що далі буде зроблено 
більш суттєві кроки з ослаблення напруженості, 
якщо інша сторона відповідатиме тим же на мирні 
ініціативи першої. Перевага стратегії GRIT поля-
гає в тому, що супротивники, не викликаючи один 
одного на більш гостре суперництво, залучаються 
до все ширшого співробітництва [5, c. 155].

Можна навести такі приклади. Так, Дж. Кеннеді 
використовував подібну стратегію, щоб зупинити 
ескалацію конфлікту з СРСР навколо радянських 
ракет на Кубі. Агресивна суперечка з Радянським 
Союзом про розміщення його ракет на Кубі вили-
лась у реальну небезпеку ядерної війни. Через 
вісім місяців після кризи Дж. Кеннеді закликав 
покласти край конфлікту між США й Радянським 
Союзом та зробив односторонню пропозицію в 
галузі роззброєння: США припиняють атмосферні 
випробування ядерної зброї та не будуть віднов-
лювати їх до тих пір, доки інша сторона не зробить 
аналогічне випробування. Таким чином він дав 
радянським лідерам шанс наслідувати його при-
клад. Через п’ять днів радянський лідер М. Хру-
щов відгукнувся промовою, у якій вітав пропозицію 
Дж. Кеннеді та закликав покінчити з нарощуванням 
ядерних озброєнь. М. Хрущов також підтримав 

мирну ініціативу Дж. Кеннеді припиненням вироб-
ництва стратегічних бомбардувальників. Місяць по 
тому дві країни почали переговори; пізніше, того 
ж літа, підписали конвенцію про ядерні озброєння.

У 1980-і рр. радянський лідер М. Горбачов вико-
ристовував дуже схожу стратегію, щоб закликати 
американського президента Р. Рейгана сісти за 
стіл переговорів. М. Горбачов почав з односторон-
нього мораторію на випробування ядерної зброї 
в Радянському Союзі та обіцяв продовжити його, 
якщо США зроблять те саме. Коли США цього не 
зробили, М. Горбачов продемонстрував свою рішу-
чість, відновивши ядерні випробування. Однак 
перший його миролюбний жест було тепло сприй-
нято американською громадською думкою, тому 
наступного року М. Горбачов вирішив зробити ще 
одну спробу, запросивши американських інспекто-
рів перевірити скорочення в озброєннях, зроблені 
Радянським Союзом. Цього разу він домігся успіху, 
Р. Рейган погодився підписати договір про скоро-
чення ядерних озброєнь з обох сторін. Політика 
взаємних поступок М. Горбачова привела до пози-
тивного результату та, можливо, стала приводом 
до закінчення холодної війни [6].

Стратегія GRIT залучає супротивників у дина-
мічну взаємодію за певною схемою – схемою еска-
лації миротворчості.

Ще однією категорією психологічного впливу є 
маніпуляція. Маніпуляція – це прихований вплив, 
факт якого не має помічатися об’єктом маніпуля-
ції. Г. Шиллер зауважує: «Для досягнення успіху 
маніпуляція повинна залишатись непомітною. 
Успіх маніпуляції гарантований, коли маніпульова-
ний вірить, що все, що відбувається, є природним 
і неминучим. Для маніпуляції потрібна фальшива 
дійсність, у якій її присутність не буде відчува-
тися» [7]. Коли спроба маніпуляції розкривається, 
а викриття стає досить відомим, акцію звичайно 
завершують, оскільки розкритий факт такої спроби 
завдає маніпулятору значної шкоди. Ще ретель-
ніше приховується головна мета, щоб навіть 
викриття самого факту спроби маніпуляції не при-
звело до з’ясування далеких намірів. Тому при-
ховування інформації – обов’язкова ознака, хоча 
деякі прийоми маніпуляції включають у себе «гра-
ничне саморозкриття», гру в щирість, коли політик 
«рве на грудях сорочку» і «пускає скупу чоловічу 
сльозу». Важливою, хоч і не настільки очевидною, 
є також ознака, що до людей, свідомістю яких 
маніпулюють, ставляться не як до особистостей, 
а як до об’єктів, речей особливого роду. Маніпуля-
ція – це частина технології влади, а не вплив на 
поведінку друга чи партнера.

Відомим є випадок маніпуляції в історії, коли 
Японія ввела в оману Німеччину, зробивши в ході 
переговорів двозначний натяк, який помилково, 
проте саме так, як того хотілося японцям, роз-
тлумачено самими німцями. Це сталося в серпні 
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1914 р., коли Росія, Англія й Франція вже воювали 
з Німеччиною, однак ще не було визначеності, на 
чиєму боці виступить Японія. У цих умовах німець-
кого канцлера Т. Бетмана-Гольвега відвідує япон-
ський посол. Причина цілком очевидна: у Німеч-
чині набув чинності закон, який забороняє з дня 
вступу у війну виконання іноземних замовлень. 
Тим часом Японією на німецьких фірмах «Крупп» 
і «Вулкан» було розміщено замовлення на зна-
ряддя, броню. Посол просить усунути прикре 
непорозуміння, оскільки його країна збирається 
вступити у війну «з однією великою державою». 
Слова про «одну велику державу» супроводжува-
лися багатозначною посмішкою японського посла. 
Прохання посла було негайно задоволено, адже 
цілком очевидно, що напад на Росію – справа 
найближчого майбутнього. Через декілька днів 
японський посол знову був у кабінеті Т. Бетмана- 
Гольвега. Цього разу з ультиматумом: Німеччина 
має негайно забратися геть із зайнятої нею терито-
рії в Китаї. Текст японської ноти вирізняється гру-
бістю, не властивою практиці японської диплома-
тії. Т. Бетман-Гольвег і його статс-секретар роблять 
цікаве відкриття: виявляється, що японську ульти-
мативну ноту 1914 р. цілком точно (навіть до най-
менших деталей, розстановки ком) скопійовано з 
тексту образливої ноти, з якою Німеччина майже 
за двадцять років до цього (у 1895 р.) звернулася 
до Японії, вимагаючи від неї відмови від Сімоно-
секського договору. Вільгельм II негативно реагу-
вав на цей трюк японської дипломатії. Проте самі 
представники японської дипломатії заперечували 
наявність будь-якого обману з їх боку. Адже посол 
говорив, що Японія збирається воювати «з однією 
великою державою». А хіба Німеччина – не велика 
держава? [8, c. 55].

У цьому прикладі задум Японії не було розга-
дано в Берліні, тому там вчинили так, як хотіла Япо-
нія. Маніпуляція, таким чином, вдалася. Прийомів 
використання в маніпуляції безліч. Вони можуть 
полягати в створенні помилкового уявлення про 
наміри маніпулятора (наприклад, про його готов-
ність до співпраці), у дестабілізації атмосфери на 
переговорах шляхом провокування сум’яття, а мож-
ливо, і в навмисному затягуванні переговорів або, 
навпаки, їх форсуванні, у залученні партнера в такі 
відносини, які ставлять його в залежне від маніпу-
лятора становище або пов’язують зобов’язаннями, 
вигідними маніпулятору.

Маніпуляція як метод взаємин із партнерами 
за переговорами викликає щонайменше сумнів, 
оскільки вона піднімає питання етичного плану, 
створює на переговорах атмосферу підозрілості 
та руйнує довіру між їх учасниками, необхідну для 
досягнення згоди. Водночас реальність є такою, 
що спроби маніпуляції та інші сумнівні методи 
(навіть обман) у переговорах трапляються, і це 
слід мати на увазі.

Захист від маніпуляції – це насамперед її роз-
пізнання. Розпізнавши маніпулятора, необхідно 
діяти згідно зі своїми інтересами.

Вплив на партнера за переговорами може бути 
цивілізованим та являти собою відкритий вплив, 
насамперед словесний, тобто вільний від сило-
вих чи обманних прийомів. Він має здійснюватись 
коректно, за поваги до права, у межах високих 
етичних норм ведення переговорів.

Поширеною формою такого впливу є аргумен-
тація – виклад партнеру за переговорами доказів 
на обґрунтування своєї позиції з метою переко-
нати його прийняти те чи інше рішення або змінити 
його позицію.

Суть першої вимоги до аргументів полягає в 
тому, що вони мають бути істинними висловлюван-
нями. Аргументи – це підстави або передумови, з 
яких, за правилами логіки, постає теза. Істинність 
тези гарантується цими правилами лише в тому 
випадку, якщо самі аргументи є правдивими.

Друга вимога до аргументів – це те, що істин-
ність аргументів має встановлюватися неза-
лежно від тези. Її порушення називається «колом 
в обґрунтуванні», або «хибним колом у доказі»: 
істинність тези обґрунтовується посиланням на від-
повідні аргументи, а достовірність самих аргумен-
тів явно чи неявно виводиться з тези. Це «хибне 
коло» найчастіше зустрічається в міркуваннях, які 
мають складну структуру. У таких випадках його 
виявлення, як правило, пов’язується зі значними 
труднощами.

Третя вимога до аргументів полягає в тому, що 
у своїй сукупності вони мають бути такими, щоб із 
них обов’язково поставала теза. Ця вимога достат-
ності аргументів показує, що принцип «чим більше 
аргументів, тим краще» не завжди виправдовує 
себе. Справа не в кількості доказів, а в їх силі й 
характері їх зв’язку із зазначеною тезою. Якщо теза 
логічно постає з єдиного істинного твердження, 
то його одного цілком достатньо для доведення 
тези [9, c. 127].

Ці три вимоги до аргументів (їх достовірність, 
автономне обґрунтування та достатність) іноді 
доповнюють ще вимогою внутрішньої несупереч-
ності. Проте очевидно, що вона не є самостійною.

Доцільно розглянути також емпатію. У сучас-
ній науці під емпатією розуміється здатність 
увійти в становище іншої сторони («пристосу-
вання»). Я. Нергеш стверджує: «У загальних 
рисах емпатія – це така здатність особистості, за 
допомогою якої в ході безпосереднього контакту 
з іншою людиною можна вжитися в її душевний 
стан» [10, c. 58]. Учасники переговорів не завжди 
належать до однієї й тієї ж соціальної системи, 
культурного середовища та світогляду. У них часто 
спостерігається різне розуміння тих самих понять 
у результаті різних традицій, національних і пси-
хологічних особливостей. Неупереджений аналіз 
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поведінки й стилю мислення партнера є неодмін-
ною умовою будь-яких зустрічей. Термін «емпа-
тія» є новим, однак про саме поняття та його 
значення для політиків і дипломатів зазначав ще 
Ф. де Кальєр. Серед вимог, якими має володіти 
політик, він називав «спостережливість, уміння 
розгадати думки співрозмовника й точно відпо-
вісти йому» [11, c. 83]. Учений рекомендував під 
час переговорів не дозволяти собі розслаблятися, 
ясно розуміти речі такими, якими вони є.

Люди досить часто бачать те, що хочуть поба-
чити, із загалу інформації вони нерідко викорис-
товують лише ті факти, які підтверджують їхнє 
попереднє уявлення, і недостатньо серйозно 
сприймають докази співбесідника, намагаючись 
не стільки всебічно оцінити їх, скільки відстояти 
власну позицію. Тому здатність поставити себе на 
місце партнера й оцінити його позицію ніби зсере-
дини є особливо важливою для проведення пере-
говорів. Р. Фішер та У. Юрі, аналізуючи проблему 
«пристосування», роблять такий висновок: «Здат-
ність бачити ситуацію такою, якою вона уявляється 
іншій стороні, скільки б важко це не було, – най-
важливіше мистецтво, яке можна опанувати» [12].

Прикладом того, як навіть видатні політики не 
вміли й не хотіли зрозуміти співбесідника, певною 
мірою є стосунки М. Тетчер із керівниками захід-
них держав. Дж. Картер скаржився, що за 45 хви-
лин його першої бесіди з нею (хоча вона тоді була 
не прем’єром, а лише лідером опозиції) йому вда-
лося говорити лише 5 хвилин. Один із журналістів 
писав, що М. Тетчер «наступає кованим чоботом 
на ноги своїх партнерів» [13, c. 137]. Ж. Естен 
зауважував, що вона відмовляється враховувати 
думку співрозмовника, і підкреслював її «нездат-
ність брати до уваги реальність існування співбе-
сідника»: «Для неї співрозмовник сам по собі не 
існує. Вона готова розмовляти з ним, лише якщо 
він повністю поділяє її точку зору. У неї навіть 
думки не виникає, що в аргументації співрозмов-
ника може відшукатися щось, що слід взяти до 
відома» [14, c. 223].

Звичайно, за такого ставлення до співрозмов-
ника нелегко знайти взаєморозуміння з партнером. 
Дипломат не може дозволити собі бути самовдово-
леним. Він має бути під час переговорів психоло-
гом, враховувати настрій співрозмовника, намага-
тися не лише вислухати, а й зрозуміти його погляди, 
усвідомити не лише те, що говорить співрозмовник, 
а й те, чому він так говорить та що приховується 
за його висловлюваннями. Президент США В. Віль-
сон говорив: «Якщо ви з’явитеся до мене зі стис-
нутими кулаками, то я можу обіцяти вам, що мої 
кулаки міцно стиснуться. Проте якщо ви прийдете 
до мене і скажете: «Давайте посидимо й поради-
мося, а якщо розійдемося в думках, то спробуємо 
зрозуміти, чим це викликано та за якими пунктами 
ми розходимося», – ми відразу виявимо, що наших 

розбіжностей у підсумку не так вже й багато, а пунк-
тів, за якими ми згодні, багато. І якщо в нас виста-
чить терпіння, об’єктивності й бажання, то ми домо-
вимось» [15, c. 159].

Для емпатії потрібні насамперед воля та увага 
до іншої людини, варто виключити будь-яку упе-
редженість у ставленні до співрозмовника. Випра-
вити помилку важче, ніж не допустити її. А взагалі 
необхідно якнайкраще зрозуміти співрозмовника 
та те, що стоїть за його міркуваннями.

Слід зазначити, що одним із психологічних при-
йомів є манера слухати партнера. Наприклад, 
манера «не слухати співрозмовника» характерна 
для дипломатів-початківців та амбітних політиків. 
Керівник особистої охорони М. Горбачова, який не 
раз був свідком його бесід, відзначав, що радян-
ський лідер «швидко знайшов манеру ставити 
людям питання та відразу ж самому на них відпо-
відати. <…> Він говорив і не слухав, діалог пере-
творювався на монолог» [16, c. 123].

Для ефективного переговорного процесу одним 
із головних завдань сторін є «розговорити» спів-
розмовника. Що це означає? По-перше, створити 
відповідну обстановку. По-друге, почати розмову 
по суті, тобто з теми, яка цікавить партнера та 
яку, як ви вважаєте, він готовий обговорювати. 
По-третє, відразу зважати на менталітет співроз-
мовника, його психологічний настрій.

Таким чином, у сучасній політичній практиці 
набуває вагомості високоетичний підхід учасни-
ків переговорів до вибору методів впливу один на 
одного та підпорядкування цих методів завданню 
досягнення згоди й домовленості. Найкраще досяг-
ненню цих цілей слугує прямота, ясний виклад 
позиції та її коректний захист. Успішне ведення 
переговорів багато в чому залежить від дотри-
мання партнерами таких етичних норм і принципів, 
як точність, чесність, такт, уміння вислухати (увага 
до чужої думки), конкретність. Навіть негативний 
результат переговорів не є підставою для різкості 
чи холодності під час завершення переговорного 
процесу. Завершення має бути таким, щоб, роз-
раховуючи на майбутнє, дозволило зберегти кон-
такти, політичні зв’язки.
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У теперішній час в Україні відбуваються важ-
ливі політичні трансформації, що потребують 
наукового осмислення, оскільки викликані невід-
повідністю політичної системи, що сформувалася 
в 1990-і роки, її демократичних (за формою) інсти-
тутів імперативам реального політичного процесу. 
У ході цих трансформацій перевірці на міцність 
піддаються не тільки політичні інститути, традиції 
й норми функціонування політичної системи, але й 
чинна Конституція України. При цьому істотні зміни 
відбуваються в інституті політичних партій, в інсти-
туті парламентаризму тощо, охоплюючи також 
сферу політичної культури й політичної поведінки 
елітних і масових прошарків суспільства. 

Від того, як презентована політична модерні-
зація держави, як описуються процеси, що про-
тікають у ній, яка ступінь демократичності інфор-
маційно-комунікативних потоків, багато в чому 
залежить формування й розвиток позитивного 
іміджу України, що є важливою умовою соціальної 
стабільності всередині країни й успішного міжна-
родного співробітництва за її межами. 

Актуальність статті обґрунтована тим, що сьо-
годні проблема формування позитивного іміджу 
України займає важливе місце в системі пріори-
тетів держави. Отже, актуальним є аналіз дина-
міки іміджу України, що на сучасному етапі має не 
тільки теоретичне, але й практичне значення.

Мета статті – розглянути формування імі-
джу держави в контексті політичної модернізації 
України. Завдання статті – дослідити політичну 
модернізацію як ресурс створення позитивного імі-
джу держави; сформулювати визначення понять 
«імідж держави», «інформаційно-комунікаційне 
забезпечення політичної модернізації». 

Політична модернізація є важливим ресурсом 
наповнення позитивним змістом іміджу держави 

(внутрішнього й зовнішнього), тому що в міжна-
родному співтоваристві домінує позиція, згідно з 
якою нормативне уявлення про модернізацію є 
тотожним процесу становлення сучасної, ефек-
тивної відкритої держави, що вміє працювати 
в режимі діалогу із суспільством. Природно, 
що Україна цілком поділяє розуміння процесу 
модернізації як досягнення певних політичних 
параметрів розвитку, присутніх у західному світі.

Модернізація існуючих політичних інститутів і 
механізмів в Україні дасть змогу зняти бар’єри між 
державою й суспільством, забезпечити реальну 
участь громадян країни в політичному управлінні, 
оскільки активність громадянського суспільства є 
потужним ресурсом модернізації країни. 

Суб’єктом продукування й транслювання імі-
джу держави є політична еліта, що здійснює це за 
допомогою телебачення, газет і журналів, в Інтер-
нет-просторі. Саме від того, який імідж формується 
в еліти, як він ретранслюється в ЗМІ і яке відобра-
ження він знаходить у масовій свідомості, зале-
жить і подальший розвиток політичної модернізації, 
рівень економічного зростання, ступінь довіри й 
підтримки влади населенням. Водночас сама укра-
їнська політична еліта й гальмує процес створення 
позитивного іміджу України, оскільки не може при-
йти до згоди щодо оцінок історичного минулого й 
бажаного майбутнього Української держави.

Для формування іміджу держави в сучасних 
умовах необхідна громадянська участь. Практика 
показала, що є громадяни й громадські організації, 
яким небайдужий імідж України. Однак їхня діяль-
ність щодо формування іміджу держави була би 
більш ефективною, якби підтримувалася держав-
ними структурами, що працюють у цій сфері.

В інформаційному суспільстві будь-яка значна 
політична реформа може бути успішною тільки за 
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наявності відповідного інформаційно-комунікацій-
ного забезпечення, одна із цілей якого – переко-
нання населення в необхідності певних дій влади 
щодо здійснення змін. Тому взятий Україною курс 
на політичну модернізацію повинен супроводжу-
ватися системою заходів, спрямованих на форму-
вання позитивного сприйняття населенням про-
грам і стратегій, які реалізуються державою. 

Аналіз ступеня розробленості проблеми фор-
мування іміджу держави показав, що, як правило, 
предметом досліджень є імідж держави в зовніш-
ньому середовищі. Однак представляється, що 
дослідження іміджу держави повинне враховувати 
обидві його спрямованості – у світі (зовнішній імідж) 
й усередині (внутрішній імідж), які часто можуть міс-
тити суперечливі, різноспрямовані тенденції. Вну-
трішньополітичний імідж держави – це засіб нала-
годження діалогу, зворотного зв’язку з населенням, 
залучення його до певної діяльності, форма управ-
ління його настроями, спосіб проектування соціаль-
них проблем, знаходження шляхів їх розв’язання.

Поняття «імідж держави» пропонується розуміти 
як сукупність реальних і штучно створених характе-
ристик системи державних інститутів, політичних, 
правових, економічної системи, інформація про які 
спрямовується в інформаційно-комунікаційний про-
стір з метою впливу на суспільну свідомість усеред-
ині держави й за її межами.

Імідж держави є чинником інформаційно-кому-
нікаційного забезпечення політичної модернізації, 
оскільки має саме таку сутність і природу. Імідж 
держави розуміється як: 1) стереотипний образ у 
масовій свідомості; 2) емоційно забарвлені уяв-
лення про державу; 3) відображення взаємодії між 
об’єктом і суб’єктом за допомогою інформації й 
комунікації в умовах інформаційного суспільства. 
Саме цей аспект сприйняття іміджу держави є 
інформаційно-комунікаційним.

Під поняттям «інформаційно-комунікаційне 
забезпечення політичної модернізації» пропону-
ється розуміти сукупність інформаційних потоків, 
які формуються навколо рольової, функціональної 
або цілеспрямованої взаємодії політичних акто-
рів. Інформаційно-комунікаційне забезпечення 
політичної модернізації відображає повсякденну 
практику функціонування політичних суб’єктів усіх 
типів щодо вирішення широкого кола внутрішніх 
соціально-політичних проблем. Іміджева складова 
політичних інститутів – це інформація про рольову 
й функціональну взаємодію політичних суб’єктів, 
що спрямована в зовнішній інформаційний про-
стір. Цей процес здійснюється шляхом передачі, 
обробки, накопичення й поширення інформації 
через міжособистісні контакти й технічні засоби 
зв’язку (інформаційна складова) та шляхом під-
вищення рівня інформування громадськості про 
політичну модернізацію (комунікаційна скла-
дова) [1, c. 93].

Інформаційно-комунікаційне забезпечення 
політичної модернізації – поняття, що служить 
для пояснення впливу інформаційного простору 
(в першу чергу – його суб’єктів) на процес політич-
ної модернізації України. Інформаційно-комуніка-
ційне забезпечення політичної модернізації має 
місце тоді, коли вплив на останню з боку інформа-
ційного простору є достатньо помітним і приводить 
до істотних змін у політичній системі. Інформацій-
ний простір, що розширюється, полегшує для бага-
тьох суб’єктів можливість взяти участь у процесі 
політичної модернізації.

Сучасні процеси політичної модернізації при-
пускають трансформацію політико-комунікаційної 
діяльності органів державної влади. Основною 
формою роботи в мережі є офіційні сайти, які 
ведуться чиновниками. Деякі керівники створюють 
своє представництво в мережі у формі блога або 
мікроблога Twіtter.

Формування іміджу держави відбувається під 
впливом таких факторів: 1) внутрішніх (внутрішня 
політика, суспільна думка населення, виступи 
політиків, персоніфікація влади і т. д.), які зале-
жать від процесів, що відбуваються усередині 
держави; 2) зовнішніх (зовнішня політика, сус-
пільна думка населення іноземних держав, імі-
джева політика головного зовнішньополітичного 
відомства й т. д.), які залежать від процесів, що 
відбуваються за межами держави. Зовнішній і 
внутрішній фактори характеризуються тим, що 
можуть переходити одні в інші залежно від ситу-
ації [2, c. 649].

Основною причиною, що ускладнює процес 
формування позитивного іміджу України за кор-
доном, є незавершеність процесу демократизації, 
що відображається в нестабільності й непередба-
чуваності внутрішньої (політична криза) і зовніш-
ньої (відмова від вступу в НАТО, намір здійсню-
вати політику нейтралітету) політики держави; крім 
цього, імідж України активно занижується україн-
ською опозицією.

Можна зробити висновок про провідну роль 
рівня розвитку демократичних інститутів у системі 
умовно-динамічних характеристик іміджу держави, 
серед яких політико-правова система, рівень роз-
витку економіки. Так, основні інститути україн-
ського суспільства оцінюються сьогодні за прийня-
тими в західному світі критеріями. Саме зниження 
рівня демократії в Україні ускладнює будь-які 
спроби поліпшити міжнародний імідж України як 
рівного партнера. Підвищення значимості демо-
кратичної складової у структурі як внутрішньо-, 
так і зовнішньополітичного іміджу держави дає 
підставу виділити демократичний імідж держави в 
якості самостійної наукової категорії. 

Таким чином, без повноцінної демократії ство-
рити позитивний імідж України в очах західної демо-
кратичної громадськості практично неможливо.
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Створення позитивного іміджу України є одним 
із найважливіших інструментів просування інтер-
есів тих груп, які представляють її у світовому полі-
тичному й економічному просторі.

Населення України недостатньо інформовано 
про діяльність органів державної влади. Низький 
рівень інформованості населення є причиною 
слабкого інтересу й байдужості до проведення 
політичних реформ. А тому формування позитив-
ного внутрішнього іміджу України стає досить про-
блематичним.

Засоби масової інформації й комунікації явля-
ють собою один із найважливіших інститутів укра-
їнського суспільства, що здатний змінювати від-
носини між людьми, впливає на умови й спосіб 
життя. При цьому СМК в умовах ринку багато в 
чому втратили свої найважливіші функції, зокрема 
освіти в інтересах держави й суспільства. Сьо-
годнішні СМК – це, в першу чергу, бізнес, головна 
мета якого – одержання прибутку. У цих умовах у 
завдання держави входить максимізація корисної 
й мінімізація шкідливої інформації, що дозволить 
поліпшити імідж Української держави. Саме від 
інформаційної політики СМК багато в чому зале-
жить успіх його просування. 

Інформація, яка розповсюджується вітчизня-
ними засобами масової комунікації, є джерелом 
для зарубіжних засобів масової комунікації. Таким 
чином, внутрішній імідж держави, який форму-
ється, в тому числі, й засобами масової комуніка-
ції впливає на її зовнішній імідж. У зв’язку із цим 
підвищується відповідальність українських СМК, 
безпосередньо причетних до формування націо-
нального іміджу. 

Однак, на жаль, доводиться констатувати той 
факт, що засоби масової комунікації України в 
цілому практично не ведуть політику формування 
позитивного іміджу Української держави. В осно-
вному всі стратегії розвитку вітчизняних СМК орі-
єнтовані на забезпечення й функціонування рин-
кових і виборних механізмів, де СМК виступають 
основним засобом їх інформаційного забезпе-
чення, насамперед, за рахунок маніпуляційного 
інформування громадян.

Дослідження іміджу України в інтерпретації 
зарубіжних ЗМІ (американських, європейських) 
показало перевагу недружнього сприйняття укра-
їнської тематики. Зарубіжні ЗМІ формують імідж 
України як країни з недемократичною, корумпо-
ваною державною системою, вказують на зрос-
таючий тиск держави на громадянське суспіль-
ство й порушення прав людини. Підкреслюються 
недоліки в політичному, економічному, соціально-
культурному житті Української держави. У сфері 
зовнішньої політики акцент робиться на непе-
редбачуваності й нестабільності України як між-
народного партнера. Нині поширений комплекс 
стереотипів: Україна – корумпована країна з нее-

фективною владою, українська демократія не від-
повідає західним стандартам, в Україні – виборче 
правосуддя тощо [3, c. 43].

Таким чином, важливим завданням інформа-
ційної політики України повинне бути здійснення 
заходів щодо цілеспрямованого формування 
грамотного комунікаційного інструментарію, що 
супроводжував би людину із самого дитинства, 
фокусував його на завданнях підтримки вироб-
ництва знань, трансферу їх в інноваційний роз-
виток, створення й просування інноваційних ідей. 
Сучасні СМК можуть зробити значний внесок у 
культивування в суспільстві позитивного іміджу 
України, що стимулює інновацію й прогрес.

Отже, імідж України – це не тільки форма пре-
зентації держави у світовому інформаційному 
просторі, але й сигнал для його громадян щодо 
позитивних перспектив розвитку країни. Позитив-
ний імідж держави всередині України – це запо-
рука стабільного, стійкого внутрішнього розвитку, 
відсутності громадських конфліктів, гарантія під-
тримки населення. 

Таким чином, позитивний імідж держави здат-
ний мобілізувати суспільство на вирішення про-
блем, пов’язаних із політичною модернізацією 
українського суспільства.

Україна має потребу в цілеспрямованій, послі-
довній і систематичній роботі з оптимізації держав-
ного іміджу всередині країни й за кордоном. Така 
робота повинна розглядатися як найважливіша 
складова інформаційно-комунікаційного забезпе-
чення політичної модернізації Української держави. 

Новий імідж держави повинен демонструвати 
всьому світу, що Україна – демократична, еконо-
мічно успішна держава, яка динамічно розвива-
ється і претендує на своє гідне місце в Європі.

Поліпшення репутації України як усередині кра-
їни, так і в системі міжнародних відносин вимагає 
не тільки економічного росту й технологічного роз-
витку, але й реальної модернізації існуючої полі-
тичної системи. Водночас слід зазначити, що, якщо 
на формування позитивного сприйняття держави у 
світі значною мірою впливають результати демокра-
тичної трансформації, то всередині країни – насам-
перед, рівень соціального самопочуття громадян.
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Актуальність дослідження моделей соціальної 
держави для вітчизняної науки випливає з консти-
туційної норми про Україну як соціальну державу. 
Потребує осмислення та перевірки можливість 
використання нашою державою моделей, які були 

обґрунтовані теоретично та перевірені практикою 
функціонування соціальної держави в зарубіжних 
країнах, для визначення як доцільності їх запози-
чення, так і конструювання національної моделі 
соціальної держави. 
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Досліджуються процеси становлення та 
розвитку інституту соціальної держави, 
її моделей. Проаналізовано основні наукові 
підходи до осмислення феномена соціальної 
держави. Розкрито особливості зарубіжних 
моделей соціальної держави, зумовлені про-
цесами модернізації. Запропоновано сучас-
ний політологічний концепт моделей соці-
альної держави. Визначено основні тенденції 
розвитку соціальної держави в умовах сучас-
них глобалізаційних викликів. На основі аналі-
зу процесів становлення соціальної держави 
в Україні окреслено параметри перспектив-
ної національної моделі соціальної держави.
Ключові слова: соціальна держава, мо-
дель соціальної держави, соціальні права, 
глобалізація.

Исследуются процессы становления и 
развития института социального госу-
дарства, его моделей. Проанализированы 
главные научные подходы к осмыслению 
феномена социального государства. Рас-
крыты особенности зарубежных моделей 
социального государства, обусловленные 
процессами модернизации. Предложен со-
временный политологический концепт 
моделей социального государства. Опреде-
лены основные тенденции развития соци-
ального государства в условиях современ-
ных глобализационных вызовов. На основе 
анализа процессов становления социально-
го государства в Украине намечены пара-
метры перспективной национальной моде-
ли социального государства.
Ключевые слова: социальное государ-
ство, модель социального государства, 
социальные права, глобализация.

The processes of formation and development 
of the welfare state institute and its models are 
being researched. The principal scientific ap-
proaches to the understanding of the welfare 
state phenomenon have been analyzed. The 
role of the welfare state as a legal constitutional 
institute has been grounded. The discourse of 
the welfare state in the history of the global and 
Ukrainian political thought has been presented. 
The peculiarities of foreign models of the welfare 
state caused by modernization processes have 
been elucidated. The typology of modern social 
models has been suggested, the modern political 
concept of welfare state models has been cre-
ated. The main tendencies in the development 
of the welfare state under the circumstances 
of modern globalization challenges have been 
defined. The parameters of the long-range na-
tional welfare state model have been traced on 
the basis of the analysis of the Ukrainian welfare 
state formation processes. Modern approach to 
social state consists in its understanding as legal, 
democratic state with developed civil state and 
social-oriented economy, that creates conditions 
for realization of basic human rights, independent 
securing of initiative and socially responsible per-

son with needed level of material welfare of him/
herself and his/her family, creates conditions for 
self-development of a person, invests in human 
and social capital, guarantees each person liv-
ing wage for worthy human being and assists 
strengthening of social concord in the society, 
consolidates principles of social partnership, se-
cures ecological safety. Such approach is a result 
of reinterpretation of role of the state in social se-
curity, intensification of globalization tendencies 
that stipulated prospective of model of social 
state, that activates and which comes to replace 
classical models. Drawn understanding of social 
state reflects world tendency to refusal from the 
idea of state of general welfare, when European 
tendency to formation of service country con-
solidates, and this guarantees the most neces-
sary social rights. Under conditions of economic 
crisis, global challenges of 21 century, state is 
unable to take responsibility for the welfare of 
person fully, and within principle of subsidiarity 
transfers part of the functions on business and 
institutes of civil society. Modern understanding 
and definition of social state has to be filled with 
new concepts (“securing of ecological safety”, 
“promoting competition and personal initiative of 
citizens to ensure their own welfare”, “social part-
nership development”, “active interaction with 
institutes of civil society”, etc.), but the main task 
of modern social state is providing of maximal 
favourable conditions for self-realization of the 
person. The welfare state, especially in Europe, 
is characterized by crisis, accompanied by debt 
and fiscal problems, unemployment, massive 
protests demanding the states to support social 
standards at some level. It encourages approba-
tion of new modernization projects of “survival” of 
social state: preventive model; social state that 
activates; labour state; social investment state 
(state of social investments) and so on. New 
approaches are constitutionally fixed according 
to them social state provides only basic human 
needs (infrastructure, living wage, education, 
health), but person him/herself has to take care 
for him/herself and his/her family. Modernization 
of social state models is manifested in the gradu-
al move away from priority of social support and 
directing efforts of the state on the development 
of personal initiative, activity of the working popu-
lation, investment in social capital. The content 
of social state is gradually creating the conditions 
for self-development of the person, primarily via 
labour activity, encouraging initiative and respon-
sibility of citizens for welfare securing. Social 
reforms take place towards narrowing the spec-
trum of action of social state, stimulating activity 
and responsibility of citizens for welfare securing, 
suspension of expanding of social functions (and 
therefore public expenditures), as they become 
prohibitive for state budgets and inefficient in 
terms of the needs of society. Main idea of social 
state is gradually creating the conditions for self 
development of working person.
Key words: welfare state, welfare state model, 
social law, globalization.
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Незважаючи на велику кількість наукових праць 
із даної проблематики, природа й сутність фено-
мена соціальної держави у світовій науці тлу-
мачиться неоднозначно і навіть для визначення 
поняття використовується недостатньо дифе-
ренційований ряд – «соціальна держава», «соці-
альна правова держава», «держава добробуту», 
«держава соціальних послуг» тощо. Досі відсутні 
загальноприйнятні уявлення про функції соціальної 
держави, механізми їх реалізації, її інститути, умови 
формування та динаміку, а окремі теорії заперечу-
ють сам феномен соціальної держави. Дослідники, 
висвітлюючи проблематику соціальної держави, 
по-різному сприймають як саму теорію, так і меха-
нізми її реалізації, що зумовлює необхідність певної 
уніфікації поглядів на соціальну державу. 

У світовій науці й практиці, з одного боку, 
помітна криза концепта соціальної держави, а з 
іншого – небажання відмовлятися від її запрова-
дження, але модернізувавши, адаптувавши до 
умов глобалізації та соціально-економічних, демо-
графічних, політичних викликів. Із цього випливає 
важливість дослідження зарубіжних моделей соці-
альної держави під кутом зору їх модернізації для 
конструювання вітчизняної моделі соціальної дер-
жави з урахуванням світових тенденцій, що допо-
може запобігти помилкам, які призвели до сучас-
ного кризового стану соціальної держави.

За останні десятиліття фахівці (А. Готьє, 
Ж. Делор, К. Еспінг-Андерсен, А. Сапір та ін.) виді-
лили низку моделей, які відрізняються обсягом 
пільг та обґрунтуванням права на їх отримання, 
фінансуванням і організацією; вони методоло-
гічно базуються на різних ідеологіях і підходах до 
розв’язання соціальних проблем. У вітчизняній 
політичній думці сформувалося кілька підходів до 
класифікації моделей соціальної держави, пред-
ставлених у дослідженнях О. Давидюка, Л. Ільчука, 
І. Козаченка, Р. Кузьменка, В. Намчук, В. Ніколаєв-
ського, О. Новікової, А. Сіленко, Л. Четверікової.

Сучасні концепції соціальної держави розви-
ваються в напрямах або її критики, або закликів 
до модернізації, протиставляються толерантні та 
критичні до соціальної держави підходи. Сучасні 
моделі соціальної держави віддзеркалюють нові 
тенденції в розвитку суспільства, пов’язані з гло-
балізацією, новими ринковими умовами, техно-
логіями. Єдина цілісна теорія соціальної держави 
нині відсутня; відмінності у підходах стосуються, 
насамперед, ступеня та меж державного втру-
чання, масштабів соціально-забезпечувальної 
діяльності держави. 

Причинами кризи сучасних моделей соціальної 
держави, які зумовлюють потребу їх модерніза-
ції, є: соціальні (ослаблення впливу профспілок, 
релігійних громад, індивідуалізація стилів життя, 
втрата колективної ідентичності); ресурсні (пере-
розподіл енергоресурсів і енергетичні проблеми); 

економічні (глобалізація, інтернаціоналізація, віль-
ний рух товарів та послуг, швидкий розвиток сек-
тора послуг при скороченні традиційних сегментів 
індустріальної економіки); фінансові (вільний рух 
капіталу, інфляція, рецесія); проблеми на ринку 
праці (мобільність робочої сили, міжнародна кон-
куренція трудових сил, розвиток нових форм праці 
та неформальної зайнятості, міграційні потоки, 
зростання рівня освіти жінок і активізація їхнього 
кар’єрного росту); соціокультурні (висока цінність 
самовизначення та індивідуальної свободи, зміна 
сімейної моралі); технічні (науково-технічний і 
медичний прогрес); демографічні (зміна вікової 
структури населення); політичні (неоліберальна 
ідеологія, рекомендації впливових міжнародних 
експертних організацій); гендерні (подальша еман-
сипація, зміна партнерських відносин і сімейних 
форм життя).

Конституційно закріплюються нові підходи, за 
якими соціальна держава забезпечує лише осно-
вні потреби людини (інфраструктура, прожитковий 
мінімум, освіта, охорона здоров’я), а людина сама 
повинна дбати про себе та свою сім’ю, що втілю-
ється у концепції «трудової держави», «держави, 
яка сприяє праці», «держави соціальних інвести-
цій», «моделі запобіжної держави» та ін.

В умовах економічної кризи, глобальних викли-
ків XXI cт. держава не в змозі брати на себе повну 
відповідальність за добробут особи, а в межах 
принципу субсидіарності перекладає частину 
функцій на бізнес, інститути громадянського сус-
пільства. Оскільки світовою тенденцію є відмова 
від ідеї держави загального добробуту, коли утвер-
джується європейська тенденція до формування 
сервісної держави, що гарантує найнеобхідніші 
соціальні права, то назріла необхідність напо-
внити сучасне розуміння й визначення соціальної 
держави новими конструктами («забезпечення 
екологічної безпеки», «заохочення конкуренції та 
розвитку особистої ініціативності громадян щодо 
забезпечення власного добробуту», «розвиток 
соціального партнерства», «активна взаємодія з 
інститутами громадянського суспільства» тощо), 
а найголовнішим завданням сучасної соціальної 
держави стає забезпечення максимально сприят-
ливих умов для самореалізації особистості. Такий 
підхід став результатом переосмислення ролі дер-
жави в соціальному захисті, посилення глобаліза-
ційних тенденцій, що зумовило перспективність 
моделі соціальної держави, яка активізує, котра 
приходить на зміну класичним моделям.

Тенденцією XXI ст. є, з одного боку, розширення 
каталогу соціальних прав людини та громадянина, 
а з іншого – переформатування функцій держави 
щодо їх забезпечення. Адже держави дедалі більше 
орієнтуються на соціальну підтримку лише нужден-
них, на стимулювання ініціативи людини в забез-
печенні свого добробуту, розвиток соціального та 
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людського капіталу. Це може дістати конституційне 
закріплення, наприклад обов’язок працездатних 
осіб щодо трудової діяльності в обмін на соціальну 
допомогу. Реформи соціальної сфери в багатьох 
соціальних державах свідчать про чітку спрямова-
ність на звуження спектра дії соціальної держави, 
стимулювання активності та відповідальності гро-
мадян за забезпечення добробуту, призупинення 
розширення соціальних функцій (і, відповідно, дер-
жавних витрат), позаяк вони стають непосильними 
для державних бюджетів і неефективними з точки 
зору потреб суспільства. Головним змістом соці-
альної держави поступово стає створення умов для 
саморозвитку працездатної особи, насамперед, 
через трудову активність. Центр ваги соціальної 
держави переноситься на сприяння виникненню 
якнайбільшої кількості ефективних робочих місць, 
сприяння самостійному підприємництву та іншим 
формам трудової активності громадян. 

Наприклад, традиційні риси скандинавської 
моделі змінюються під впливом чинників внутріш-
ньодержавного та міжнародного розвитку, кон-
вергенції ідеологій. Аналіз соціальних реформ 
шведського уряду Ф. Райнфельда доводить, що 
трансформація класичної соціал-демократич-
ної моделі соціальної держави відбувається в 
напрямку до ліберальної моделі, котра активізує 
працездатну особу.

В основі реформування А. Меркель моделі 
соціальної держави ФРН (корпоративістська) – 
зниження прибуткових податків, створення умов 
для самореалізації особою своїх здібностей, сти-
мулювання власної ініціативи громадян щодо під-
несення добробуту, а на державу ж покладається 
обов’язок коригувати збої у ринковому механізмі.

Законодавче закріплення орієнтації на осо-
бисту відповідальність за самозабезпечення, під-
вищення конкурентоспроможності працездатного 
населення, перенесення центру ваги з надання 
соціальної допомоги на створення умов для макси-
мально повного використання потенціалу працез-
датних громадян є стратегічною лінією реформу-
вання американської моделі соціальної держави. 

Отже, нині намітився спільний тренд у розви-
тку моделей соціальної держави: з одного боку, 
скорочення соціальних програм, прагнення до під-
вищення їх економічної ефективності та віддачі, а 
з іншого – розширення соціального партнерства, 
децентралізація влади, посилення регіональних 
(усередині країни) і місцевих органів. При цьому 
відбувається зміна ролі як держави, так і громадя-
нина: останній постає не лише як об’єкт соціальної 
політики держави, а й як активний її суб’єкт, корис-
тувач і виробник соціальних послуг.

На нашу думку, при типологізації моделей соці-
альної держави необхідно враховувати конверген-
цію ідеологій під впливом глобалізації та індивідуа-
лізації. Класичні політичні парадигми лібералізму, 

консерватизму та соціалізму видозмінюються, 
сучасний політичний процес фіксує їх зближення, 
що видозмінює класичні моделі соціальної дер-
жави. Намітилася тенденція до взаємовпливу 
ліберальної, соціалістичної та консервативної 
ідеологій, у результаті класичні моделі соціальної 
держави (ліберальна, корпоративна, соціал-демо-
кратична) трансформуються в неоліберальну, 
корпоративно-ліберальну (консервативно-лібе-
ральну), соціал-демократично-ліберальну; активі-
зація ліберальної складової пояснюється впливом 
глобалізації. 

За часом появи виділяємо класичні (усталені, 
традиційні) моделі, які видозмінюються, перепліта-
ються, і неомоделі соціальної держави (зокрема, 
ті, які формуються у посттоталітарних державах 
Центральної та Східної Європи, проекти єдиної 
соціальної моделі ЄС тощо), які ще не підтвердили 
готовність до ефективного впровадження в умовах 
глобалізаційних викликів, перебувають на органі-
заційній стадії, демонструють суперечливі, непо-
слідовні кроки. 

За співвідношенням активності держави та іні-
ціативності громадян у вирішенні соціальних про-
блем виділяємо патерналістський, класичний та 
тип соціальної держави, що активізує.

Посилення індивідуалізму, економічної кон-
куренції, відхід від соціальної солідарності, соці-
альної єдності актуалізує питання про вплив 
глобалізації на стабільність соціальних держав. 
Оскільки процес глобалізації пов’язаний із «роз-
миванням» економічних кордонів, вільним перемі-
щенням капіталів, товарів, робочої сили, то вини-
кають проблеми в реалізації трудових і соціальних 
прав, ускладнюється діяльність представницьких 
органів працівників. Необхідні гарантії того, щоб 
людські та соціальні цінності визначали характер 
і темпи економічної глобалізації, але поки що від-
сутня чітка концепція соціальної держави в умовах 
глобалізації. На часі створення «нової архітектури» 
добробуту, в якій особлива увага приділялася б 
вирішенню соціальних проблем не стільки за раху-
нок соціальних виплат певного типу, скільки їх про-
філактики. 

Один з активно дебатованих нині проектів – 
реформування соціальної держави у державу 
солідарності, де був би баланс між правами й 
обов’язками громадян, їхньою свободою та відпо-
відальністю; допомога держави надається лише 
тим, хто сам надає соціальну допомогу (напри-
клад, ініціативи британського прем’єр-міністра 
Д. Камерона щодо санкцій до багатодітних сімей, 
в яких жоден із батьків не працює, активізації без-
робітних на громадських роботах тощо) [1, с. 407].

Усі сучасні моделі соціальної держави перед-
бачають відмову від політики соціального забез-
печення на користь активізації зайнятості, само-
задоволення життєвих потреб, стимулювання 
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соціального капіталу через інвестування науки 
й освіти, генерування соціального капіталу, під-
вищення кваліфікації працездатного населення 
як чинника зменшення соціальної нерівності. 
Світовою тенденцією є відмова від ідеї загаль-
ного добробуту, утвердження сервісної держави 
та гарантування найнеобхідніших соціальних 
прав [3, c. 9]. В умовах економічної кризи, глобаль-
них викликів XXI cт. держава не в змозі брати на 
себе повну відповідальність за добробут особи, а 
в межах принципу субсидіарності перекладає час-
тину функцій на бізнес, інститути громадянського 
суспільства. 

В епоху глобалізації зростає роль держави все-
редині країни як гаранта соціальної, політичної 
та макроекономічної стабільності, допомоги най-
більш постраждалим групам населення, захисту 
від насильства, злочинності, що набувають гло-
бального характеру, захисту довкілля, законності. 
Тому відмовлятися від подальшого впровадження 
моделі соціальної держави неприпустимо. Ця 
модель має відповідати таким вимогам: підтримка, 
стимулювання власної ініціативи, підприємливості, 
продуктивної праці людини; підвищення трудо-
вої мотивації; посилення соціальної відповідаль-
ності людей за власне соціальне забезпечення та 
соціальної відповідальності підприємств; еконо-
мічна ефективність не повинна бути самоціллю, 
а «олюднюватися» соціальною справедливістю 
й екологічною збалансованістю; інвестування 
в материнство, дитинство та знання; реформу-
вання пенсійного забезпечення, стимулювання 
зайнятості осіб пенсійного віку, інвалідів (пільги 
роботодавцям); активне залучення державою до 
виконання соціальних функцій інститутів грома-
дянського суспільства та бізнесу; захист нерин-
кових соціальних сфер (екологія, освіта, духовне 
життя тощо). Підвищення якості життя, усунення 
соціальної диференціації неможливо досягти 
виключно економічними засобами, позаяк вони 
містять суттєву соціокультурну складову [1]. Люд-
ські ресурси в моделі соціальної держави мають 
розглядатися як базові ресурси, а відповідальність 
за ефективність сучасної моделі соціальної дер-
жави покладається у рівних частках на державу, 
бізнес, неурядові організації, громадянське сус-
пільство в цілому й окремих громадян.

Формування моделі соціальної держави в Укра-
їні перебуває на старті, нормативна база із цих 
питань має суттєві прогалини, в цілому відсутні 
концептуальний і нормативний елементи концеп-
ції соціальної держави. Конституційна норма про 
соціальну державу є, швидше, орієнтиром, ніж 
реальністю. Не сформоване інституціональне 
середовище соціального партнерства; відсутній 
кількісно значущий середній клас та ініціатива 
знизу; українське суспільство є далеким від євро-
пейських етичних принципів, які й є фундаментом 

прав, добробуту та людської гідності; не розви-
нене громадянське суспільство; невисокий рівень 
політико-правової культури, спостерігається певна 
безсистемність законодавства. Формування наці-
ональної моделі соціальної держави ускладню-
ється демографічними проблемами, втратою 
цінностей знань і праці, глибоким соціальним роз-
шаруванням, високою поляризацією доходів тощо. 
Держава зосереджує увагу не на активній соціаль-
ній політиці, створюючи умови для продуктивної 
праці, а на пасивній, матеріально підтримуючи 
малозабезпечених. 

Незважаючи на спільні риси у цивілізаційному 
розвитку з іншими країнами, Україна має свій істо-
ричний шлях становлення соціальної держави. На 
відміну від Заходу завдання формування соціаль-
ної державності актуалізувалося не на міцному 
фундаменті права, а за нестабільності та право-
вої розрегульованості. Необхідно конструювати 
вітчизняну модель соціальної держави на основі 
чіткої моделі, яка б окреслила ступінь втручання 
держави в соціально-економічні процеси, меха-
нізм розподілу та перерозподілу суспільних благ, 
міру відповідальності людини та держави. 

Копіювання Україною конкретних зарубіжних 
моделей не є перспективним, позаяк відсутні пере-
думови для їх ефективного впровадження, а також 
модернізуються всі класичні моделі, адаптуючись 
до викликів сьогодення та стрімкого інноваційного 
розвитку. Нині окреслюється перспектива такої 
моделі соціальної держави, яка активізує, стиму-
лює, заохочує позадержавні інститути, утверджує 
субсидіарність, звужуючи при цьому власні функ-
ції. Громадяни у такій моделі уже не виключно спо-
живачі соціальних благ, а й їх виробники, надавачі. 

У вітчизняній моделі соціальної держави має 
по-новому розподілятися відповідальність між 
державою, суспільством і громадянами, позаяк 
зростає роль особистої відповідальності особи за 
свій добробут. Завданням такої моделі є активне 
інвестування в людину, її потенціал; створення 
умов для саморозвитку особи, насамперед, через 
трудову активність; попередження соціальних 
негараздів, а не їх пом’якшення. Водночас необ-
хідно врахувати специфіку соціальної структури 
українського суспільства (значний відсоток осіб 
похилого віку, велика кількість неповних сімей 
тощо). Загальносвітова тенденція полягає в тому, 
що соціальна держава зобов’язана забезпечувати 
тільки основні потреби людини і не допускати утри-
манських настроїв, поглиблювати у свідомості гро-
мадян особисту відповідальність за поліпшення 
умов свого життя.

Завданням вітчизняної моделі соціальної дер-
жави має стати не подолання бідності, а сприяння 
механізмам висхідної соціальної мобільності, фор-
мування соціального ліфту для всіх груп населення. 
Сучасна модель соціальної держави має виступити 
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соціально-політичним арбітром у відносинах між 
соціальними верствами; в її основі – кодифіковане 
соціальне законодавство, розвинене громадян-
ське суспільство, соціально відповідальний бізнес. 
Проте нині в Україні поки що неможливо пере-
класти на громадянське суспільство та соціально 
відповідальний бізнес частину соціального тягаря, 
створити систему соціального партнерства. 

При визначенні моделі соціальної держави в 
Україні слід відмовитися від всеосяжного патерна-
лізму та концепту держави загального добробуту і, 
відповідно, утвердити як у теорії, так і в практичній 
діяльності новий принцип соціальної політики: дер-
жава надає та гарантує найнеобхідніші соціальні 
гарантії найбільш нужденним. При цьому модерна 
соціальна держава зобов’язана виступити голо-
вним суб’єктом реалізації соціальних інвестицій у 
розвиток освіти, охорони здоров’я, культури.

Модель вітчизняної соціальної держави, на 
нашу думку, доцільна як соціально-запобіжна, що 
активізує соціальний капітал, по-новому розподі-
ляє відповідальність між державою, суспільством 
і громадянами, залучає, стимулює останніх, під-
вищує значення особистої відповідальності гро-
мадян за свій добробут, інвестує в людський капі-
тал, створює умови для саморозвитку особистості 
через трудову активність, здійснює соціальне 
інвестування й арбітрування. Ця модель перед-
бачає забезпечення державою лише основних 

потреб людини при одночасному посиленні відпо-
відальності особи за власний добробут, а також 
запровадження спеціального індексу для оцінки 
ступеня соціальної відповідальності компаній, 
щорічного соціального звіту компаній. Рисами 
моделі є: піднесення значимості знань; консолі-
дація влади, бізнесу та громадськості у вирішенні 
соціально значимих питань; підвищення якості 
людського потенціалу; стимулювання розви-
тку корпоративної відповідальності, підвищення 
соціальної відповідальності бізнесу; соціальний 
діалог роботодавців і працівників, розвиток сис-
теми соціального партнерства; позиціонування 
громадянина як споживача, виробника, нада-
вача соціальних благ; впровадження у соціальну 
сферу європейських принципів ефективного уря-
дування; екологічне стимулювання (бізнесу та 
громадян).

ЛІТЕРАТУРА:
1. Співак В. М. Політико-правовий та соціокуль-

турний виміри глобалізації: монографія / В. М. Співак. –  
К. : Логос, 2011. – 416 с.

2. Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий 
та український досвід : монографія / Н. М. Хома. – К. :  
Юридична думка, 2012. – 592 с.

3. Чиркин В. Е. Общеловеческие ценности и 
современное государство / В. Е. Чиркин // Государ-
ство и право. – 2002. – № 2. – С. 5–13.



  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

57

Суспільно-політична криза, яка стала наслідком 
граничної делегітимації влади та досягнення межі 
неефективності владарювання в Україні, актуалізу-
вала проблематику пошуку шляхів та методів забез-
печення легітимності політичної влади та вибору 
перспективного напряму державотворення. 

Сучасна Україна, як державно-політичне утво-
рення, має обрати не лише шлях подальшого сус-
пільно-політичного розвитку, але й забезпечити 
належний рівень легітимності, тобто виправда-

ності зазіхань на владу з боку певних політичних 
та громадських інституцій і організацій, та досяг-
нення належного рівня довіри до останніх з боку 
населення й інших учасників політичного та соці-
ально-організаційного процесів. 

Суспільно-політичні зміни початку 90-х років в 
Україні призвели до значної трансформації полі-
тики, методів та технологій легітимації влади. 
Отримана в спадок від радянських часів модель 
забезпечення легітимності влади, заснована на 

Головну увагу в дослідженні присвячено 
аналізу українського досвіду забезпечення 
владної легітимності в контексті загаль-
ноєвропейських та світових тенденцій у 
практичній та теоретичній площинах. Ле-
гітимність одночасно виступає і метою, й 
умовою існування та ефективності влад-
них відносин у державі. Потенціал легі-
тимності є потенціалом державотворен-
ня та стабільності суспільно-політичного 
життя. Визнання цього та переосмислен-
ня місця та ролі легітимності в сучасній 
політичній науці є необхідною умовою як 
наукового, так і державно-управлінського 
прогресу. Розглянуті особливості деле-
гітимаційних процесів. Делегітимаційні 
процеси є складовою процесу набуття 
легітимності владними інституціями. Де-
легітимація є неминучим і необхідним еле-
ментом сучасної політики та політичного 
управління. Особливості делегітимаційних 
процесів часто визначають специфіку 
владно-політичних процесів та їх наслід-
ків щодо певної країни, суспільства. Тож 
без ґрунтовного дослідження делегітима-
ції неможливо повною мірою вивчити про-
блематику владної легітимності. Також 
представлено авторське бачення шляхів 
та методів забезпечення легітимності 
українських владних інституцій на основі 
наявного міжнародного досвіду та світо-
вих тенденцій щодо взаємопов’язаності 
легітимаційних дій і процедур та пробле-
матики становлення дієвих та впливових 
інституцій громадянського суспільства.
Ключові слова: легітимність, легіти-
мація, делегітимація, влада, суспільство, 
криза легітимності, політичне управління, 
політичний режим.

Главное внимание в исследовании уделе-
но анализу украинского опыта обеспече-
ния властной легитимности в контексте 
общеевропейских и мировых тенденций 
в практической и теоретической плоско-
стях. Легитимность одновременно высту-
пает и целью, и условием существования 
и эффективности властных отношений 
в государстве. Потенциал легитимности 
является потенциалом создания государ-
ства и стабильности общественно-поли-
тической жизни. Признание этого и пере-
осмысление места и роли легитимности в 
современной политической науке является 
необходимым условием как научного, так и 
государственно-управленческого прогрес-
са. Рассмотрены особенности делегити-

мационных процессов. Делегитимационные 
процессы являются составляющей процес-
са приобретения легитимности властны-
ми институциями. Делегитимация являет-
ся неминуемым и необходимым элементом 
современной политики и политического 
управления. Особенности делегитимаци-
онных процессов зачастую определяют 
специфику властно-политических процес-
сов относительно определенной страны, 
общества. Поэтому без глубокого исследо-
вания делегитимации невозможно в полной 
мере изучить проблематику властной леги-
тимности. Также представлено авторское 
видение путей и методов обеспечения ле-
гитимности властных институций Украи-
ны на основе имеющегося международного 
опыта и мировых тенденций относительно 
взаимозависимости легитимационных дей-
ствий и процедур и проблематики станов-
ления действенных и влиятельных инсти-
туций гражданского общества.
Ключевые слова: легитимность, леги-
тимация, делегитимация, власть, обще-
ство, кризис легитимности, политиче-
ское управление, политический режим.

The main attention is paid to the analysis in the 
study Ukrainian experience in ensuring the le-
gitimacy of power in the context of European 
and global trends in the practical and theoretical 
dimensions. Legitimity simultaneously comes 
forward both a purpose and condition of exis-
tence and efficiency of power relations in the 
state. Potential of legitimity is potential of cre-
ation of the state and stability of social and po-
litical life. Confession of it and comprehension 
of place and role of legitimity in modern political 
science is a necessary condition as scientific so 
state administrative progress. De-legitimation’s 
processes are the constituent of process of 
acquisition of legitimity by power’s institutions. 
De-legitimation is the inevitable and necessary 
element of modern policy and political manage-
ment. It is impossible in a complete measure 
to learn problem of power legitimitywithout re-
search of de-legitimation.Also author presents 
the seeing of ways and methods of providing of 
legitimity of Ukrainian power institutions on the 
basis of present international experience and 
world tendencies in relation to intercommunica-
tion of legitimations actions and procedures with 
problems of becoming of effective and influen-
tial institutions of civil society.
Key words: legitimity, legitimation, de-legiti-
mation, power, society, crisis of legitimity, politi-
cal management.
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переважному використанні примусу та сили, вже 
не могла ефективно використовуватися в практиці 
державно-політичної діяльності, а нової моделі 
створено не було. Проблема ускладнилася тим, 
що правляча еліта персонально майже не зміни-
лася, продовжуючи діяти та керувати державою 
та суспільством за допомогою тих же методів та 
технологій, що й за радянських часів. Стара про-
владна еліта, як засвідчили подальші події, не 
бажала та, вірогідніше за все, й не могла змінити 
стиль свого керівництва. Водночас суспільство 
стримано, але наполегливо почало вимагати змін. 
Атмосфера відкритості та свободи, наочний при-
клад успішних суспільно-політичних та економіч-
них змін у ряді країн колишнього СРСР та соціа-
лістичного табору спонукала до цього. Наслідком 
цього протиріччя стало зростання супротиву існу-
ючому режиму з боку суспільства, що став поміт-
ним з початку 2000-х років, а кульмінацією його 
стала «помаранчева революція» 2004 року.

Політичний режим першого десятиліття неза-
лежності, будучи політично, економічно неефек-
тивним та безперспективним, поступово втратив 
кредит довіри та легітимності, який він отримав 
після здобуття Україною незалежності 1991 року. 
Представники правлячої еліти не врахували той 
факт, що легітимність на відміну від влади не 
можна отримати в повне використання на певний 
час. Її потрібно весь час підтримувати ефектив-
ними та суспільно значимими справами та діями. 
Вона, як багаття, «зігріває» еліту підтримкою сус-
пільства лише за постійної уваги до останнього та 
підживлення вдалими діями.

Основним джерелом та засобом легітимації 
влади в Україні після здобуття незалежності залиша-
лися вибори. Виборча модель легітимації є загаль-
ноприйнятою в більшості демократичних країн світу, 
але це формалізована сторона легітимності, вона 
потребує доповнення за рахунок залучення до легі-
тимаційного процесу інших джерел забезпечення 
легітимності влади. У демократичних суспільствах 
виборча легітимація зазвичай доповнюється ста-
лістю традицій підтримки та визнання суспільством 
правомірності дій влади, а також дієвим впливом на 
процес прийняття політичних рішень інститутів гро-
мадянського суспільства. В авторитарних та тоталі-
тарних суспільствах виборча легітимація носить зде-
більшого формальний характер, хоча й зберігається, 
та замінюється силовим примусом.

Практика українського державотворення про-
демонструвала кілька спроб пошуку вдалої моделі 
легітимації влади. Аналізуючи ці спроби, можна 
виділити певні легітимаційні періоди, характер-
ною рисою яких було домінування певного дже-
рела забезпечення легітимності та налаштованих 
під нього моделей легітимації влади. Хронологічні 
межі є умовними, встановлені на основі аналізу 
різногалузевих досліджень та суб’єктивної оцінки 

розвитку та трансформації політичної системи 
України.

Першим був період 1991–1999 років, протягом 
якого переважно застосовувалися моделі та тех-
нології, в основі яких лежали ідеологічні джерела 
забезпечення легітимності влади.

На тлі суспільно-політичного пожвавлення та 
емоційного підйому суспільства правляча еліта 
запропонувала суспільству кілька шляхів держа-
вотворення та методів забезпечення легітимності. 
Особливістю легітимаційного процесу цього пері-
оду були розбіжності в цілях та завданнях дер-
жавотворення та легітимації, які озвучувалися 
публічно і тими, які малися на увазі провладною 
елітою. Як не парадоксально, але актуалізація 
питання розбудови держави маскувала бажання 
реалізації владних амбіцій окремих політиків, 
високопосадовців та їхнього оточення.

Наступний період 1999-2004 роки позначився 
домінуванням адміністративно-корупційної моделі 
легітимації, джерелом якої є примус, застосування 
сили та маніпуляція. Взявши курс на побудову 
авторитарного режиму, українська провладна еліта 
так і не змогла його реалізувати повною мірою, тож 
вимушена була дотримуватися певних процедур 
здійснення влади та легітимаційних дій.

Складність української ситуації полягала ще й у 
тому, що з різних причин керівництво не могло і не 
мало можливості встановити авторитарну модель 
управління та відповідну систему забезпечення легі-
тимності. Перебуваючи на роздоріжжі, українська 
провладна еліта змушена була маневрувати, збе-
рігаючи видимість демократичних процедур управ-
ління та забезпечення легітимності, й одночасно 
проводити політику, характерну для авторитарного 
режиму. Особливо це стало помітно наприкінці 90-х 
років, коли було здійснено спробу встановлення авто-
ритарного домінування. Проте під тиском зовнішніх 
джерел забезпечення легітимності, світової спіль-
ноти, міжнародних організацій та керівництва певних 
країн ця спроба виявилася невдалою.

У цей час виборча модель забезпечення легі-
тимності влади, фактично єдина дієва модель 
легітимації в Україні середини – кінця 90-х років, 
стала набувати формалізованого вигляду. Прези-
дентські вибори 1999 року та парламентські 1998 
та 2002 років продемонстрували те, що суспіль-
ство втратило контроль за діяльністю державних 
владних інститутів. На практиці головним чином 
почали використовуватися методи проведення 
виборів, що ґрунтувалися не на вільному волеви-
явленні громадян та врахуванні інтересів суспіль-
ства, а на маніпулятивних технологіях. Тож вибори 
стали прикриттям для подальшої узурпації влади 
певними кланами та фінансово-промисловими 
групами. Втрата останньої можливості впливу сус-
пільства на процес формування органів влади та 
їхню діяльність, якою протягом 90-х років в Укра-
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їні були вибори, спричинили соціальний протест, 
наслідком якого були події осені 2004 року.

Незалежність не спричинила зміни політич-
ної еліти в Україні. Однак факт незмінності надав 
проблемного характеру основам легітимності, 
основам, на яких еліта продовжувала здійсню-
вати владу. Подальша легалізація шляхом вибо-
рів пом’якшила проблему дуже незначною мірою, 
оскільки, узаконивши своє перебування при владі, 
еліта зобов’язана забезпечувати легітимність за 
допомогою економічних і соціальних успіхів. Якщо, 
як у випадку з Україною, успіхів немає, то необ-
хідно розробляти й застосовувати технології, які 
дають змогу компенсувати дефіцит легітимності.

Хоча формальна легальність здобувається нині 
в процесі багатопартійних виборів до вищого зако-
нодавчого органу, наприклад, і з використанням 
змішаної, пропорційно-мажоритарної виборчої сис-
теми, але подальші відносини обраних та вибор-
ців складаються за відомим сценарієм. У тих, хто 
одержав мандат на здійснення влади, геть відсутнє 
прагнення викликати і підтримати легітимацію 
знизу, легітимацію у вигляді поваги й визнання. Тим 
самим влада не стає авторитетом, який спирається 
на внутрішню усвідомлену кожним індивідом пере-
конаність в особливій значущості й правильності дій 
влади, що забезпечує їй підтримку Така перекона-
ність, за М. Вебером, становить внутрішню гаран-
тованість легітимності. Вона й залишається «неза-
питаною» в сучасній Україні.

Для підтримки міфу державотворення та забез-
печення легітимності суспільству протягом перших 
двох періодів було запропоновано для реалізації 
кілька ідей, які мали відволікти його увагу та уне-
можливити посягання з його боку на владу. Голо-
вне місце серед таких ідей займали такі:

1. Національна ідея та ідеологія національного 
відродження, яка вимагала консолідації суспіль-
ства та надання авансованої легітимності дер-
жавним інститутам та провладній еліті з метою 
реалізації заявленої ідеї в «надзвичайно складних 
геополітичних» умовах.

2. Ідея «сильної» влади задля якомога швид-
шого та ефективного становлення незалежної 
держави та протистояння внутрішнім і зовнішнім 
викликам. Зазначена ідея зазвичай популярна у 
поставторитарних суспільствах, але насправді 
приховує слабкість, непрофесіоналізм можно-
владців та бажання узурпації влади певними гру-
пами чи особистостями. 

3. Ідея розбудови громадянського суспіль-
ства. Насправді, громадянське суспільство само-
інституціалізується, його не можна побудувати 
чи створити в наказовому порядку. Таким чином, 
формуються лише інститути псевдогромадянські, 
метою існування яких є забезпечення видимості 
підтримки державних інститутів з боку суспільства 
та створення умов для самолегітимації режиму.

4. Ідея розбудови та захисту держави. Може 
поєднувати в собі елементи всіх вищезазначених 
ідей. Справжньою метою при цьому залишається 
утримування, узурпація влади та відсторонення сус-
пільства від реальної участі в управлінні країною.

Реалізація такої стратегії державотворення та 
моделей легітимації призвела до втрати темпу 
розвитку, ресурсів та легітимаційного потенціалу.

Наслідком цього стала перманентна криза 
політичного, економічного наукового та духовного 
життя України першого десятиліття незалежності.

Третій період, кінець 2004 – початок 2006 років, 
помітно вирізнявся серед інших джерелом легі-
тимності та легітимаційною зорієнтованістю. Події 
«помаранчевої революції» означили перехід до 
персоналізованої легітимації, джерелом якої стали 
особистісні якості лідера та активна позиція суспіль-
ства. Демократичні процедури формування нової 
влади мали закріпити означену позицію. Але, як 
виявилося уже через півроку, ця модель легітима-
ції з точки зору можливості її реалізації виявилася 
найменш вдалою в історії новітньої України. При-
чиною цього стали, перш за все, невідповідність 
заявлених новою владою принципів управління та 
персонального складу керівництва нових органів 
влади, відсутність реального бажання та можли-
вості провести докорінні зміни стилю управління та 
реформування політичної системи країни. Владні 
амбіції та особисті інтереси перебороли необхід-
ність виконання передвиборчих та проголошених 
на «майдані» обіцянок. Розчарування суспільства, 
яке надало «помаранчевим» лідерам небачений як 
для історії України, і не лише періоду незалежності, 
кредит легітимності та довіри, дуже швидко зруйну-
вало ідеалістичне бачення майбутнього держави та 
суспільства. Тож і криза легітимності «помаранче-
вої» влади в цілому та її лідерів поодинці була блис-
кавичною та неминучою. Її наслідком стала поразка 
нової влади на парламентських виборах 2006 року.

Четвертий період, середина 2006 – середина 
2010 років, характеризувався глибокою кризою 
легітимності. Структурно-залишкова модель легі-
тимації, в основі якої лежить традиція збереження 
певної структури, є найбільш слабкою та небез-
печною з точки зору перспектив державотворення 
та ефективного управління державою.

П’ятий період, середина 2010 – кінець 2013 років 
відзначився ще стрімкішим та граничним падінням 
рівня легітимності влади в Україні. Таким чином, 
криза легітимності влади не лише наблизилася до 
своєї критичної межі, а стала доконаним фактом, 
спровокувавши супротив суспільства та руйна-
цію системи нелегітимної та неефективної влади. 
Виявом цього є не тільки надзвичайно низький 
рівень довіри населення до політичної системи в 
інституціональному та персоніфікованому вимірі, 
а й швидке зниження авторитету держави на між-
народній арені.
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Слід також визнати значимість та впливовість 
для української влади зовнішніх джерел забез-
печення легітимності протягом усього періоду 
після здобуття Україною незалежності 1991 року. 
Подекуди саме цей чинник ставав визначальним 
при формуванні органів влади та зміні моделей 
легітимації. Яскравим прикладом стали вибори 
2004 року. Відмова Л. Кучми балотуватися на 
наступний президентський термін була більшою 
мірою зумовлена якраз острахом майбутньої деле-
гітимації в очах впливової частини світової спіль-
ноти, аніж бажанням дотримуватися неоднозначно 
трактованих конституційних норм чи побоюванням 
втрати певної легітимності з боку українського сус-
пільства.

Найбільш потужним зовнішнім легітимаційним 
впливом на українську владу за часів незалеж-
ності вирізнялися декілька суб’єктів міжнародної 
діяльності. У різні періоди ступінь їхнього впливу 
на суспільно-політичне життя українського сус-
пільства та держави, формування органів влади 
та їх легітимацію різнився, але при цьому головні 
зовнішньополітичні агенти впливу не змінювалися. 
До них можна віднести керівництво США, органи 
управління ЄС та владні кола РФ.

На певних етапах історичного розвитку владно-
політичний простір України ставав ареною актив-
ної конкурентної боротьби зазначених суб’єктів 
міжнародної діяльності. Подекуди українська 
державність та суспільні інтереси були та зали-
шаються розмінною картою в руках більш впли-
вових зовнішньополітичних гравців. Це свідчить 
про слабкість та несамостійність української влад-
ної еліти, яка так і не спромоглася виробити пев-
ний «кодекс честі» та узгоджені загальноприйняті 
норми поведінки, виходячи з інтересів власного 
суспільства та держави, а залишається у напівва-
сальнй залежності від закордонних «консультантів 
та помічників»

Вплив зовнішньополітичних факторів та дже-
рел легітимності особливо стає помітним та значи-
мим у період значних суспільно-політичних змін та 
кризи владної легітимності. При цьому діяльність 
міжнародної спільноти, світових організацій та 
правлячих кіл зарубіжних держав може виступати 
і як чинник стабілізації та пошуку оптимального 
шляху розвитку, і як чинник посилення нестабіль-
ності та кризових явищ.

Важливим фактором та джерелом легітимації 
можуть виступати геополітичні зміни та процеси в 
сучасному світі. У новітній історії України вони віді-
грали особливу роль. Саме масштабні геополітичні 
зміни кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття, 
руйнація «соціалістичного табору», поява значної 
кількості нових східноєвропейських країн дали 
змогу відносно швидко та безболісно проголосити 
та реалізувати ідею незалежності України. При 
цьому на хвилі загальноєвропейського державотво-

рення українська держава змогла легітимізуватися 
як в очах міжнародної спільноти, так і у свідомості 
українського суспільства, незважаючи на те, що ще 
півроку тому, навесні 1991 року, значна кількість 
населення на всесоюзному референдумі виказала 
бажання збереження Радянського Союзу і УРСР як 
однієї з його складових, союзної республіки. Досвід 
здобуття Україною незалежності та українського 
державотворення 1991 року можна вважати взі-
рцем ефективності легітимаційної політики. Тоді 
як країни колишньої Югославії в жорстоких та кро-
вопролитних боях, республіки Прибалтики, Гру-
зія важким та тривалим супротивом радянському 
режимові торували свою дорогу до незалежності, 
російська еліта «розривалася» між прагненням до 
свободи і незалежності та бажанням зречення імпе-
рії, Україна отримала власну незалежну державу 
більше як подарунок долі, аніж як здобуток трива-
лої праці та боротьби. Ця легкість, мабуть, зіграла з 
українським суспільством та елітою злий жарт, все-
ливши в їхню свідомість надмірну самовпевненість 
та недалекоглядність.

У подальшому примара зарубіжного впливу 
стала помітною, невід’ємною та визначальною 
рисою українського державотворення та легіти-
маційних процесів. З огляду на слабкість вну-
трішньополітичного легітимаційного потенціалу, 
українська еліта щоразу зверталася за консульта-
ційною, а то й владно-легітимаційною допомогою 
до закордонних «друзів та партнерів». Причому 
для певних частин української еліти вони знахо-
дилися за чітко встановленими орієнтирами: для 
одних – виключно на заході, для інших – на сході. 
Деякі представники еліти намагалися балансувати 
між цими двома векторами, але це могло тривати 
досить недовго і зазвичай закінчувалося необхід-
ністю остаточного визначення «власної позиції».

Події 2004 року означили початок пікової фази 
конфлікту інтересів ключових геополітичних грав-
ців на українському політичному полі, а події 2014 
року виявили їх граничну межу. На нашу думку, 
саме зовнішньополітичний чинник став визначаль-
ним з точки зору кризи легітимності, яка загостри-
лася, або ж точніше, перейшла у відкриту форму.

Тож сучасна криза владної легітимності, яка з 
періодами поглиблення та затухання триває вже 
біля десяти років, своїм джерелом теж багато 
в чому має зовнішньополітичні фактори та дії 
керівництва зарубіжних країн. Зовнішні джерела 
легітимності політичної влади були, є і будуть 
актуальними для України. До того ж методи та тех-
нології реалізації їхнього потенціалу щороку вдо-
сконалюються та стають все більш впливовими. 
У новітній історії України вони знайшли прояв: у 
сприянні проголошенню незалежності та держа-
вотворенні; формуванні і нав’язуванні суспільству 
певних ідеологічних принципів та догм; втручанні 
у внутрішньополітичні справи, виборчий процес; 
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інформаційній війні; прихованій та відкритій вій-
ськовій агресії та інших моментах суспільно-полі-
тичного життя.

Тож зовнішні фактори та джерела легітимації 
несуть як певну позитивну роль, так і мають нега-
тивні прояви та наслідки. Чого більше? Питання, 
мабуть, недоречне. Головне, як знайти ту модель 
державотворення, та способи легітимації, які б 
убезпечили від надмірного зовнішнього впливу 
внутрішні легітимаційні процеси. Як створити такі 
умови, коли суспільство буде орієнтуватися на вну-
трішні ресурси та традиції у створенні оптимальної 
моделі творення держави та самореалізації. Шлях 
до цього лежить через дієві, впливові інститути 
громадянського суспільства, яке ідею держав-
ності, суспільного розвитку та блага поставить 
вище, аніж дріб’язкові корпоративні чи особистісні 
сварки окремих представників провладної еліти, 
яке матиме реальний вплив на суспільно-політичні 
процеси та управління державою і не допускатиме 
можливості маніпулювання суспільними настро-
ями, діями заради задоволення амбіцій правлячих 
кіл країн, які за основу ведення зовнішньої полі-
тики взяли не принципи добросусідства, а певні 
утопічні застарілі ідеї та моделі, зорієнтовані на 
ситуативне посилення власного впливу на світовій 
арені за рахунок міжнародної дестабілізації, руйна-
ції інших держав та реалізації принципу «розділяй 
та владарюй». Ідея громадянського суспільства не 
панацея, але найбільш реальна можливість сус-
пільства самочинно вирішувати власну долю, а не 
сліпо довіряти її чи то власним, чи то закордонним 
«поводирям».

Аналізуючи недалеке минуле та сьогодення 
українського політичного життя в контексті 
владних відносин та проблем легітимності, ми 
незмінно наштовхувалися на сусідство понять 
«легітимність» та «еліта». Дійсно, еліта, зокрема 
політична, є найбільш впливовим та активним 
учасником легітимаційного процесу. Особливого 
значення позиція, дії, якості політичної еліти набу-
вають під час визначальних та кризових моментів 
в історії держави. Саме тоді від її професійності, 
толерантності, здатності до компромісу залежить 
доля суспільства та його майбутнє. Тож прина-
лежність до політичної еліти має розглядатися не 
як привілей чи можливість самореалізації, не як 
можливість максимального задоволення власних 
потреб чи привід для самовихваляння та приму-
шення до цього інших, а як велика відповідаль-
ність за долю людей та самопожертва задля сус-
пільних інтересів.

Український еліті ще далеко до сприйняття та 
реалізації зазначених принципів. Та й виглядають 
вони в реаліях сучасного українського життя дива-
куватими та занадто пафосними, але іншого шляху 
зазвичай немає, і тисячолітній світовий історичний 
досвід доводить це численними сумними прикла-

дами. Тож якщо українському суспільству та дер-
жаві потрібна ефективна, дієва, легітимна влада, 
то без зміни ставлення еліти до своїх обов’язків, 
саме обов’язків, а не прав чи привілеїв, без вста-
новлення цивілізованої моделі взаємодії еліти та 
суспільства обійтись просто неможливо. Сучасна 
українська еліта є переважно номенклатурною. 
Таким чином, обіймання певної посади автома-
тично означає приналежність до політичної, прав-
лячої еліти. При цьому до уваги не беруться ні осо-
бистісні якості претендента на елітарний статус, ні 
його вплив на суспільно-політичні процеси, ні про-
фесіоналізм, ні інші якості, наявність яких могла 
б означати правомірність та моральність претен-
зій особистості на зазначений статус та місце в 
суспільній ієрархії. Спрощений підхід до форму-
вання та рекрутування еліти породжує багато про-
блем об’єктивного та суб’єктивного характеру, які 
щоразу проявляються в українській політиці та сус-
пільному житті.

Суспільство та еліта не можуть тривалий час у 
межах однієї держави бути непримиримими конку-
рентами, або перебувати в радикальній опозиції 
один до одного, або взагалі існувати та діяти неза-
лежно. Звичайно, певні елементи конкуренції чи 
то змагальності можуть і мають існувати: без них 
домогтися суспільно-політичного прогресу немож-
ливо, але радикалізму, непримиримості, зверх-
ності, нерівноправності чи байдужості у відноси-
нах суспільства та еліти бути не повинно. Оскільки 
суспільство «народжує» еліту та делегує їй владні 
повноваження, легітимує задля забезпечення 
власної життєдіяльності, вирішення нагальних 
проблем та забезпечення, перш за все, соціаль-
ного поступу, то еліта та суспільство мають бути 
нерозривні у своїх намірах. Українське сьогодення 
демонструє зовсім протилежне у взаєминах еліти 
та суспільства, і це одна з головних проблем на 
шляху розвитку України.

Актуальна політична ситуація диктує необ-
хідність пошуку консолідуючої ідеї заради демо-
кратичного єднання громадян і політичних еліт. 
Головне завдання полягає у відновленні довіри 
народу до влади, громадянина до громадянина. 
Об’єднатися українське суспільство має навколо 
якісних змін сутності політичного розвитку. За всі 
роки державної незалежності у нас відбувалися 
переважно кількісні зміни, створювався лише кар-
кас демократичної влади. 

Проблема формування і якісного оновлення 
політичної еліти особливо важлива для нашого 
суспільства. Історично склалося так, що Україна 
століттями входила до складу деспотичних дер-
жав, де не існувало уявлення про хоча б відносну 
єдність інтересів правлячих класів і решти під-
данців. Модернізаційні перетворення здійснюва-
лися згори вниз, без зворотних імпульсів. Тому на 
нашому ґрунті так погано приживалися правові 
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норми, елементи самоврядування і громадян-
ського суспільства. Склався глибокий культурний, 
майновий і статусний розрив між вузькою управ-
лінською, культурною елітою і рештою населення. 
Глибина цього відчуження обумовлювалася тим, 
що носіями національних традицій були пере-
важно представники простого люду. Що ж до 
української еліти, то вона часто мала маргіналь-
ний характер, була відірвана від власної культури 
і водночас не завжди могла засвоювати цінності 
та норми домінуючої (польської, російської) куль-
тури. Сучасний розвиток, на жаль, не зняв цього 
протистояння, а поглибив його. В Україні ще не 
сформувалася соціальна сила, спроможна очо-
лити процес модернізації. 

Пропозицій та ідей щодо налагодження співп-
раці суспільства та державних інститутів і повер-
нення останніх у легітимне русло діяльності 
вистачає. Науковці, як ніхто інший, розуміють ту 
загрозу, яку таїть у собі збереження існуючого 
стану та подальше поглиблення кризи легітим-
ності державної влади. Бажано, щоб цю загрозу 
усвідомили також політики та високопосадовці, від 
дій яких багато в чому залежить зараз доля укра-
їнської державності. Зрозуміло одне (і на цьому 
сходяться більшість дослідників): незважаючи на 
те, які «рецепти порятунку легітимності та дер-
жавності» вони пропонують, легітимаційні процеси 
мають відбуватися виключно в руслі демократич-
них, вільних та усвідомлених суспільством норм та 
процедур, без будь-якого натяку на використання 
сили та примусу, як джерел легітимності та мето-
дів легітимації. Історія української державності 
засвідчує, що найменша спроба встановлення 
авторитарного політичного режиму чи режиму з 
елементами авторитаризму не лише не спонукає 
до пошуку компромісу, а призводить до руйнації 
державності. Тож досвід сучасної Росії в контексті 
методів та моделей легітимації державної влади, 
які там застосовуються, для української політики є 
не лише безперспективним, а і згубним.

Складність сучасного стану української дер-
жави та її керівництва полягає в тому, що криза 
легітимності та делегітимаційні процеси охопили 
всі рівні політичного та державного управління. Дії 
владних структур не знаходять позитивної оцінки 
та необхідної підтримки в суспільстві – від рівня 
місцевого управління до рівня вищого політичного 
та державного управління. Більше того делегіти-
маційні процеси в сучасній Україні носять як персо-
налізований характер, що виявляється в низькому 
рівні довіри до більшості представників вищого 
керівництва держави, так і структурний характер – 
висловлення та демонстрація недовіри з боку сус-
пільства всій системі державних органів влади та 
інститутів управління. Останнім «бастіоном легі-
тимності» влади в сучасній Україні залишається 
рівень фундаментальний, тобто визнання право-

мірності та необхідності існування української дер-
жави як такої, але він теж потерпає від постійних 
атак з боку як зовнішніх противників української 
державності, так і частини суспільства, яка теж з 
різних причин вважає нелегітимною взагалі україн-
ську державність. Тож криза легітимності в Україні 
носить системний та багатоаспектний характер.

Проблема ускладнюється ще й тим, що виборча 
модель легітимації, одна з головних складових 
сучасної легітимаційної політики та практики, вна-
слідок суспільно-політичних процесів та дій орга-
нів влади виявилася багато в чому дискредитова-
ною в очах суспільства і політикуму і, відповідно, 
ефективно використана бути не може. У схожому 
стані перебуває й судова гілка влади, ефективна 
та неупереджена робота якої в демократичних 
країнах значно посилює легітимаційний потенціал 
та легітимаційний «запас міцності» органів дер-
жавної влади та керівництва держави. 

Ситуація ускладнюється глобальністю кризо-
вих явищ у всіх сферах життя української держави. 
Сталося те, про що неодноразово попереджали 
громадські діячі, науковці, аналітики, журналісти. 
Збочена та корупційно-орієнтована модель полі-
тичного управління, яка до того ж була вкрай 
неефективною в галузі економіки та державного 
управління і будувалася за принципом ситуатив-
ного малопрофесійного реагування на проблеми, 
що виникали, без побудови та реалізації хоча б 
якої-небудь політико-управлінської стратегії, не 
могла існувати тривалий час і була приречена на 
крах. Більше того зазначена модель вела до руй-
нації і саму систему української державності. 

Зараз Україна як держава почала новий, зістав-
ний із часом здобуття незалежності період влас-
ного державотворення, розвитку, становлення. 
Цей період починається в непростих умовах, 
складніших, ніж це було 1991 року. До внутрішніх 
проблем економічного, політичного, суспільного 
плану, які наразі завжди були актуальними протя-
гом 1991–2015 років, додалися проблеми зовніш-
нього впливу. Україна вперше за майже 70 років 
стикнулася з реальною збройною агресією з боку 
сусідньої держави. У такій ситуації проблема легі-
тимності влади переходить у практичну площину: 
від безучасної довіри до активної співучасті. Від 
уміння еліти та спонтанно народжених інституцій 
громадянського суспільства скористатися новим 
кредитом довіри буде залежати майбутнє укра-
їнського суспільства та держави. Ситуація, що 
склалася зараз в Україні, ще раз продемонстру-
вала важливість та невідворотність для владних 
інституцій наслідків зневажання проблематики 
легітимності чи заміни її псевдолегітимаційними 
процесами та технологіями, довівши вкотре, що 
єдиним і головним джерелом легітимності полі-
тичної влади в сучасному державотворенні є сус-
пільство та особистість.
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У статті досліджуються прояви росій-
ського імперського дискурсу. Виокремлено 
три структурні компоненти російської 
імперської ідеології: уявлення про час, уяв-
лення про сенс історії, міфологічне уяв-
лення про Росію. Показано взаємозв’язок 
російської імперської ідеології з російськими 
історичними міфами. 
Ключові слова: імперія, ідеологія, історич-
ні міфи. 

В статье исследуются проявления рос-
сийского имперского дискурса. Выделены 
три структурных компонента российской 
имперской идеологии: представление о 
времени, представление о смысле исто-

рии, мифологическое представление о 
России. Показана взаимосвязь российской 
имперской идеологии с российскими исто-
рическими мифами.
Ключевые слова: империя, идеология, 
исторические мифы.

The article examines the manifestations of 
Russian imperial discourse. Identified three 
structural component of the Russian impe-
rial ideology: the notion of time, the idea of 
the meaning of history, mythological idea of 
Russia. Shows the relationship of the Rus-
sian imperial ideology with Russian histori-
cal myths.
Key words: empire, ideology, historical myths.

Апологетика імперського минулого Росії, 
зокрема імперії радянської, – це ключовий склад-
ник не лише російської пропаганди, а й сучасної 
російської культури. Пропаганда – це одночасно 
й запит, з яким держава звертається до громад-
ськості, і відповідь, яку дає держава. Наразі росій-
ська держава й російський народ сягнули цілкови-
того порозуміння. 

Пропаганда – це мова про сенси. Коли ми гово-
римо про пропаганду як «промивання мізків», то 
лише занижуємо* неприйнятні практики. Натомість 
поширення тих символічних форм, у яких відо-
бражаються наші ціннісні пріоритети, ми аж ніяк 
не схильні вважати демагогією або пропагандою 
відповідно до заниженої конотації цього поняття. 
Російська пропаганда – це дуже часто (якщо не 
зазвичай) пересмикування фактів, замовчування 
та відверта брехня. Однак пропаганда українська 
(дивлячись російськими очима) нічим не краща. 
Заниження чужої пропаганди – це частина про-
паганди. Проте суть справи в іншому: за великим 
рахунком, життя людини нікчемне, немає жодної 
філософської системи, яка пропонувала б опти-
містичний погляд на буття людини. Так само вкрай 
складно знайти й будь-який сенс у бутті наро-
дів. Ми сумлінно уникаємо запитів про сенси. І 
не тільки тому, що виявлення сенсів – непросте 

завдання, а ще й тому, що усвідомлення нонсенсу 
життя перетворює життя на остаточно нестерпне. 
ХІХ і ХХ ст., зруйнувавши традиційне суспільство й 
занизивши значущість християнського віровчення, 
породили власну фабрику сенсів – ідеології, які 
реалізуються саме завдяки пропаганді. І в цім кон-
тексті, російська імперська (великодержавницька 
й по суті шовіністична) ідеологія – це та необхід-
ність, яку, згідно з відомим висловом, так чи так, а 
треба було б «винайти». 

Отже, якщо придивитися до російської імпер-
ської ідеології та вибудованої на її основі пропа-
ганди, то вона цілком відповідає «техзамовленню». 
Життя сучасного росіянина вплітається ланкою в 
неперервний часовий ланцюг: від перших творців 
імперії до сьогодення й далі в неоглядне майбутнє. 
«Ленин жил, Ленин жив», «Король помер. Хай живе 
король!» – і так до безкінечності. Час лине, але 
смислові структури та структури порядку, завдяки 
яким долається хаос, мусять відтворюватися з 
достеменною міфологічною циклічністю. Імперія 
існувала, імперія існує, імперія мусить існувати, 
оскільки в іншому разі існування втрачає сенс, а 
порядок поглинається хаосом.

Серед російських авторів, звісно, немає одно-
стайності щодо того, де та точка відліку, з якої 
розпочинається імперія. За традиційною схемою 

* Під «заниженням» розуміється символічна діяльність – надання означуваному феномену негативної конотованості. Наприклад, 
трактування особи, колективного суб’єкта чи явища як «божевільного» (у тому сенсі, як його розуміє М. Фуко). Показовий при-
клад гри на заниження – це використання російськими ЗМІ та політиками слів «фашизм», «бандерівці», «хунта» тощо в контексті 
українських революційних подій. У всіх цих випадках відбувається відсилка до негативно конотованих образів, які реципієнти 
екстраполюють на українські події, відтак сприймаючи їх у негативному світлі. Інший приклад дискурсивної гри на заниження – це 
традиційне для російських політиків і ЗМІ трактування України як «держави, яка не відбулася». Цілком зрозуміло, що така держава 
апріорі викликає зневагу. У такий спосіб російська пропаганда досягає двох цілей: образно-естетичної й етично-поведінкової: 
дестабілізація та знищення «держави, яка не відбулася» перестає сприйматись як брутальне порушення міжнародного права, а 
постає в майже шляхетному світлі. Нацистська пропаганда проголошувала слов’ян, євреїв, циган та інших як недолюдей (подібні-
ших до робочої худоби та паразитів, аніж до розумних істот) відповідно, і знищення таких істот не здавалося чимось аморальним, 
поготів – перетворювалося на справу важливу, не дуже приємну, та все ж потрібну. Таку саму образно-естетичну й етико-поведін-
кову установку задає й російська пропаганда. 
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начало всіх начал – княжіння Рюрика в Ладозі (у 
популярній літературі іноді згадується Новгород). 
Автори, які не обділені фантазією, зокрема, ска-
жімо, політолог І. Панарін, слідуючи за середньо-
вічною традицією, виводять становлення росій-
ської державницької традиції від імператора 
Октавіана Августа. Однак це, як кажуть, дискусійне 
питання. Наразі немає сенсу аналізувати всю палі-
тру російських історико-політичних химер. Можна 
лише відзначити, що в цім політизованім дискурсі 
знайдеться продукт на будь-який смак: почина-
ючи з, безперечно, фахових студій, закінчуючи 
справжніми мареннями. Проте варто наголосити 
на іншому: знайомлячись із численними моно-
графіями І. Панаріна, О. Фурсова, М. Старікова 
(не кажучи вже про С. Кургіняна або О. Дугіна), 
ми, звісно, маємо підстави підозрювати, що їхня 
творчість є проявом обсесивно-компульсивного 
синдрому; переглядаючи публіцистичні фільми 
М. Леонтьєва (наприклад, епопеї «Велика гра» 
або «Велика американська дірка») – захоплюва-
тися прозріннями З. Фройда. Однак ми не можемо 
ігнорувати очевидний факт, оскільки це комплек-
сний дискурс, який забезпечує відчуття історичної 
тяглості. 

Неупереджено оцінюючи попереднє речення, 
можна бачити в ньому явну гру на заниження: 
критика історичного та соціально-політичного дис-
курсу відбувається за посередництва психологіч-
них понять і відсилки до теорії З. Фройда (при цьому 
самі тексти згаданих авторів не аналізуються), а 
отже, усе, що залишається читачеві, – вірити на 
слово, або ж спробувати самому розібратися в 
особливостях російського пропагандистського 
дискурсу. Цілком зрозуміло, що більшість читачів 
не обтяжуватимуть себе знайомством із числен-
ними працями й інтерв’ю. Відтак асоціативні ряди 
(І. Панарін, О. Фурсов, М. Старіков та інші – це 
нав’язливі психічні стани, а М. Леонтьєв – пережи-
вання ущербності та брудні фантазії) залишаться 
самодостатніми. Саме за такою схемою й пра-
цює будь-яка пропаганда, зокрема й російська в 
«продуктах» згаданих авторів. Єдине, чого бракує 
запропонованій грі на заниження, задля того, щоб 
вона стала пропагандистською, – це нескінчені 
повтори. Однак це те, чого не бракує російським 
ідеологічним іграм. 

Три складники російської ідеології 
Таким чином, варто акцентувати увагу на таких 

трьох складниках російської імперської ідеології, 
які реалізуються завдяки пропаганді:

1. Опанування часової вертикалі. І минуле, і 
сучасність, і майбутнє набувають сенсу. Історія, як 
вона постає в російській пропаганді, – це не змар-
новані покоління, не мільйони життів, загублених у 
незчисленних війнах. Історія – це участь у «великій 
грі», нав’язаній, звісно, іншими, але в цій грі Росія 
виступила гідним супротивником. Сучасність – не 

ірраціональні втручання у внутрішні справи інших 
країн, не безглузді анексії й не злочинні смерті 
солдат, а участь у величному протистоянні, а для 
конкретного росіянина – участь у творенні вели-
кої держави. Майбутнє – пролонговане минуле. 
Велика Росія перетворюється на спільний проект, 
цеглину в який кладуть, згадуючи нашого класика, 
«і мертві, і живі, і ненароджені». Як бачимо, онтоло-
гічне питання сенсу, яке є болючим для будь-якої 
людини, вирішується за допомогою включення 
людини до геополітичної гри. Проте як відрізнити 
ігровий сенс од сенсу онтологічного?

2. Перетворивши імперію на сенс поколінь, 
ідеологія раціоналізує картину світу. Якщо сенс 
історії – це становлення, розвиток і збереження 
імперії, то всі спроби раціонального осмислення 
історії, сучасності та майбутнього мають оберта-
тися довкола цієї основної вісі. Звернімо увагу, 
що сенс – це здобуток не раціоналізму, а віри. 
Однак самої лише віри замало для людини. 
Людина потребує розумного пояснення перебігу 
життя, прагне осягнути минулі події, усвідомити 
доцільність теперішніх дій і впевнено дивитись у 
майбутнє. Саме для цього людині потрібна раціо-
нальна картина світу, яка, звісно, завше є картиною 
спрощеною. Проте така «призма раціональності», 
за посередництва якої заломлюється сприйняття, 
ніколи не може бути персональною. Картина світу 
є колективним світоглядом, який виробляється 
передусім завдяки ідеології. Відповідно, раціона-
лізувавши образ реальності, російська імперська 
ідеологія не має потреби в ненастанному пресин-
гові на ЗМІ: суспільство саме домислює, спрощує 
та конструює раціональні пояснення всіх подій. 
Згідно із сучасним російським уявленням світ – 
це жорстока боротьба за природні ресурси (копа-
лини, землю, воду), віртуальна світова економіка, 
в основі якої доларова піраміда, фальшиві куль-
турні цінності «нового світового порядку» та цілком 
реальне право військової сили, яке прикривається 
демагогією про «права людини». Згідно з такою 
раціоналізованою картиною світу Росія знову опи-
няється в стані обложеної фортеці. І зміцнення 
мурів цієї фортеці починає здаватися не примхою, 
а найважливішим завданням.

3. Раціоналізувавши дійсність як боротьбу за 
ресурси (з усіма логічними висновками, які випли-
вають з усвідомлення реальності цієї боротьби), 
імперська ідеологія спричиняє перманентну 
тривогу. Як наслідок, виникає третє завдання, 
яке має розв’язати імперська ідеологія, – блоку-
вання неминучих фобій, які є наслідком тривоги. 
У позитивному ж ключі це є завдання створення 
психологічного комфорту для російських грома-
дян. Фортеця (Кремль), залізна завіса, неосяжна 
Матінка-Росія, солдати якої можуть відступати 
до Москви, або ж і за Уральські гори, – це образ 
материнського лона, відчуття захищеності, без-
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пеки й умиротворення. Проте Матінці-Росії потрі-
бен чоловік. Гіперболізовані риси маскулінності, 
які ми спостерігаємо в гламурних явленнях В. 
Путіна, – це не психологічні перверзії й навіть не 
надміри політтехнологів, а необхідність, що випли-
ває з гіперболізованої фемінності Матінки-Росії. 
Великій Росії потрібен великий президент, плюс – 
активізація підсвідомості її громадян. Однак важ-
ливим є інше: цей тандем – Путін і Росія – тандем 
мілітарної сили, гордість якої ракети «Тополь» і 
«Булава», та материнської неосяжності російської 
землі, яка потребує захисту, зумовлює відчуття 
затишку й одночасно персональної значущості. 
Ставши в опозицію до всього світу, росіяни, ніби 
повернулися в пелюшки; сповивана дитина заспо-
коюється: «Усе мовчить, бо благоденствує». 

Отже, як щойно показано, російська ідеологія 
містить три складники: ірраціональний, раціональ-
ний і, умовно кажучи, емоційно-психологічний. 
Проте російська ідеологія є не лише повнофункці-
ональною, охоплюючи всі сфери людської екзис-
тенції, а й надзвичайно гнучкою. До сфери ірраці-
онального впливу залучаються не лише символи 
секуляризованої політичної віри, а й суто містичні 
(пророцтва Е. Кейсі, Ванги, православних старців 
тощо), які, звісно, проливають світло на величне 
майбутнє Росії. Інакше кажучи, кожен реципієнт 
отримує те, що йому є доступним, залежно від 
ступеня його розвитку, однак результат рецепції 
завжди один і той самий – зміцнення віри в май-
бутнє Росії. До сфери раціонального включаються 
не лише смислові конструкти, вироблені в рам-
ках історичної та політичної наук, а й економіки 
(наприклад, численні інтерв’ю М. Хазіна) та наук 
природничих: нема такої технології, яка нині була 
б не освоєна в Росії (у тому числі холодний ядер-
ний синтез), нема такого апокаліптичного сцена-
рію, можливість якого не підтверджували б росій-
ські фізики. І в цій системі особливу роль відіграє 
російська популярна культура. «Епічні творіння» 
та неперетравне кінематографічне «мило» опові-
дають про одне: усе минуще, Росія – вічна, пам’ять 
про захисників Росії вічна. Навіть «блатний» шан-
сон – явище маргінальної культури – є нескінчен-
ною сагою про повернення блудного сина.

Російські політико-історичні міфи 
Починаючи свою працю «Російські історичні 

міфи», Е. Кінан відзначав, що сама увага до росій-
ської історичної міфології зумовлюється тим, що 

з падінням марксистської ідеології та з розпадом 
Радянського Союзу, де росіяни мали статус панів-
ної нації, Росія опиняється перед необхідністю 
віднаходження нових засад зовнішньої політики 
та нових відносин із найближчими сусідами. Від-
повідно, не варто відкидати ймовірності того, що 
нова політика нової Росії може опинитись у полоні 
засвоєних росіянами історичних міфів. Додаткова 
складність, на думку Е. Кінана, полягає в тому, що 
інші народи, зокрема й США, також знайомі з росій-
ською історичною міфологією, і навіть більше, 
дуже часто сприймають її як істинну, відповідним 
чином прогнозуючи російську політичну поведінку*. 
Е. Кінан висловлює сподівання, що прагматизм і 
реалізм усе ж превалюватимуть у політиці. Однак 
це сподівання він висловлює на 16-й сторінці своєї 
книги, читаючи ж наступні сторінки, переймаєшся 
підозрою, що висловлене сподівання на прагма-
тизм – це лише свого роду мовна фігура, зумов-
лена гарними манерами. 

Певний оптимізм помітний і в оцінюванні полі-
тичної есеїстки А. Солженіцина, яка трактується як 
посутньо міфологічна. Однак Е. Кінан застерігає, що 
погляди О. Солженіцина – це не погляди всіх росіян. 
Деконструктивізм, що лежить в основі дослідження 
Е. Кінана, спонукає його повсякчас ставити питання: 
«Наскільки той чи той міфотворчий текст був поши-
рений? Які соціальні кола були знайомі з міфот-
ворчим текстом? Наскільки той чи той міф сприй-
мався як актуальний, а не лише як одне з багатьох 
суджень?» Звернімо увагу, що саме цей деконструк-
тивістський ракурс застосовується дослідником й 
щодо есеїстки О. Солженіцина. Е. Кінан фактично 
сподівається на необізнаність і байдужість росіян. І 
його теза «Солженіцин не може говорити від імені 
всіх росіян» є підставою для оптимізму. 

Е. Кінан виокремлює п’ять чинників, які можуть 
зумовити схильність росіян мислити історичними 
міфами: 

«1. Невблаганна стандартизація й деградація 
історичного мислення в суспільстві, де засоби 
масової інформації протягом життя кількох поко-
лінь були контрольовані й маніпульовані на догоду 
політиці.

2. Добре відомі зигзаги пропаганди й політики: 
від нападів на російський великодержавний шові-
нізм до закликів до російського патріотизму, від 
марксистського інтернаціоналізму до боротьби з 
космополітизмом тощо.

* Розвиваючи міркування Е. Кінана, відзначимо, що засвоєння іншими народами російської історичної міфології позначається не 
тільки на сприйнятті Росії, а й на саморепрезентації Росії. Існує образ Росії, який поділяє світ (звісно, з певними національними 
відмінностями, оскільки образ Росії в Польщі, Німеччині та Франції тощо – це загалом відмінні образи, які, проте, мають спільні 
складники, насамперед міфологічні). Цей образ Росії, що вироблений іншими, впливає не тільки на їхнє прогнозування політики 
Росії, а й на саму політику Росії, адже, перебуваючи в комунікації з іншими країнами, Росія сприймає їхні очікування, а це не може 
не позначатися на російській політиці. І наразі годі й сказати, де причина, а де наслідок. Саморепрезентація Росії зумовлює її 
міжнародний образ або образ зумовлює її політику. Напевно, ці прояви взаємопов’язані. Однак не варто відкидати й той факт, що 
міжнародний образ Росії змушує її фактично грати визначену роль Росії. Прикрість лише в тому, що наявний образ імперської Росії 
змушує її вести імперську політику, а світ – сприймати цю політику як щось належне. Наразі цілком слушною здається така теза: 
щоб Росія змінила власний образ і власну міжнародну та внутрішню політику, світ повинен заявити, що бачить нині іншу Росію й 
не сприймає російські історичні міфи. 
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3. Як наслідок перших двох – нахил широкої 
публіки більше довіряти тим історичним поглядам, 
що суперечать офіційним або офіційно переслі-
дуються (наприклад, популярним сьогодні напів-
офіційним історикам XIX ст. або націоналістичній 
еміграції XX ст.).

4. Засаднича напруженість, яка створюється 
імпліцитними асоціаціями російських національ-
них міфів із забороненою темою міжнаціональних 
відносин.

5. Більша або менша ізольованість майже всіх 
росіян від діалогу, що відбувається в західних соці-
альних науках із таких питань, як національні міфи 
та уявлюване минуле» [1, c. 36].

Не важко помітити, що всі п’ять чинників, які 
виокремив Е. Кінан, нині «щасливо» зійшлись у 
російській пропаганді. 

У своїй праці Е. Кінан послідовно викриває хиб-
ність низки російських історичних міфів. Зокрема, 
показує, що політика Москви не визначалася жод-
ною доктриною «збирання» руських земель, а ціл-
ком лежала в площині типової для XV – XVI ст. 
збройної боротьби між княжими династіями; релі-
гійні мотиви ніяк не впливали на зовнішню політику 
Москви того періоду; білоруські й українські землі 
були геть незнані, а отже, і про одвічне прагнення 
Москви опікуватися долею православних і «єди-
нокровних» слов’ян годі й казати. Таким чином, 
Е. Кінан, суголосно позиції українських істориків, 
спростовує доктрину «перетікання» владної тра-
диції з Києва до Москви; викриває доктрину спо-
рідненості трьох слов’янських народів як посутньо 
невластиву для середньовічної свідомості; роз-
вінчує й тезу про значущість церковних зв’язків 
між Москвою та Константинополем, які, мовляв, 
зумовлювали самосприйняття Москви в ролі «Тре-
тього Риму». 

Е. Кінан доводить, що всі російські історичні 
міфи – наслідок пізньої (з XVIII ст.) рецепції євро-
пейських історичних концепцій. У більш-менш 
оформленому вигляді російські історичні міфи 
з’являються лише в працях І. Гізеля, В. Татіщєва та 
М. Карамзіна. Водночас Е. Кінан указує й на важ-
ливу деталь: усі доктринальні впливи, які ініціюва-
лися з-за меж Московії, а згодом і Російської імпе-
рії, мали на меті зміну зовнішньої політики Москви 
та Петербургу. І саме в цій площині лежить діяль-
ність І. Гізеля й української старшини, яка в XVIII 
ст. влилася в російську політичні еліту. Фактично 
це був маніпулятивний вплив, покликаний пере-
направити російську політику на Захід (проти Речі 
Посполитої) та Південь (проти Османської імперії). 

Залишається тільки відзначити, що згадані маніпу-
лятивні спроби виявилися цілком успішними. 

Характеризуючи працю Е. Кінана, варто також 
наголосити, що застосований ним метод декон-
струкції є цілком придатним для критичного ана-
лізу, але він унеможливлює розуміння сутності 
історичного міфу та його сугестивної сили. Крім 
того, для Е. Кінана історичний міф – це «уяв-
лення», яке не відповідає дійсності. Тобто істо-
ричний міф – це омана, яка приймається за 
істину. Таке трактування історичного міфу цілком 
прийнятне в рамках критичного історичного ана-
лізу. Висновки такого критичного аналізу можуть 
бути використані в політичній пропаганді з метою 
спростування неприйнятних історичних міфів. 
Однак апріорне зведення міфу до хибного уяв-
лення ставатиме на заваді розумінню сутності 
політичної міфології, а отже, за межами поля 
політологічної уваги залишатимуться найважли-
віші складники політичної міфології, що лежать у 
пізнавальній площині психології та філософії. 

Для політичної науки немає принципового зна-
чення ступінь істинності, наприклад, середньо-
вічної доктрини богопомазаності монарха або 
доктрини «Москва – Третій Рим», або, звертаю-
чись до української історії, теорії сарматського 
походження шляхти Речі Посполитої та теорії 
хозарського походження козацького народу. Якщо 
певне уявлення пояснює політичне явище, задає 
темпоральний вимір ідентичності, встановлює 
етико-політичні цінності й обов’язки, зумовлю-
ючи цілі політичної діяльності, і при цьому при-
ймається свідомістю як істинне, визначаючи 
політичне життя, то таке уявлення вже є міфом 
і, незважаючи на сумніви в його істинності, є зна-
чущим для політичної науки, оскільки має бути 
предметом вивчення [2, c. 86]. 

Однак, напевно, керуючись саме такою логікою, 
Е. Кінан і присвятив своє дослідження російським 
історичним міфам. При цьому він як послідовний 
картезіанець прагне також викрити шахрайську 
магію історичних міфів. Е. Кінан наголошує: «Поди-
віться, кролика «київської спадщини» підкинув 
до історичного циліндра Інокентій Гізель! Жодної 
магії, лише трюк і літературна вправність! Більше 
реалізму, більше прагматизму, сумніваймося в 
усьому». У цьому етична позиція Е. Кінана. Наука* 
чи радше пізнання завше на боці розуму, скепсису 
та прагматики. Проте чи є політика наукою? Чи є 
політична свідомість поспіль науковою? Вочевидь, 
що ні. Е. Кінан, а заодно й усі мислителі починаючи 
з Р. Декарта бунтують проти цієї очевидності. Не 

* Слово «наука» є однокореневим зі словами «научіння», «учитися» тощо. Ці слова вказують на процес засвоєння вже наявних 
знань, тобто не на пізнання, а саме на завчання вже відомого, або ж такого, що вважається відомим. Зазначена етимологічна осо-
бливість нашого слова розкриває всю чужорідність науки як сфери діяльності в нашій культурі. Водночас ця лексема не розкриває 
саму суть того, що ми вважаємо наукою. Адже наука – це пізнання, виявлення першопричин і наслідків. І, вочевидь, зважаючи вже 
на те, що наша культура не виробила власного поняття, яке позначало б діяльність, мета якої – пізнання, є підстави для великих 
сумнівів щодо того, чи є така діяльність цінною для нашого суспільства, тобто чи визначає наша культура ставлення до наукової 
діяльності як до цінності. 



  ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

67

бунтує проти неї лише Ф. Достоєвський, який напи-
сав, що свобода людини – це її право та прагнення 
«по своей глупой воле пожить». Філософія життя 
й екзистенціалізм, а нині й постмодерн в особі 
М. Фуко домагаються, якщо не абсолютного, то 
принаймні часткового виправдання ірраціональ-
ного. Однак де закінчується часткове, яке вкли-
нене до абсолютного? Напевно, наразі не варто 
продовжувати цю тему. Необхідно ставити крапку, 
зауваживши, що, на жаль (або на щастя), напевно 
трапляється по-різному, політика не вільна від 
міфів й ірраціонального загалом. 

Від міфологічного уявлення до політики 
Е. Кінан відзначив схильність росіян довіряти 

параісторичним концепціям націоналістичного 
характеру. Переживання ганебності побуту й істо-
ричної приниженості породжує прагнення сатис-
факції: «Так, наш російський спосіб життя огидний, 
так, наша імперія розпалася, але був час, коли 
ми були на перших ролях у цьому світі». Такою є 
логіка політичної філософії І. Панаріна й О. Дугіна. 
Ці автори міфологізують актуального Я-росіянина, 
тобто перетворюють міфологічний конструкт на 
зміст російської ідентичності. Виникає логічне 
запитання: «Чому ж ми втратили свої провідні 

позиції?» Відповідь на нього дають І. Панарін, М. 
Старіков, С. Кургінян і М. Леонтьєв, які вважають, 
що вся справа в англосаксонській змові. Лондон і 
його космополітична еліта – ось корінь світового 
зла та корінь усіх російських нещасть, натомість 
Росія та росіяни – блаженні жертви. Як бачимо, 
така відповідь підводить до очевидних зовніш-
ньо- та внутрішньополітичних завдань: зміцнення 
обороноздатності, консолідація еліти, економічна 
самодостатність, опора на традиційні культурні 
«скрепи» – мілітаризація, зачистка політичної 
й економічної еліти, контроль ЗМІ, політизація 
Православ’я тощо. Від такої логіки прямий шлях до 
слів про розширення «життєвого простору». І якщо 
ми придивимося до сучасної російської політики, 
то всі згадані логічно визначені завдання повністю 
простежуються в російській політиці. 
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Україна, як одна з демократичних держав світу, 
що динамічно розвиваються, завжди буде зали-
шатися об'єктом для впливів у прагненні країн 
на світове лідерство. Підтвердженням цьому є 
спроби окремих держав сформувати у широких 
кіл світової громадськості негативний образ укра-
їнської держави. Відчутні складнощі, що вини-
кають зі сприйняттям України на Заході, багато 
в чому пояснюються не ворожими підступами, 
а неготовністю західної аудиторії до позитивної 
інформації про нашу країну. Завдяки інформацій-
ній кон'юнктурі, що склалася, інтерес до сучасної 
України дуже обмежений і формується в чітко 
негативному ключі. Між тим у сьогоднішніх умовах 
сприяння об'єктивному сприйняттю України за кор-
доном на основі достовірної інформації – це про-
блема не тільки міжнародного престижу, а й націо-
нальної безпеки.

Не варто сперечатися з тезою про те, що від 
того, якою бачать Україну у світі – надійним або 
непередбачуваним партнером – залежить розви-
ток міжнародного співробітництва в економічній, 
політичній і соціальній сферах. Також не викликає 
сумнівів те, що складність процесу інтеграції Укра-
їни в міжнародне співтовариство визначається, в 
першу чергу, особливостями економічного та полі-
тичного процесів, політико-культурними відміннос-
тями. З іншого боку, позитивні образи країни все-
редині України – це запорука стабільного стійкого 
внутрішнього розвитку, відсутність громадянських 
конфліктів, гарантія підтримки населення.

Як показала так звана «газова війна» з Росією, 
ще до активного протистояння з цією державою, 
інформаційна політика України продемонструвала 
повну «беззубість». На тлі інформаційної актив-
ності Росії українська сторона виглядала пасивно 
та мляво. Не у кращому вигляді була наша країна і у 
перші місяці російської агресії, коли російські теле-

канали вели активну антиукраїнську пропаганду в 
українському телеефірі. Доводиться визнати, що 
якоюсь мірою зусиллями експертів, дипломатів і 
політиків Росії вдалося дискредитувати Україну в 
очах західної громадськості у певний період часу.

Ця ситуація є одним із яскравих прикладів того, 
що поки ще Україні завжди в змозі організувати 
ефективну комунікацію з зовнішнім світом.

Імідж держави в науковій літературі визна-
чається як спрощений символічний образ усієї 
сукупності інститутів влади держави, заснований 
як на їхній реальній діяльності, так і створюваний 
стихійно або цілеспрямовано на основі міфів і сте-
реотипів масової свідомості, тим самим формуючи 
стійкі політичні мотивації людей. Імідж держави 
включає в себе зовнішньополітичну та внутрішньо-
політичну складові [1, c. 12].

Смислове наповнення образу країни залежить 
від об'єктивних і суб'єктивних факторів. Об'єктивні 
чинники, що впливають на смисловий зміст образу 
країни у масовій свідомості, формуються під впли-
вом уявлень про неї в сусідніх країнах, її відносин 
із ближніми сусідами, геополітичних устремлінь, 
уявлень про зарубіжний світ. Суб'єктивні чинники 
є основою самосприйняття громадянами своєї 
Батьківщини, їх уявлень про свою країну, її місце 
у світі, служать певною психологічною компенса-
цією, дозволяють офарбити економічні, політичні 
інтереси країни в кольори культурної спільності, 
ментальної близькості. У результаті смислової 
трансформації образу країни в імідж і бренд дер-
жава позиціонує себе в міжнародних інформацій-
них потоках [2, c. 17].

Технології конструювання образу країни (регі-
ону, міста), оцінка їхньої ефективності та способи 
її підвищення знаходяться в центрі пильної уваги 
експертно-аналітичного співтовариства та діяль-
ності консалтингових структур. Регулярно прово-
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диться порівняльний рейтинг «брендів» держав 
світу. Такі дослідження мають суто прикладний 
характер, їхнє завдання – забезпечити розробку 
технологій просування позитивного сприйняття. 
Замовниками виступають державні відомства, 
зокрема, міністерства закордонних справ. Образ 
країни розглядається в контексті розвитку мар-
кетингових стратегій національного бізнесу, про-
сування відповідних марок і залучення інозем-
них інвестицій. Конкурентоспроможність країни 
не вичерпується економічним потенціалом, вона 
включає в себе політичний імідж, соціальний клі-
мат і культурну спадщину. Сама держава пози-
ціонується в рамках такого підходу як «бренд», 
що працює на конкурентоспроможність країни у 
глобальному світі. В якості інструментів аналізу 
адаптуються звичні для маркетингу терміноло-
гія (образ бренду, його конкурентоспроможність, 
позиціонування й ін.) і відповідний аналітичний 
інструментарій; з їх допомогою позиціонування 
країни обґрунтовується подібно позиціонуванню 
товару [3, c. 14].

Інформаційний простір, у якому формується 
сприйняття країни в світі, складається під впли-
вом процесів глобалізації, але вони не задають 
односпрямований вектор динаміки національ-
ного образу. Останній зберігає статичні характе-
ристики, відтворює укорінені розхожі уявлення, 
але не розмивається. Більше того, універсаліза-
ція побуту та стандартів споживання підсилює 
прагнення національної спільноти зберегти і під-
тримати впізнаване обличчя – носій унікального 
культурного досвіду. Відкритий простір інформа-
ції та комунікації розширює можливості участі в 
такому досвіді (через туризм, канали гуманітар-
ного обміну і т. п.). Ці можливості успішно вико-
ристовують, наприклад, такі не найпривабливіші 
з точки зору багатств культурної спадщини країни 
як Фінляндія, Нова Зеландія або Ірландія. Тут 
цілеспрямовано підтримують образи національ-
ної культурної самобутності, заробляючи імідже-
вий капітал і на новітніх інформаційних техноло-
гіях, і на етнокультурних традиціях.

У минулому багато країн намагалися змінити 
існуючі уявлення про себе в світі, для того щоб 
позначити таким чином зміну політичного режиму, 
перетворення державного ладу, проведення нових 
реформ.

Більшість урядів світових держав усвідомлює і 
багато з них намагаються керувати своєю репута-
цією, що дало назву цілому напрямку в маркетингу –  
reputation management.

Деякі країни досягли в цьому великих успіхів – 
Ірландія, Іспанія, Нова Зеландія, Австралія, ПАР у 
порівняно короткі терміни істотно поліпшили свій 
імідж, у результаті чого економіка, зовнішньопо-
літичні відносини та повага з боку міжнародного 
співтовариства значно зміцнилися. Інші країни, 

як, наприклад, Малайзія, Польща, Латвія, Китай, 
тільки вступили на шлях поліпшення іміджу країни.

Не буде перебільшеною думка про те, що сьо-
годні на кону міжнародний імідж України. У Європі 
пильно спостерігають за подіями в Україні та не 
приховують, що втомилися від непрогнозованості 
розвитку подій, де замість проведення ефективних 
політичних й економічних реформ політики вирі-
шують свої власні проблеми, і це в умовах прове-
дення антитерористичної операції і різкого падіння 
життєзабезпечення народу.

Одним із ефективних резервів формування 
іміджу України є врахування громадської думки в 
інших країнах. Механізми взаємосприйняття Укра-
їни та решти світу мають на меті дослідження 
причин виникнення стійко негативних стереоти-
пів, зміни самоіміджу, виправлення деформацій, 
а потім технологічного просування нової країнної 
ідентичності та країнної індивідуальності.

У зв'язку з цим цікаві результати досліджень 
Інституту світової політики, який, опитавши по 
30-50 експертів у Білорусі, Грузії, Молдові, Польщі і 
Румунії, представив «тридцятку» асоціацій з Украї-
ною в цих країнах. З'ясувалося, що у більшості цих 
країн Україна, з одного боку, сприймається деяк 
демократична держава, яка веде боротьбу за своє 
незалежність і цілісність, а з іншого – визнача-
ється незавершеність реформ, корупція, дефіцит 
демократії у зв’язку з порушенням прав людини, 
невизначеністю політико-правової бази діяльності 
позиції тощо [4].

Чи існують способи змінити тенденцію та кар-
динально поліпшити імідж України, насамперед у 
країнах Заходу? Доводиться визнати, що в рам-
ках пануючих уявлень, традиційно обмежуючих 
поняття іміджу державними рамками, образ укра-
їнської держави завжди буде заручником проведе-
ної ним політики. Небезпека його погіршення збе-
рігатиметься постійно, навіть за найсприятливіших 
зовнішньополітичних обставин. Окрім того, в очах 
зарубіжної громадськості образ держави занадто 
часто асоціюється (а деколи просто зливається) 
з портретом правлячого режиму. В умовах пану-
вання медійних структур, це потенційне джерело 
дискредитації. Спроби включити до державного 
іміджу громадську складову проблеми не вирі-
шують. Образ української держави також досить 
уразливий, оскільки не вписується в західні уяв-
лення з їхніми високими стандартами демократії, 
правової захищеності, соціального благополуччя 
та матеріального достатку.

Європейські партнери дають зрозуміти, що для 
поліпшення свого іміджу Україні необхідно про-
вести широкі реформи, насамперед, у судовій 
системі. Таку думку озвучив європейський комі-
сар Гюнтер Оттінгер, зазначаючи, що якщо Укра-
їна хоче досягти політичної асоціації й економіч-
ної інтеграції з Європейським союзом, ЄС, у свою 
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чергу, хоче бачити в Україні незалежну судову сис-
тему. «Це – одна з умов, яка дозволить просуватися 
в інших сферах. Ми чекаємо, що Україна змінить 
свою систему (судову), і буде об'єктивне право-
суддя, яке буде гарантоване Конституцією», –  
зазначив він. «І я вірю, що подальший прогрес 
України на шляху до ЄС буде залежати від цього. 
Це (подальший прогрес) буде залежати від поваги 
до прав людини, принципів демократії та верхо-
венства права», – додав євро комісар [5].

Не поліпшує імідж країні й та обставина, що 
Україну поряд з Росією вважають одним із кращих 
прикладів олігархії у Європі. Про це заявив дипло-
матичний радник голови Європарламенту Єжи 
Бузека Арнольдас Пранцкевічус, підкреслюючи, що 
у нас відбулося практично повне злиття політики 
та бізнесу, їх майже неможливо відокремити одне 
від одного. «Українські олігархи мають значний 
вплив на політику або безпосередньо займаються 
нею, змішуючи політичні та бізнес-інтереси», –  
констатував Пранцкевічус. За його спостережен-
нями, з точки зору ЄС і з урахуванням досвіду 
євроінтеграції в Центральній і Східній Європі, такі 
процеси дуже небезпечні та багато в чому можуть 
вплинути на «здоров'я» демократичних струк-
тур. Як зазначив радник голови Європарламенту, 
в нормальному демократичному суспільстві має 
існувати чіткий поділ між держслужбовцями, полі-
тичними лідерами та бізнесом. Звичайно, необ-
хідна їх співпраця, це дуже важливо. Проте, коли 
все це знаходиться в одних руках, відповідальність 
розмивається, звітність перед суспільством прак-
тично зникає. Потенційно це несе великі проблеми, 
пов'язані «здоров'ям» політичних партій, яким не 
вистачає політичної ідеології та які часто керуються 
економічними інтересами, інтересами олігарха або 
приватними інтересами своїх лідерів [6].

І все ж, слід шукати пріоритети, що утворю-
ють своєрідний ресурс іміджевої стратегії. Стій-
кий позитивний імідж вимагає фундаментального 
обґрунтування, яке апелює до внутрішніх дже-
рел існування країни та народу, що розкривають і 
пояснюють місце України в ряду інших країн світу. 
Подібні підстави повинні бути звільнені від ідеоло-
гічного навантаження й, за можливістю, від питань 
поточної політики, але при цьому, затверджувати 
національне буття, тобто громадянську єдність, 
суверенітет і територіальну цілісність країни.

У зв'язку з цим підвищується відповідальність 
українських ЗМІ, безпосередньо причетних до 
формування національного іміджу. Вони служать 
провідниками найбільш стійких уявлень, що вкорі-
нюються як усередині країни, так і за її межами. 
При цьому особливо важливо, щоб вони відпові-
дали поведінковим стандартам, починаючи з еле-
ментарних понять і форм мовленнєвої культури. 
Мова вітчизняних ЗМІ іноді рясніє двозначними 
мовними зворотами, які породжують сумніви, 

скажімо, в цілісності та стабільності українського 
політичного простору, особливо у сучасних вельми 
тяжких умовах.

Зарубіжні вчені У. Оллінс і С. Анхольт, говорячи 
про образ тієї чи іншої держави, ввели поняття 
country branding, яке можна перевести як «націо-
нальний або країнний бренд», – загальне сприй-
няття країни громадянами, засноване на шести 
складових – туризм; експорт; населення; уряд; куль-
тура, історія та традиції; інвестиції й імміграція [7].

Як справедливо зазначає З. Циренжапов, про-
сування позитивного зовнішнього іміджу держави в 
міжнародному інформаційно-комунікативному про-
сторі повинне вестися з використанням іміджевого 
потенціалу країни. Елементами іміджевого потен-
ціалу держави є: природна, культурна й історична 
спадщина, досягнення культури, науки, спорту, 
туристична привабливість регіонів країни [8, c. 17]. 
Проаналізуємо іміджевий потенціал України.

Туризм міг би стати напрямком не тільки брен-
динговим, а й економічно вигідним. А в основі брен-
дингу якраз могла б бути багатогранна культура 
українського народу. Якщо будь-який імідж склада-
ється зі стереотипів, то імідж культури фактично 
«стереотип у стереотипі». Завдяки своїй стерео-
типності культура надає найширші можливості для 
іміджмейкерства. Формування іміджу передбачає 
створення репрезентативно-образної конструкції, 
яка повинна не тільки описувати, а й пояснювати 
об'єкт, що цікавить, за допомогою колективних 
уявлень. Отже, збагачення іміджу культурними 
стереотипами розширює коло можливих оцінок і, 
тим самим, підриває негативні установки, позбав-
ляючи уявлення однозначності.

Ще один фактор, який впливає на бренд – гро-
мадяни держави. Так склалося, що найбільш відомі 
за кордоном громадяни України – це артисти шоу-
бізнесу, спортсмени, олігархи та політики. Таким 
чином, саме їхня поведінка перебуває під пильною 
увагою іноземної громадськості. Звичайно ж, має 
значення й поведінка багатьох співвітчизників, які 
працюють за кордоном.

В Україні стратегія інформаційно-роз'ясню- 
вальної роботи розробляється МЗС України 
(Управління інформації, прес-служба, Управління 
політичного аналізу та планування) відповідно до 
доручення Президента України та зовнішньопо-
літичного курсу держави. Зазначені відділи роз-
робляють, моделюють і рекомендують стратегії 
зовнішньої політики, забезпечують аналіз зовніш-
ньополітичної ситуації та розробляють прогнози 
на підставі інформації, що надходить в інформа-
ційно-аналітичне управління [9, c. 117].

Відтак, імідж держави, який позитивно сприй-
мається та транслюється в різних аудиторіях, 
повинен будуватися на серйозній ідеологічній 
основі, тобто являти собою набір певних смислів і 
зрозумілих формул, які враховують культурні осо-
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бливості, ціннісні установки, прийняті в даному 
соціумі. Для цього потрібно знати та брати до 
уваги національні особливості як країни-вироб-
ника, так і держав-споживачів іміджевого про-
дукту. З цим завданням здатні впоратися фахівці 
в галузі міжкультурної комунікації та вчені, які 
займаються об'єктивними дослідженнями в цій 
сфері, чиї фундаментальні знання сьогодні не 
надто затребувані суспільством споживання і 
масової культури.

Отже, Україна – країна з високим рівнем нако-
пичення інтелектуального капіталу, багатющою 
культурною спадщиною, унікальним природним 
середовищем – має величезний потенціал зрос-
тання якості життя, але він використовується поки 
що більш ніж неефективно. Серйозні перешкоди 
на цьому шляху – слабка сприйнятливість соці-
альних інститутів до стратегій інноваційного розви-
тку, низький рівень довіри за межами малих соці-
альних груп. Це викликає труднощі в конвертації 
індивідуального творчого досвіду в макросоціальні 
стратегії розвитку.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Медведева Н. Н. Внешнеполитический имидж 

России в контексте развития отношений с Европей-
ским Союзом : автореф. дис. … канд. полит. наук : 
спец. 23.00.04 – Политические проблемы между-
народных отношений и глобального развития /  
Н. Н. Медведева. – М., 2008. – 26 с.

2. Адилов В. А. Образ России в Казахстане :  
опыт проектирования имиджа страны во внеш-
ней среде : автореф. дис. … канд. соц. Наук : спец. 

23.00.02 – политические институты, этнополитиче-
ская конфликтология, национальные и политические 
процессы и технологии (социологические науки) /  
В. А. Адилов. – М., 2009. – 26 с.

3. Семененко И. С. Образы и имиджи в дискурсе 
национальной идентичности / И. С. Семененко // 
Полис. – 2008. – № 5. – С. 7-18.

4. Соседи ассоциируют Украину с коррупцией и 
каникулами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://podrobnosti.ua/society/2011/06/22/776845.html.

5. Чтобы попасть в Европу надо реформиро-
вать суды – еврокомиссар [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/rus/news/ 
2011/06/9/6284429/

6. В Европарламенте считают Украину пока-
зательным примером олигархии [Електрон ний 
ресурс]. – Режим доступу: http://podrobnosti.ua/
power/2011/04/06/762557.html

7. Anholt–GMI. Nation Brands Index [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : www.anholt.com

8. Цыренжапов З. О. Информационно-комму-
никативный потенциал имиджа Российского госу-
дарства : автореф. дис. … канд. полит. наук : спец. 
10.01.10. – Журналистика (политические науки) /  
З. О. Цыренжапов. – М., 2014. – 24 с.

9. Шевченко Е. В. PR-технологии формирова-
ния международного имиджа страны (на примере 
Украины) / Е. В. Шевченко // PR-технологии в инфор-
мационном обществе : Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 
4-5 ноября 2009 г. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2009. – 
214 с.

10. Марунченко О. П. Інформаційна війна у сучас-
ному політичному просторі : автор. дис. … канд. політ. 
наук; спеціальність : 23.00.02 – політичні інститути та 
процесі. – Одеса, 2013. – 19 с.



НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛІТИКУС»

72 Випуск 1. 2015 

Постановка проблеми. У новітню епоху інфор-
мація стає не просто певною сумою знань, а тому 
повинна розглядатися філософами, соціологами, 
політологами як один із чинників національного 
розвитку, без окреслення соціальних вимірів якого, 
без уточнення його пріоритетів і перспективних 
форм та методів взаємодії з іншими ключовими 
соціально-історичними факторами годі й сподіва-
тися на системне розроблення адекватної картини 
розвитку кожного з базисних елементів національ-
ного та державного поступу.

Означені пріоритетні домінанти розвитку укра-
їнського суспільства неможливо забезпечити без 
урахування трьох наріжних концептів громад-
ського розвитку, якими в новонасталому тисячо-
літті є синтезовані в певний смисловий універсум 
політика, право та інформація. Саме єдність цих 
трьох чинників визначає сьогодні соціальне тло 
державного розвитку, а власне ця синтезована 
єдність є тим універсальним чинником, що формує 
атмосферу розвитку громади й громадянина.

Актуальність роботи обумовлена тим, що в 
новітній соціально-історичній реальності вже ні 
для кого не є таємницею, що і політика, і право, 
і інформація є адекватними одна одній формами 
влади (про більшу чи меншу сферу впливу кожної 
з трьох цих універсалій можна сперечатися, що й 
роблять учені-фахівці з різних галузей гуманітар-
ного знання).

Отже, для найбільш адекватного визначення 
проблемного кола політико-правового регулю-
вання сучасних інформаційних пріоритетів в Укра-
їні треба з науковою неупередженістю розглянути 
ключові константи філософського розуміння такого 
регулювання, яким є політика, право та інформа-
ція, а також способи філософського їх розуміння в 
соціальному контексті. 

У статті ми спираємося на дослідження видат-
ного британського державного діяча та політичного 

філософа М. Тетчер, французької дослідниці рухів 
європейської політичної та соціальної філософії 
Ж. Рюс, а виробленню механізмів політико-право-
вого регулювання інформаційних пріоритетів спри-
ятиме трактування норм права та права як такого, 
подане К. Лефор.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розмірковуючи над набутим Європою та світом 
політичним досвідом у минулому столітті, над 
співвідношенням різних світоглядних і буттєвих 
домінант у цьому досвіді та над тим, чим саме є 
політика як ключова категорія суспільного життя, 
видатний британський державний діяч і політичний 
філософ М. Тетчер наголошує на пріоритетності 
розуміння політики як специфічного, проте дуже 
дієвого способу виконання «обов’язку щодо ближ-
ніх, який Господь наклав на всіх людей» [7, с. 423]. 
Відтак політика як соціальний універсум для М. Тет-
чер – це передусім сфера, яка керується або пови-
нна керуватися морально-етичними, духовними 
засадами й настановами, відповідальністю перед 
Богом за людей. До речі, саме так формулювали 
своє бачення влади й політичного служіння людям 
такі українські державні діячі й велети права, як 
Б. Хмельницький, І. Мазепа, П. Орлик та інші.

Політика, будучи сферою, де повинні діяти 
духовні засади й морально-етичні підвалини хрис-
тиянства (якщо йдеться про європейську політику), 
водночас повинна бути тісно пов’язаною з право-
вими підвалинами. Власне, М. Тетчер наголошує 
на нерозривності політико-правового начала, 
вибудовуючи своєрідну філософську тріаду «духо-
вність – політика – право». Саме в обов’язок полі-
тика, згідно з англійським мислителем, входить 
таке забезпечення правового розвитку законодав-
ства, яке б прямо відповідало духу моральності, 
що, як наслідок, зумовить формування особли-
вого, придатного до сучасних вимог державно-сус-
пільного розвитку, інформаційного поля. Не сус-
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пільство або певні його члени винні, відповідно до 
думки М. Тетчер, у тому, що не кращає їхня доля, 
а саме закони, які не можуть зробити людину щас-
ливою або доброю, проте цілком можуть погір-
шити людські якості, а отже, сприяти поширенню 
та зміцненню негативних соціальних, у тому числі 
соціально-інформаційних, тенденцій. Закони, що 
базуються на неморальних категоріях і принци-
пах, здатні суттєво погіршити соціокомунікатив-
ний стан суспільства, однією з базисних констант 
розвитку якого є інформація, інформаційні поля як 
феноменальні семіотичні сфери соціальної вза-
ємодії, як особливі важливі сфери пропозиції та 
рецептування інформації, а отже, як сфери, у яких 
повсякчас продукуються нові ідеї та смисли. Саме 
від такого погіршення стану розвитку соціокомуні-
кативних взаємин і повинні вберегти суспільство 
політики, які керуються не лише тактичними розра-
хунками, а й повсякчас пам’ятають про стратегічні 
пріоритети суспільного розвитку.

Коли ми ведемо мову про стратегію функціо-
нування в сучасному світі та в світі майбутнього 
політичних норм і норм етики як імперативного 
закону, як норм, що знаходяться в самій основі 
права як такого, в основі універсального дискурсу 
права, що регулює як універсальне політичне, так і 
суто правове поле, у тому числі розвиток інформа-
ційних полів, структурування їхнього соціального 
обширу реалізації, то треба звернути увагу й на 
такі розробки європейської політичної філософії, 
які окреслили сутність пріоритетних для Європей-
ського Союзу загальних політико-правових норм 
ще наприкінці минулого століття. Ці розробки є 
тим актуальнішими, що дозволяють зрозуміти 
іманентну природу засадничих механізмів полі-
тико-правового регулювання різних соціальних, 
у тому числі інформаційних пріоритетів розвитку 
постіндустріального суспільства. Відома фран-
цузька дослідниця рухів європейської політичної 
та соціальної філософії Ж. Рюс у праці «Поступ 
сучасних ідей» наводить думку Л. Штрауса, який 
стверджував: «Людина повинна мати еталон при-
родного права, незалежний від конкретного сус-
пільства» [6, с. 560].

У контексті нашого дослідження треба звернути 
увагу на те, що Л. Штраус бачить природне право 
як соціальну функцію, незалежну від конкретного 
суспільства, тобто як функцію, яка за самим своїм 
статусом повинна неупереджено й об’єктивно 
визначати взаємини в соціальному середовищі. 
Право, згідно з теорією Л. Штрауса, є незалежним 
від минущих потреб тією ж мірою, якою, скажімо, 
політика, згідно з ідеями, що їх репрезентує М. Тет-
чер, залежна від норм моралі та моральності. 
Дихотомічна єдність такого розуміння права та 
політики неминуче призводить до вироблення гар-
монійних норм політико-правового регулювання 
інформаційних пріоритетів, адже ставить таке 

формування в залежність від одвічних моральних 
категорій і трансцендентних форм соціальної пра-
восвідомості, характерних для будь-якого цивілізо-
ваного суспільства.

На нашу думку, виробленню механізмів полі-
тико-правового регулювання інформаційних прі-
оритетів сприятиме й трактування норм права та 
права як такого, яке подав К. Лефор. Для цього 
філософа право є передусім синонімом легітим-
ності, саме на цій основі воно взаємодіє з політи-
кою як соціальною універсалією та визначає інші, 
у тому числі соціально-інформаційні, поля розви-
тку, методи й способи їх регулювання [6, с. 574].

Фактично йдеться про дію легітимності полі-
тико-правових установлень та інституцій не як 
грубо виявленої матеріальної сили, а про силу 
соціального впливу у формі оприсутнення в інфор-
маційному просторі через посередництво нагаду-
вання, силу, що асоціативно й аналогічно до певних 
соціально-історичних і соціокультурних обставин 
та констант цілком повноцінно виявляє себе на 
інформаційно-свідомісному рівні. «Символічна 
сила» в цьому разі – не лише форма застережного 
чи іншого впливу на соціальну (інформаційну в 
тому числі) реальність, а й форма систематизації 
такого впливу через посередництво різних факто-
рів гуманітарного розвитку.

Немає сумніву в тому, що таке розуміння пра-
вового наповнення громадянського простору та 
інформаційного обширу як його органічної смис-
лової й буттєвої частини можна вважати одним 
із важливих для сучасності й майбутнього пріо-
ритетів функціонування інформаційного поля в 
Україні. К. Лефор зауважує в праці «Політична 
думка», подаючи власне трактування принципів 
права та політичного устрою сучасної демокра-
тії: «Фундаментальні права <…> наповнюють  
змістом громадський простір. <…> У праві на сво-
боду слова є певний заклик до встановлення від-
носин, до комунікації, яка є фундаментальним яви-
щем демократичного усуспільнення» [6, с. 575].

У такому філософському осмисленні бачимо 
не лише актуальність для українського політико-
правового проекту дефініцій «фундаментальне 
право» та «громадський простір» в указаному нами 
вище сенсі, а й, що не менш важливо, прикметний 
акцент на принципі свободи слова, який не лише є 
базисним для будь-якої справжньої демократії, а й 
є визначальним саме в сенсі розбудови морального 
й легітимного правового суспільно-інформаційного 
простору. Фактично йдеться про свободу слова «як 
заклик до комунікації». Відтак ця категорія залишає 
межі вузькополітичного (лише правового наповне-
ння), стаючи змістоутворюючим і формотворчим 
водночас способом організації смислових пріорите-
тів інформаційного простору як специфічного спо-
собу соціального комунікування, виходячи на іма-
нентно новітній рівень соціального спілкування.
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Саме тому одним із базисних інформаційних 
пріоритетів розвитку демократичного суспіль-
ства в політико-правовому відношенні є потреба 
гарантування всім верствам суспільства рівного 
доступу до джерельно-інформаційної бази. І якщо 
раніше такий доступ був пріоритетом меншин, то 
в інформатизованому ХХІ ст., очевидно, не можна 
обійтися без політико-правового гарантування. 
Французький мислитель Ж. Рюс зауважує: «Новим 
групам відкрито доступ до простору, раніше при-
значеного для обмеженого числа осіб» [6, с. 575].

Особливо важливим і визначальним зазначене 
коло проблем стає нині в добу тотального пану-
вання інформації як культурного, інтелектуаль-
ного продукту, що визначає соціальні пріоритети 
й напрями розвитку й часто є фактором ризику 
для країн із демократією несталого статусу, з 
демократичним устроєм, що лише розвивається. 
Для людини ХХІ ст. в таких країнах інформація 
завдяки розвитку технічного прогресу часто стає 
другою (а в окремих випадках першою) атмосфе-
рою, способом соціально-психологічного побуту-
вання в реальності. У нашій країні, як і в багатьох 
інших країнах світу, сформувалися й формуються 
молоді «інтернет-покоління», суспільство дедалі 
більше структурує свою свідомість довкола про-
блематики, щільно пов’язаної й тісно залежної від 
різних видів інформації та інформатизованості. 
Відтак, окрім названих нами вище інформаційних 
пріоритетів джерела, способи донесення та осо-
бливо мета донесення інформаційного потоку в 
українську суспільну свідомість є, на нашу думку, 
смисловою сферою, придатною для першочерго-
вого розгляду.

Отже, без політико-правового забезпечення 
особистості й громаді права на, так би мовити, 
вільну інформаційну самореалізацію й інформа-
ційну самоідентифікацію не може й бути мови про 
світове визнання України як країни зі стабільною 
демократією, зі стабільним політичним устроєм, 
а отже, не може бути в новітню епоху й визнання 
України країною з прогнозованою економікою, де 
людина та комплекс її духовних, культурних, еко-
номічних потреб є найвищою цінністю.

Пріоритетною також є потреба розроблення 
універсальної й багатоаспектної програми інфор-
маційного захисту суспільства, яка б мала складну 
іманентно синтезовану мету: з одного боку, гаран-
тування особистості й суспільству прав і свобод 
інформаційної самореалізації, а з іншого – захист їх 
розвитку від негативних руйнівних впливів, про які 
ми згадували вище, і тих явищ, які у світовій гумані-
тарній науці визначені як інформаційна війна.

Унаслідок очевидної актуальності цієї про-
блеми для України й світу зупинимося на аналізі 
самого поняття «інформаційна війна» у формулю-
ванні, у якому воно існує у світовому інформацій-
ному просторі. В інтернет-енциклопедії «Вікіпедія» 

подано таке визначення цього явища: «Інформа-
ційна війна (англ. – information war) – дії, вжиті 
для досягнення інформаційної переваги шляхом 
завдання шкоди інформації, процесам, які засно-
вані на інформації, та інформаційним системам 
противника за одночасного захисту власної інфор-
мації, процесів, заснованих на інформації, та 
інформаційних систем. Сьогодні інформація отри-
мує матеріальну форму, і володіння нею стає дуже 
жаданим. До реалізації будь-які «матеріальні» 
рішення сьогодні випробовуються в інформаційній 
сфері, і результати стають вирішальними. Сучасні 
війни ведуться насамперед в інформаційній сфері, 
яка випереджає й безперервно супроводжує так 
званий «прямий контакт» протиборчих сторін» [3].

Так само важливим в умовах глобалізацій-
ного інформаційного протистояння видається й 
пріоритет, який державні установи в різних краї-
нах надають «захисту власної інформації, проце-
сів, які засновані на інформації, та інформаційних 
систем». Власне, це питання забезпечення націо-
нальної безпеки. Треба також зазначити, що такий 
захист є стратегічною метою функціонування дер-
жавних інституцій, адже термін «власна інформа-
ція» в ХХІ ст. фактично означає власна ідентич-
ність, власна неповторність, зрештою, власне місце 
й роль у світовій цивілізаційній симфонії. Водночас 
втрата такої «власної інформації» – не лише втрата 
ідентичності, а й втрата унікальності однієї з непо-
вторних частин людської цивілізації. Тому в полі-
тико-правовому контексті вироблення й регулю-
вання інформаційних пріоритетів розвитку пильну 
увагу треба приділяти захисту духовності, мови, 
культури, традицій звичаїв. Кожна із цих категорій – 
уже унікальний інформаційний текст, у якому збе-
рігаються коди буття нації. У цьому контексті також 
ідеться саме про «власну інформацію» великого 
тексту, створеного поколіннями предків.

У світовому гуманітарному дискурсі вже досить 
тривалий час існує поняття «культурний фільтр», 
яке за своїм наповненням також здатне відігра-
вати в синтезі з політико-правовими регулятор-
ними механізмами особливу роль захисту націо-
нального інформаційного простору [5, с. 188].

Культурно-інформаційний фільтр виступає осо-
бливою ціннісно-смисловою категорією, сам сенс 
існування та функціонування якої й полягає, з 
одного боку, на тому, що спирається на мораль, 
традиції й звичаєвість, а з іншого – у можливості 
зробити ці константи трансцендентального укра-
їнського буття чинниками захисту національного 
інформаційного обширу завдяки активізації куль-
турних одиниць.

Корисною для осмислення в контексті полі-
тико-правових пріоритетів захисту національного 
інформаційного поля є й вищенаведена теза про 
те, що в сучасному світі «інформація добирає 
матеріальну форму, володіння нею стає дуже 
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жаданим». Тезу про «матеріальність» форми 
інформації можна, крім очевидного й окресленого, 
трактувати також як таку, що вказує на потребу 
захищати інформаційні кордони держави. У часи, 
коли матеріальні, зримо оприсутнені кордони між 
різними державами зникають, на передній план 
виступають ті кордони, які розрізняють світо-
вий соціум за переконаннями, поділяють його за 
принципом ідейно-інформаційної причетності до 
певних векторів світоглядної еволюції тощо. Крім 
того, у сучасному інформаційному протистоянні 
саме володіння незримою матеріальною сутністю 
інформації забезпечує й володіння сутностями 
цілком зримими, цілком очевидними.

В умовах глобалізаційного інформаційного 
протистояння вітчизняні філософи не можуть, на 
нашу думку, випустити з поля зору й таку смислову 
характеристику інформаційних воєн: «Спецслужби 
країн ведуть свої війни безпосередньо в Інтернеті 
<…> Виходячи зі змісту та ролі інформації d сучас-
ному світі, американський дослідник М. Маклюен 
виводить цікаву тезу: «Істинно тотальна війна – це 
війна за допомогою інформації». Саме М. Маклюен 
<…> ще 30 років тому проголосив, що в наш час 
економічні зв’язки й відносини все більше прийма-
ють форму обміну знаннями, а не обміну товарами. 
А засоби масової комунікації самі є новими «при-
родними ресурсами», що збільшують багатства 
суспільства» [3]. У такому разі характеристика 
форм інформаційного протистояння окреслюється 
довкола особливо актуального для посттоталі-
тарних держав і суспільств означення істинної 
тотальності справжніх воєн. Справді, на щастя, за 
останні більш ніж півстоліття людство не пережи-
вало глобальних воєн. Натомість реальністю були 
й, на жаль, є регіональні військові конфлікти.

Що ж до інформаційного простору, то Інтернет 
як безмежний обшир інформації справді останнім 
часом часто стає ареною інформаційного проти-
стояння, у якому зміщуються пріоритети, транс-
формуються форми інтелектуальної взаємодії, 
а тому важливою проблемою для сьогодення є 
вироблення стратегії захисту інформаційного наці-
онального простору саме в Інтернеті. Таке полі-
тико-правове регулювання, на нашу думку, пови-
нно включати в себе певні прийоми та засоби, 
що дозволятимуть спростовувати аргументи про-
тивників в інформаційному протистоянні. Відтак 
цілком закономірно зростатиме роль науково-
освітнього фактору в інформаційному просторі, 
зростатиме потреба й уміння не забороняючи (крім 
випадків, передбачених чинним законодавством) 
чужої пропаганди, змінювати соціальну й психо-
логічну атмосферу в суспільстві, інформуючи його 
про ключові константи українського феномена як 
складної трансцендентальної одиниці. У такому 
контексті відчутною стає єдність загальнокультур-
ного, освітнього та інформаційного факторів сус-

пільного розвитку. Така єдність має забезпечува-
тися з політико-правового погляду.

Згадана нами вище політико-правова стратегія 
вироблення інформаційних пріоритетів передба-
чає наявність декількох сутнісних характеристик. 
Перша з них – відповідність сучасним і майбутнім 
духовно-соціальним потребам інформаційного 
продукту, вироблення якого повинні забезпечувати 
на державному рівні. М. Маклюен зовсім невипад-
ково веде мову про інформаційні потоки як «при-
родні ресурси». У такому визначенні вбачаємо 
не лише пряме означення інформації як ресурсу, 
що здатний перетворювати соціальний, науково-
технічний обшир, а й бачимо вказівку на те, що 
саме інформаційні ресурси здатні захищати або 
сприяти захисту духовної сфери певного народу. 
Інформаційний ресурс як запас духовно-інтелек-
туальної міцності в інформаційному просторові 
відіграє вирішальне значення, адже «…головне 
завдання інформаційних воєн полягає в маніпулю-
ванні масами. Мета такої маніпуляції <…> полягає 
у внесенні в суспільну й індивідуальну свідомість 
ворожих, шкідливих ідей і поглядів. Дезорієнтації 
та дезінформації мас послабляють певні переко-
нання, устої, <…> залякують супротивника своєю 
могутністю. Інформаційна війна знищує не насе-
лення, а державний механізм» [3].

Політико-правовий захист національних інфор-
маційних пріоритетів повинен у такому випадку 
мати вигляд системи законодавчих регуляторних 
актів, які спрямовані на деструктуризацію дезін-
формації, на те, щоб не дозволити їй зайняти домі-
нуюче місце в соціокультурному полі українського 
суспільства. Так само принциповим видається й 
гарантування особистості (громадянину держави) 
захисту від дезінформації й дезорієнтації, який, як 
і захист інших прав і свобод громадянина, повинен 
бути гарантований на державному рівні. Цілком оче-
видно з вищесказаного, що якщо інформація в ХХІ 
ст. є базисною константою для соціального, куль-
турного й економічного розвитку, то дезінформа-
ція у свою чергу є потужним інструментом регресу, 
способом нівеляції всього прогресивного. Відтак 
політико-правовий захист (ми визначаємо на філо-
софському, світоглядному рівні комплекс пріорите-
тів і нагальних проблем, а детальну його правову 
розробку мають здійснити фахівці з різних галузей 
юриспруденції) особистості й суспільства від нея-
кісної, дезорієнтаційно заангажованої інформації є 
прямим завданням посттоталітарної держави.

Також у контексті інформаційних протисто-
янь та агресій набуває вагомого значення й полі-
тико-правова протидія маніпулюванню свідомістю 
людей. Ця проблема хоча і є на перший погляд 
приналежною суто до кола питань, пов’язаних із 
тематичним зрізом інформаційного протистояння, 
проте іманентно є проблемою державно-соціаль-
ного поступу, є проблемою стратегічною. Маніпу-
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лювання свідомістю за допомогою інформаційних 
потоків є не просто формою заволодіння певними 
соціальними верствами або соціально-історич-
ними ситуаціями на певний час, а є способом 
тривалого й системного формування суспільної й 
особистої ідентичності, яка має комплекс складо-
вих. Загалом проблематика, пов’язана з інформа-
ційними технологіями маніпулювання особистою 
та громадською думкою, є ще недостатньо осмис-
леною в дискурсі вітчизняних гуманітарних наук, 
проте очевидною є необхідність залучення до 
вироблення механізмів політико-правового регу-
лювання новітніх розробок, насамперед із соціо-
логії та психології.

Маніпулювання свідомістю особистості пови-
нно бути сутнісно забороненим на політико-зако-
нодавчому рівні передусім через те, що порушує 
базисний принцип унікальності людської особис-
тості, неповторності її духовно-інтелектуального 
«Я». Відтак саме маніпулювання на інформацій-
ному рівні заперечує принцип недоторканності 
особистості, адже за допомогою різних технологій 
впливу втручається в sancta sanctorum внутріш-
нього світу людини, робить її заручником не своїх 
переконань, не своєї волі, порушуючи цим самим 
ще один базисний принцип – принцип свободи волі 
особистості. Отже, інформаційне поле є предме-
том для застосування правових знань і категорій 
моральності в політиці ще й у такому сенсі.

Висновки. Підсумовуючи аналіз окресленого 
в статті проблемного кола питань, пов’язаних з 
осмисленням політико-правового регулювання 
сучасних інформаційних пріоритетів в Україні, 
пропонуємо такі висновки. Українська світо-
глядна й буттєва реальність перебуває нині на 
важливому й зламному етапі свого тривання, який 
позначається, з одного боку, безпрецедентними 
за своїм сутнісним наповненням змінами в довко-
лишньому світі, серед яких провідну роль відіграє 
глобалізаційний чинник, а з іншого боку, Україна 
як держава проходить складний етап посттоталі-
тарного державотворчого становлення, у якому 
відродження набутих в історії морально-етичних 
цінностей має вирішальний характер.

У контексті вищезазначеного для вироблення 
адекватних «зовнішньому» й «внутрішньому» часу 

пріоритетів соціального розвитку нашої країни 
смислова тріада «політика – право – інформацій-
ний простір» отримує ключове значення. Політика, 
яка повинна, згідно з традиціями предків і вимо-
гами світової цивілізації сьогодення, засновува-
тися на моралі й моральності, та право, яке має 
легітимізувати в законах і бутті ці категорії, повинні 
у свою чергу обов’язково впливати й регулювати 
інформаційний простір.

Інформаційна реальність, особливо зважаючи 
на її глобальну універсальність, стає чинником, 
від якого залежать ключові категорії буття особис-
тості, країни, соціуму, державотворення.

Вказаний синтез за всієї складності його реа-
лізації, на нашу думку, і є єдино можливою світо-
глядною підвалиною сучасного політико-право-
вого регулювання інформаційного розвитку країни.
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У теоретико-методологічному плані поняття 
«державно-церковні відносини» дозволяє роз-
крити принципи, на яких базуються ці відносини, 
а також виокремити типи й моделі, за якими вони 
будуються. Це поняття дозволяє аналізувати дер-
жавну політику в її релігійно-церковному напрямі 
та релігійно-церковну діяльність у державно-полі-
тичному напрямі як суспільно-політичну взаємо-
дію, яка розкриває принципову можливість змін, 
удосконалення, оптимізації вже сформованих 
принципів взаємовідносин між соціально-політич-
ними інституціями. У вигляді результату аналізу 
складових частин поняття «державно-церковні 
відносини» постає як законодавчо-унормовані 
умови соціально-політичної діяльності, як вираз 
тих закономірностей, що впливають на державу й 
церкву в їх динаміці.

Необхідно підкреслити, що аналізу сучасних 
моделей (типових видів) державно-церковних 
відносин присвячена достатня кількість наукових 
праць українських політологів, філософів, релі-
гіє знавців. Зокрема, це праці В. Єленського [9; 
10], Л. Коваленко [12], О. Кулакевич [13] та інших. 
Значним надбанням української та європейської 
історіографії є численні праці співробітників Цен-
тру проблем церкви та етноконфесійних відносин 
(Інститут політичних та етнонаціональних дослі-
джень імені І.Ф. Кураса НАН України), зокрема 
М. Рибачука, О. Уткіна, М. Кирюшко та інших ; 
учених кафедри релігієзнавства філософського 
факультету Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка (В. Лубського, Т. Гор-
баченко, О. Предко, Є. Харьковщенка та інших); 
співробітників Інституту філософії імені Г.С. Ско-
вороди (А. Колодного, Л. Филипович, П. Яроцького 
М. Бабія, О. Сагана, С. Здіорука та інших).

Метою статті є визначення змісту поняття «дер-
жавно-церковні відносини» та обґрунтування його 
теоретико-методологічної актуальності в умовах 
сучасного державотворення.

Загальноприйнятою в політології є теза, що 
центральним, базовим елементом політичної 
системи суспільства, що формується та вдоско-
налюється разом із розвитком людської цивіліза-
ції, є держава. У різних філософських, соціологіч-
них і політологічних теоріях поняття «держава» 
має неоднаковий зміст. Так, представники юри-
дичного позитивізму (К. Гербер і П. Лабанд із 
Німеччини, А. Дайсі з Англії, А. Есмен з Франції) 
розглядали державу винятково з правової точки 
зору. У їхніх концепціях держава трактувалася 
як правова форма для сукупного життя народу, 
а також як «верховна юридична особа», «юри-
дична організація народу», «юридичне уосо-
блення нації». Цей напрям продовжив німецький 
правник Г. Кельзен, який ототожнював державу 
та право. На його думку, держава – це система 
відносин панування й підлеглості, де воля одних 
виступає як мотив для інших. Суть цих відносин 
полягає в тому, що вони утворюють урегульо-
вану та впорядковану систему примусу. У такому 
розумінні держава – відносно централізований 
правопорядок. Г. Кельзен визнавав, що будь-яка 
держава є правовою. Німецький юрист Р. Ієрінг 
розробив соціологічну теорію держави. Він визна-
чив державу як соціальну організацію примусової 
влади, яка забезпечує вищість суспільних інтер-
есів над особистими [5, c. 94]. Представники кла-
сової теорії держави (К. Маркс і Ф. Енгельс) наго-
лошували на класовій сутності державної влади. 
Держава, підкреслювали вони, – це комітет, який 
управляє загальними справами всієї буржуазії.

Подано критичний аналіз основних зару-
біжних і вітчизняних політологічних, со-
ціологічних та релігієзнавчих концепцій, 
орієнтованих на визначення сутності вза-
ємовідносин між державою та церквою, 
а також їхнього впливу на суспільство в 
цілому та суспільну свідомість зокрема. 
Обґрунтовано суспільне значення релігії. 
Розкрито сутність понять державно-ре-
лігійних і державно-церковних відносин на 
основі системного підходу та структур-
ного аналізу.
Ключові слова: держава, релігія, церква, 
релігійна свідомість, віра, релігійна регуля-
ція, державно-церковні відносини.

Произведен критический анализ основных 
зарубежных и отечественных политоло-
гических, социологических и религиовед-
ческих концепций, ориентированных та 
определение сути отношений между го-
сударством и церковью, а также их влия-
ния на общество в целом и общественное 

сознание в частности. Обоснована обще-
ственная роль религии. Раскрыта суть 
понятия государственно-религиозных и 
государственно-церковных отношений на 
основе системного подхода и структурно-
го анализа.
Ключевые слова: государство, религия, 
церковь, религиозное сознание, вера, рели-
гиозная регуляция, государственно-цер-
ковные отношения.

Critical analysis of the main western and 
Ukrainian political, sociological and religious 
concepts, which are oriented on the essence 
of state-church relations, their influence on 
society and social consciousness. Social 
role of religion is underlined. Examined the 
essence of the terms “state-religious” and 
“state-church” relations based on system and 
structural analysis.
Key words: state, religion, church, religious 
consciousness, faith, religious regulation, 
state-church relations.
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Теорія «тотальної держави» німецького вче-
ного-правознавця К. Шмітта передбачає передусім 
існування владної держави – апарату політичної 
влади, що в екстремальних ситуаціях бере на себе 
весь тягар важливих суспільних рішень. «Тотальну 
державу», на думку К. Шмітта, можна створити на 
основі субстанціональної єдності держави й «наці-
ональної однорідності».

Заслуговує на увагу також концепція держави 
іспанського правознавця Г. Песес-Барби Марті-
неса, згідно з якою поняття «держава» означає не 
будь-яку форму політичної організації (наприклад, 
античну або середньовічну), а тільки ту, що вини-
кла в Новий час. До її істотних ознак він відносить 
суверенну владу, раціональність адміністрації, 
державну власність, постійну армію, релігійний 
нейтралітет [5, c. 94–95].

Задовго до виникнення держави в стародавніх 
суспільствах з’являється релігія, найвища мета 
якої – врятувати душу.

У світовій релігієзнавчій думці існує понад сотні 
різних визначень релігії. З одного боку, це свідчить 
про складність релігійного феномена (явища), який 
охоплює «світ видимий і невидимий», а з іншого 
боку, на визначення релігії впливає суб’єктивна 
орієнтація дослідника, його темперамент і навіть 
його розуміння добра та зла. Слово «релігія» похо-
дить із латинської й має більше десяти значень. 
Їх можна згрупувати в такі поняття, як «зв’язок» 
(зв’язувати), «святість» (благоговіння), «совість» 
(благочестя), «милосердя», «святиня»; позначення 
предметів і місця релігійного поклоніння надпри-
родним силам (у «невидимому світі»), а також яви-
щам природи, суспільства, різноманітним проявам 
духовного життя (у «видимому світі»). У сучасному 
значенні слово «релігія», незалежно від конфесій-
ної (віросповідної) орієнтації, знайшло поширення 
в мовах народів Європи з ХV – XVI ст.

За визначенням академічного релігієзнавства, 
суть релігії полягає в інтуїтивному відчутті люди-
ною наявності в собі надприродної Вищої Сили, 
яка підносить її над самою собою, дає можливість 
відчути себе у світі та світ у собі, свою причетність 
до Всесвіту.

Однотипним за визначенням є богословське 
розуміння суті релігії:

– як форми зв’язку людини з Богом в обря-
дово-ритуальних діях (молитва, поклін, подяка 
тощо), у прояві особистих чеснот (любов, мило-
сердя, співчуття тощо);

– як Об’явлення (Одкровення) Боже пер-
шим людям про принципи моральної поведінки, а 
також про створення світу й людини, яка наділена 
мовою, почуттям совісті, має власну історію життя;

– як сокровенна духовність, що забезпечує 
пізнання Бога[7, c. 18–33].

Безсумнівно, центральним об’єктом релігійної 
віри є ідея Бога, з якої виводиться сутність релі-

гії. В історії людства важко знайти іншу ідею, яка 
могла б порівнятися з ідеєю Бога за впливом і тер-
міном дії.

Бог для релігійної свідомості є гарантією 
обов’язкової перемоги добра та справедливості. 
Згідно з релігійними поглядами, якщо людина при-
йняла ідею існування Бога, вона визначила сенс 
свого особистого життя. Віруючий у Бога має жити 
по-божому. У разі ігнорування цього принципу 
існує загроза втрати моральних устоїв.

Розвиваючи ідею І. Канта, П. Юркевич заува-
жив, що моральні потреби людей зумовлюють 
віру в Бога, який сприяє їх моральному вдоскона-
ленню й диктує людській волі все добре та свя-
щенне [25, c. 316].

Вищою цінністю в релігії виступає сам Творець, 
поклоніння якому видається природним, оскільки 
це поклоніння – єдина причина всього існую-
чого [11, с. 182–184]. За висловом Т. Аквінського, 
Бог є кінцевою метою людини та всього сущого у 
світі. Відтак людина прагне до своєї кінцевої мети 
через пізнання та любов Бога [2, c. 19]. Пізнання 
й осмислення Бога завжди було та є чи не найго-
ловнішою проблемою віруючих. Саме те, як вони 
його сприймали й уявляли, визначало рівень релі-
гійності останніх.

Релігійна регуляція в системі вертикалі 
«людина – Бог» – це особлива регуляція, це ско-
ріше саморегуляція, що має замкнутий харак-
тер, фактично непроникна для зовнішньої соці-
альної регуляції, оскільки вона прагне «усунути» 
віруючих з орбіти реальних регулятивних відно-
син [11, с. 105, 181, 182]. За словами С. Булгакова 
(1871–1944 рр.), людина створена для вічності й 
для Бога, проте, втрачаючи це, вона страждає. 
Цивілізація, створена без Бога та проти Бога, 
неминуче ускладнює такий стан людини. Як би не 
старалися вчені, філософи, які б сурогати релігії 
вони не придумували, вони не дадуть людині того 
спокою, який дає лише жива віра в Того, Хто обі-
цяє: «Прийдіть до мене й віднайдете спокій душам 
вашим» [3, c. 125].

Релігійна свідомість (якщо вона вільна від кон-
фесійної обмеженості) пов’язує людину безпосе-
редньо з вищою реальністю, відсилає її до питань 
про Бога (ширше – трансцендентної безодні як 
такої), про душу, смерть і безсмертя, першовизна-
ченості та свободи, персональної відповідальності 
та спасіння за межами цього світу.

Релігійна свідомість як панівна утверджує ідею 
про те, що весь світ, у тому числі людство, єдиний 
у Першотворцеві: усі люди пов’язані між собою, 
адже створені Богом, йому зобов’язані своїм жит-
тям, а тому їх існування набуває сенсу в релігії – 
виконанні Божих заповідей. Уже цим релігія задає 
таку стратегію життя віруючого, яка орієнтована не 
на мінливі утилітарні цінності, а на цінності вічні, 
абсолютні [6, c. 46–47]. Саме заради цих цінностей 
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здійснюються процеси об’єднання та роз’єднання 
людей. Ставлення до Бога стає критерієм стосун-
ків між людьми, а сам Бог виступає гарантом збе-
реження існуючої системи соціальних відносин і 
соціальних структур. Справедливість санкціонова-
ного Богом світопорядку не може бути предметом 
сумніву, а тому будь-які спроби змінити систему 
соціальних інститутів є марними або ж такими, що 
не мають сенсу.

Подібно тому, як віра у вищі, абсолютні начала 
буття потрібна індивідуальному руху, релігія необ-
хідна державі, щоб вона могла успішно існувати 
й розвиватися. Тільки релігія здатна запропону-
вати їй високі моральні орієнтири та спрямувати її 
енергію в русло творення, а не руйнування. Тільки 
вона в силах сприяти успішному поєднанню абсо-
лютного з відносним і тим самим відкрити шлях 
до вирішення найскладніших проблем людського 
існування.

Релігія – явище суспільне. Обґрунтуванню цієї 
її ролі багато досліджень присвячено соціологами 
релігії. Г. Спенсер, наприклад, у своїй праці «Осно-
вні начала» вважав, що релігія й наука в єдності 
дають людині всеоб’ємне знання про світ. Уче-
ний вказував на суттєві соціальні функції релігії: 
1) вона зміцнює сімейні зв’язки, інтегрує сім’ю як 
соціальну групу через інститут похорон і культо-
вого вшанування предків; 2) релігія служить осно-
вою управління поведінкою людей, легітимуючи її 
традиційні форми; 3) вона обґрунтовує та зміцнює 
національну єдність, яка початково повинна мис-
литися як релігійна єдність. Класик соціології релі-
гії відокремив у релігії принцип соціальної непе-
рервності, який гарантує відповідну ідентичність 
суспільства, вводячи демократичні принципи у від-
носини. Е. Дюркгейм у свою чергу бачив завдання 
релігії як соціального феномена в тому, що вона, 
як і мораль чи право, повинна забезпечувати деяку 
соціальну рівновагу, яка постійно руйнується різ-
ними суспільними імпульсами та зсувами. У цьому 
контексті французький соціолог виокремлював 
у релігії дві основні соціальні функції. Першу він 
називав консолідуючою, яка підтримує соціальну 
згуртованість, другу – стимулюючою, яка підтри-
мує ідеали, що забезпечують соціальну динаміку.

Думки, що релігія є одним із факторів соціаль-
ної динаміки, дотримувався й М. Вебер, інший 
німецький класик соціології релігії. Зокрема, він 
акцентував на значенні великих релігійних рухів як 
для диференціації основних типів суспільства, так 
і для створення (через інституалізацію цінностей) 
важливого стимулу до певних видів змін, у тому 
числі в економіці. Насамперед М. Вебер звертав 
увагу на значення духовних цінностей, які, на його 
думку, можуть бути великою силою, що впливає на 
соціальні зміни [32, c. 58]. Це він прекрасно відо-
бразив також у своїй праці «Протестантська етика 
й дух капіталізму». М. Вебер зазначив, що релігій-

ний фактор має значний вплив на становлення тих 
чи інших соціальних відносин, вводячи в них прин-
цип рівності.

Відомий дослідник Р. Беллах упорядкував роз-
виток релігії у вигляді характеристичної послі-
довності, показавши на кожному з виділених ним 
етапів взаємозв’язок між формою релігії й рисами 
суспільства. Останньому етапу приписується 
також демонополізація релігійних інститутів 
і зростання відповідальності за вдосконалення 
власного світогляду [27, c. 128–130]. Н. Луманн у 
свою чергу визнав, що сучасність невпинно моде-
лює релігію, спричинюючи також розвиток догма-
тики [29, c. 99], або теоретичного виразу релігії.

З. Фрейд, якого в нас чомусь вважали атеїстом, 
абсолютно чітко вказує на те, що темні людські 
маси без «Бога в душі» є вкрай небезпечними для 
людської культури й що ця культура тільки тоді не 
страждає від них, поки вони «не знають, що в Бога 
більше не вірять» [23, c. 127].

Український мислитель і політичний діяч 
В. Липинський наголошував на тому, що всім 
людям притаманні «егоїзми», а тому, «…щоб збу-
дувати та зберігати державу, треба ці егоїстичні 
інстинкти обмежити, однаково як у тих, що прав-
лять, так і тих, ким правлять» [14, c. 13–14]. Мис-
литель переконаний, що облагороджувати душі 
як правителів, так і підлеглих може лише релігія 
через посередництво церкви.

Наведенні вище судження, що стосуються 
доробку соціології релігії, мають вибірковий харак-
тер. Їх метою є ілюстрація тези, що релігія орга-
нічно вплетена в соціальну структуру як один із 
найважливіших компонентів соціуму, постійно 
знаходиться в тісних взаємозв’язках і взаємодії 
з іншими елементами суспільної архітектоніки. 
Саме тому важливою проблемою є питання сво-
боди буття релігії в суспільстві.

Для розкриття змісту та сутності взаємовідно-
син між державою й церквою важливим у мето-
дологічному плані є аналіз самого поняття «дер-
жавно-церковні відносини».

Поняття «державно-церковні відносини» 
широко вживається в науковій літературі, зокрема 
в таких галузях, як релігієзнавство, правознавство, 
політологія й теологія. При цьому й дотепер не 
існує науково обґрунтованого визначення цього 
поняття. Його зміст висвітлено в найзагальнішому 
вигляді. Треба також наголосити, що поняття «дер-
жавно-церковні відносини» має важливе значення 
у функціональному плані для правової практики. 
Проте при цьому воно не набуло ще статусу пра-
вової норми ні в міжнародно-правовому, ні у вітчиз-
няному законодавстві. Саме така невизначеність 
цього поняття призводить до суб’єктивістських 
та односторонніх його інтерпретацій. Невизна-
ченість сутності й природи державно-церковних 
відносин негативно впливає на характер відносин 
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між двома інституціями – державою та церквою, а 
також на процеси формування державної політики 
стосовно церкви в цілому. На практиці це виявля-
ється в конфліктах різних рівнів, що особливо про-
являється саме на релігійному рівні.

Треба зазначити, що відомий дослідник про-
блеми свободи релігії К. Дьюрем наголошує на 
тому, що важливою є розробка точних термінів, 
точних формулювань для виваженої політики. 
Автор також наголошує, що неточні визначення 
в законах, що регулюють діяльність релігійних 
об’єднань, можуть призвести до «загрози дискри-
мінації релігійних груп, які виявляються на межі 
визначення» [8, c. 160]. Важливе методологічне 
значення в контексті досліджуваної проблеми має 
й порада відомого вітчизняного вченого А. Коло-
дного стосовно того, щоб понятійно-категоріаль-
ний апарат, яким ми оперуємо у своїх публікаціях, 
був строго науковим, конфесійно незаангажова-
ним, толерантним. Тому що наша наукова некорек-
тність використовується як аргумент для розпалю-
вання міжконфесійної ворожнечі, нетолерантності 
в міжконфесійних відносинах. Науковець вправі 
піддавати критичним оцінкам не віровчення кон-
фесій, а лише вихід їх організаційних структур за 
сфери того, що є власне релігійним, зокрема вихід 
у політику, економіку тощо [19, c. 9]. У зв’язку із цим 
поняття «державно-церковні відносини» набуває 
особливого значення, коректних інтерпретацій, 
для цього треба здійснити його поняттєво-семан-
тичний аналіз та розкрити теоретичні й методоло-
гічні функції.

Поняття можуть бути позначені простими або 
складними термінами. Поняття відображає най-
загальніші, суттєві ознаки предмета або явища. 
Поняття – це раціональний, логічно осмислений 
концепт. Концепт – результат пізнання. Тобто 
розбіжності між поняттям і концептом зумовлені 
самою розбіжністю теоретичного й буденного зна-
ння. У нашому випадку «державно-церковні від-
носини» – це поняття, що утворилося шляхом 
об’єднання таких двох усталених понять, як «дер-
жава» й «церква». Що стосується першого тер-
міна, то існує чітке визначення держави як інсти-
туції політичної влади, суспільної структури, яка 
організована відповідним чином і яка здатна здій-
снювати легітимний контроль над громадянами, 
які мешкають на конкретній території.

Що ж стосується церковно-релігійних органі-
зацій, то цей контроль здійснюється як органами 
центральної виконавчої влади, так і органами міс-
цевого самоврядування. Згідно із Законом України 
«Про свободу совісті та релігійні організації» вони 
здійснюють регулюючий вплив із метою реалізації, 
втілення в життя законодавства України про сво-
боду совісті та релігійні організації.

Великого значення в процесі формування релі-
гійних норм як норм конституцій набула так звана 

конституційна термінологія. Існує велика кількість 
конституційних термінів, які слугують для визна-
чення поняття «релігійна організація». Ці терміни є 
пропорційними стосовно того розмаїття назв, яких 
вони набули впродовж тривалого процесу розви-
тку. У лоні християнської релігії, наприклад, всюди 
прийнята назва «церква». Інші релігійні спіль-
ноти вживають такі назви, як «релігійна організа-
ція», «релігійне об’єднання», «релігійне товари-
ство» [30, c. 24]. Безсумнівно, при цьому діапазон 
значень терміна «релігійна організація» є відносно 
ширшим. Його визначення як організованого 
об’єднання прибічників, прихильників цієї релігії 
найкраще підкреслює сферу діяльності індивіда 
й релігійного колективу. Своїм радіусом поняття 
«релігійна організація» охоплює також церкву, яка 
є певною категорією релігійного об’єднання зі спе-
цифічною для себе організаційною структурою. 
Ось чому, якщо ми вирішуємо користуватися тер-
міном «церква», то поряд із цим паралельно варто 
вживати термін «релігійна організація» або інший 
можливий його синонім. На думку польських прав-
ників, оптимальним визначенням, якщо не хочемо 
обмежуватися терміном «релігійні організації», є 
конструкція «церква та інші релігійні організації», 
яка застосовується тоді, коли немає явної потреби 
конкретизації якоїсь із таких організацій або цер-
ков [31, c. 7–8].

Однією з причин щодо нечастої присутності 
в конституційних актах рішень про «світськість» 
держави є юридична невиразність самого поняття 
«світськості». Проте можна визначити певні риси 
світської держави.

По-перше, це є, безумовно, саме відокрем-
лення держави від церкви, що є неодмінною умо-
вою існування світської держави. Однак поняття 
відокремлення не вичерпує обсягу значення, що 
містить у собі термін «світська держава», та являє 
собою його висхідний компонент, який разом із 
іншими встановлює розуміння світськості як сус-
пільної засади.

По-друге, це рівноправність усіх релігійних 
організацій.

Наступним фактором, що формує поняття 
«світськості», є незалежність держави й релігійних 
організацій, а також їх взаємна автономія. У нега-
тивному аспекті це конкретизація відокремлення, 
а в позитивному аспекті незалежність означає 
визнання існування двох різних стовпів суспіль-
ства, тобто держави як політичної спільноти й релі-
гійних організацій як релігійної спільноти. Автоно-
мія ж характеризує внутрішні відносини держави й 
релігійних організацій, засновані на тому, що кожна 
із цих спільнот сама встановлює для себе норми 
права й керується ними, не будучи зв’язаною 
зовнішнім правом.

І нарешті, наступним елементом світськості є 
взаємодія держави з різними релігійними органі-
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заціями у всіх галузях суспільного життя з метою 
співпраці задля добра для людей.

Проте конституція може й не визначати кон-
кретно принципів незалежності й автономії дер-
жави та церкви, а також взагалі не формулювати 
інституціональних основ, що стосуються відносин 
між цими суб’єктами. У таких випадках єдиною 
гарантією прав на свободу совісті й віросповідання 
в загальному розумінні є зазвичай рівноправність 
церков та інших релігійних організацій, що тракту-
ється як перенесення на колектив основного права 
індивіда. Однак треба пам’ятати, що становище 
релігійних організацій у державі засновується на 
тих правах і свободах, якими наділений людський 
індивід.

Соціологи релігії майже одностайно стверджу-
ють, що існує певна сумісність релігійних інститу-
тів і суспільних структур, характерна для визна-
ченого етапу суспільства. Зміни в суспільній сфері 
пов’язані з релігійними змінами.

Такого типу взаємозв’язки знаходилися в цен-
трі уваги класиків. Е. Дюркгайм вказав, яким чином 
зміни в поділі суспільної праці, що мають місце 
під час переходу від традиційного суспільства до 
сучасного, змінюють одночасно й суспільне місце 
релігії. Недарма особи, що займалися такими 
зв’язками, встановили, крім іншого, момент заро-
дження релігійної індивідуалізації [28, c. 115].

На сучасному етапі державотворення актуалі-
зуються такі питання: кому надавати право юри-
дичної особи, зокрема церкві, релігійним організа-
ціям або їх центрам (управлінням); як визначити 
статус релігійних інституцій, незалежних від світ-
ських (державних, політичних, громадських) утво-
рень [18, c. 131]; які умови та способи укладання 
двобічних домовленостей між органами державної 
влади й центрами релігійних організацій, передба-
чених ч. 3 ст. 9 Закону України; як усунути факт 
втручання у внутрішні справи релігійних організа-
цій, що постає з прийнятої в законі України класи-
фікації релігійних організацій і встановлення пев-
них стандартів їх структури [20, c. 139].

Треба наголосити, що важливу теоретико-мето-
дологічну функцію виконує також третя складова 
поняття «державно-церковні відносини» – відно-
сини. У вітчизняній науковій літературі вживаються 
також терміни «стосунки», «взаємини». Представ-
ник німецької класичної філософії Г. Гегель визна-
чав поняття «відносини» як взаємозв’язок двох 
сторін, які, «…володіючи самостійним існуванням, 
почасти байдужі одна до одної, почасти ж існують 
завдяки одна одній і тільки в єдності цієї взаємної 
визначеності» [4, c. 103–104]

У контексті нашого дослідження поняття «від-
носини» означає один із видів суспільних відносин, 
який характеризує рівень взаємозв’язків церкви, 
інших релігійних організацій із державою, ступінь 
їх інтеграції або дезінтеграції [24, c. 163].

При цьому треба зазначити, що оскільки від-
носини між державою та церквою мають харак-
тер суспільних і міжінституційних, поняття «відно-
сини» виражає сукупність багатоманітних зв’язків, 
які виникають між цими суб’єктами соціальної 
взаємодії й водночас характеризує державно-сус-
пільну взаємодію як цілісність. У цьому понятті 
поєднуються аспекти як безпосередньої, так і 
опосередкованої взаємодії. Крім того, ці відно-
сини треба аналізувати як процес (аналогічно до 
понять «соціальна взаємодія», «політична взаємо-
дія», «соціальний обмін», «політичний конфлікт»). 
Їх можна досліджувати і як результат цього про-
цесу, що фіксується поняттями «соціальні норми» 
й «соціально-політичні форми».

Необхідно також підкреслити, що взаємовід-
носини між державною й релігійно-церковною 
системами полягають не тільки у взаємодії, вони 
обидві впливають на інші інституції соціуму, на 
духовно-матеріальне життя суспільства в цілому. 
У загальному плані державно-церковні відносини 
належать до відносин соціально-правового харак-
теру [21, c. 38]. Такий підхід означає, що вони, 
по-перше, встановлюються офіційно, незалежно 
від того чи іншого учасника; по-друге, регулюються 
нормами права безпосередньо з використанням 
наявних у держави засобів впливу. Відносини є 
різноманітними за змістом.

Держава (державний апарат) виступає як керу-
юча система у формуванні ставлення до церкви, 
проте одночасно церква існує як саморегулююча 
соціальна система. Саморегулююча спільнота 
(церква) задає параметри й межі державного втру-
чання, що визначаються завданнями та функціями 
держави. Відома російська дослідниця Ж. Тощенко 
в статті «Теократія як форма взаємовідносин релі-
гії й влади» зазначає: «Держава прагне усереднити 
інтереси, за можливості нівелювати їх відмінності, 
саме тому державно-церковні відносини можуть 
мати характер саморегулювання, взаємної під-
тримки, напруженості або конфлікту» [22, c. 7].

Горизонтальні й вертикальні відносини 
(публічно-владні стосунки) між державними та 
релігійними інституціями й окремими офіційними 
представниками влади та церкви продукують і 
виявляють свободу й рівність учасників процесу. 
Останні в цьому випадку одночасно виступають 
також суб’єктами права, які набувають відповідної 
соціальної якості й керуються принципом взаєм-
ності як одним із провідних принципів соціального 
обміну.

Треба звернути дослідницьку увагу на дисерта-
ційне дослідження українського вченого В. Ященка 
«Еволюція державно-церковних відносин в Укра-
їні». Учений один із перших у вітчизняній науці 
подає загальне визначення цього поняття: «Під 
державно-церковними відносинами ми розуміємо 
взаємодію конституційно-правових і церковно-
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релігійних норм та відповідних інститутів, під впли-
вом яких формуються соціально-політичні відно-
сини в суспільстві» [26, c. 10].

У «Малій енциклопедії етнодержавознавства» 
державно-церковні відносини визначаються 
як «…певна система зв’язків і стосунків, у про-
цесі яких вирішуються різні питання, пов’язані з 
діяльністю органів влади й церкви, регулюван-
ням правового становища церкви» [15, c. 221]. 
У «Юридичній енциклопедії» йдеться про те, що 
державно-церковні відносини виступають як «…
один із видів суспільних відносин, який характе-
ризує рівень взаємозв’язків церкви, інших релігій-
них організацій із державою, ступінь їх інтеграції 
чи дезінтеграції» [24, c. 163]. Відомий український 
релігієзнавець О. Саган у підручнику «Академічне 
релігієзнавство» характеризує державно-церковні 
відносини як «…сформовану на основі певних 
загальноприйнятих норм, звичаїв і законів взаємо-
дію державних чинників (особливо законодавчої та 
виконавчої влади) та складових релігійного комп-
лексу» [1, c. 90–91].

Наведеним переліком майже вичерпуються 
наявні в науковій літературі (політологічній, юридич-
ній, філософській) дефініції державно-церковних 
відносин. Кожне із цих визначень акцентує на пев-
ному аспекті суб’єктів відносин – соціально-політич-
ному, правничому, філософському, кожне з них роз-
криває певний зміст і характерні риси цих відносин.

Проте, на нашу думку, виходячи з ретроспек-
тивної й наявної об’єктивної сукупності системних 
(вертикальних і горизонтальних, багаторівневих) 
зв’язків між інституціями держави й церкви, полі-
тичного, соціального та конституційно-правового 
їх характеру, з метою найбільш повного розкриття 
соціально-історичної ролі та потреби в чіткому юри-
дично й конфесійно нейтральному визначенні цього 
поняття пропонуємо таку дефініцію. Державно-цер-
ковні відносини – це сукупність форм суспільно-
політичних, економічних, правових і моральних 
нормативних зв’язків між двома інституціями, а 
саме державою й інституційними утвореннями 
релігійного характеру (центрами, управліннями, 
об’єднаннями, рухами, деномінаціями, брат-
ствами, духовними навчальними закладами), які 
склалися в історичному процесі, які є динамічними, 
регламентуються та регулюються конститу-
ційно-законодавчими актами, загальнолюдськими, 
демократичними й моральними принципами, тра-
диційно усталеними для конкретної країни зви-
чаями, є однією зі складових частин внутрішньої 
та зовнішньої політики держави й церкви. Тобто 
означені відносини характеризують рівень, глибину 
взаємин влади й релігійних організацій, ступінь їх 
інтеграції або дезінтеграції, співпраці.

Усе вищезазначене дозволяє говорити, що 
аналіз поняття «державно-церковні відносини» та 
його теоретико-методологічні функції вимагають 

як системного підходу (розгляду в парадигматич-
ному аспекті, тобто з точки зору його ролі у форму-
ванні певних понятійних систем і семантичних опо-
зицій), так і структурного аналізу (з точки зору його 
багатошаровості, вертикальних і горизонтальних 
зв’язків) з обов’язковим урахуванням смислових 
конотацій, що диктуються мовою.

Отже, аналіз поняття «державно-церковні від-
носини» та його теоретико-методологічних функ-
цій дає підстави стверджувати, що відносини 
між державою й церквою не є суто внутрішньою 
проблемою. Ці взаємини мають також зовніш-
ньополітичний вимір, безпосередньо формують 
міжнародний імідж України та країн постсоціаліс-
тичного простору. Етап взаємоадаптації та ста-
новлення взаємин між державою й церквою сьо-
годні переважно відповідає чинним міжнародним 
стандартам. Поняття «державно-церковні відно-
сини» за своєю суттю є фактично універсальним 
і поліфункціональним, таким, що дозволяє охо-
пити предметне поле досліджуваного феномена, 
виокремити частини об’єкта, який аналізується, 
висвітлити його характерні риси, обґрунтувати 
специфіку відносин і наявні інтенції. Поняття 
«державно-церковні відносини» дає змогу ана-
лізувати об’єкт дослідження як цілісність і вод-
ночас як функціональну підпорядкованість форм 
організації взаємин між державою й церквою. 
Функціональність поняття надає можливість виді-
лити багаторівневі вертикальні й горизонтальні 
взаємозв’язки між державними інституціями й 
церквою, виокремити та проаналізувати моделі 
державно-церковних відносин і їх головні тенден-
ції, критично розглянути ґрунтовні принципи цих 
відносин та обґрунтувати шляхи їх оптимізації.
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Актуальність розгляду поняття та струк-
тури політичної культури диктується тими ори-
гінальними політичними процесами, свідками 
та учасниками яких ми стали нещодавно. Пре-
зидентська електоральна кампанія 2014 року 
змусила інакше подивитися на, здавалося, зви-
чайні речі та явища. Українці, безумовно, про-
демонстрували всьому світові, що належать до 
родини європейських народів та рухаються в 
бік демократії, рішуче долаючи рудименти авто-
ритарної спадщини, на практиці випробовуючи 
механізми правової держави. Рішучий народний 
виступ проти авторитарного режиму В. Януко-
вича засвідчив, що в політичній культурі нашого 
народу відбуваються помітні трансформації від 
панування пасивних споглядальних настанов 
до утвердження активістської моделі політичної 
поведінки. 

За умов важливих змін в політичній свідомості 
наших громадян українська політична наука має 
активно досліджувати політичну культуру електо-
рату України. Сьогодні дуже важливо осмислити 
ті доленосні зміни, що відбуваються в політичній 
культурі української нації, уточнити категоріальний 
арсенал майбутніх ґрунтовних досліджень цікавих 
політичних феноменів сучасності. Останнім часом 
різко актуалізувалися проблеми вивчення політич-

ної культури, яка віддзеркалює специфічно люд-
ський аспект функціонування політичних відносин. 
Розширення ступеню свободи в сучасних нових 
демократіях, передусім в українській демократії, 
активізувало дослідження суб’єктивного фактору. 
На мій погляд, саме концепція політичної культури 
дозволяє в перспективі визначити ті нові контури 
майбутньої політичної реальності, яка почала тору-
вати собі шлях у 2014 року. 

Концепція політичної культури має інтегративий 
характер. У цьому полягає її головна перевага над 
концепціями політичної свідомості. Політико-куль-
турна концепція охопила низку явищ політичного 
життя, які до цього розглядалися ізольовано-істо-
рично: детерміновані цінності та норми, психологія 
нації, кроскультурні взаємодії тощо. Причому кон-
цепції політичної свідомості не змогли інтегрувати 
ці явища.

Натомість концепція політичної культури дозво-
лила також вийти за межі інституціоналізму та 
висвітлити власне людський аспект функціону-
вання та розвитку політичних відносин. Це мало 
важливе значення для подолання влади знеосо-
блених структур та розвитку активності соціальних 
суб’єктів.

Зазначимо ще одну важливу особливість цієї 
концепції. Зокрема, вона дозволяє зрозуміти спе-

Основні підходи до аналізу  
політичної культури як важливої 
складової демократичних перетворень

УДК 321.7 (477)

Поліщук І.О.,
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професор кафедри соціології  
і політології 
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Розглянуто різноманітні підходи до понят-
тя політичної культури, його структури. 
Зазначається, що структура поняття 
«політична культура» в концентровано-
му вигляді складається з трьох основних 
змістовних блоків: 1) культури політичної 
свідомості (політичні знання, інтереси, 
уявлення, переконання, цінності, звичаї, 
традиції, норми, настанови); 2) культури 
політичної поведінки (участь у політичному 
житті, політична діяльність); 3) культу-
ри функціонування політичних інститутів 
(культури електорального процесу, куль-
тури прийняття та реалізації політичних 
рішень, культури врегулювання політичних 
конфліктів). За умов демократизації полі-
тичного життя культура електорального 
процесу визначається як один з найважли-
віших для здійснення модерних досліджень 
компонентів політичної культури.
Ключові слова: політична культура, Украї-
на, електоральний процес, демократизація.

Рассмотрены различные подходы к поня-
тию политической культуры, его структу-
ры. Отмечается, что структура понятия 
«политическая культура» в концентри-
рованном виде состоит из трех основ-
ных содержательных блоков: 1) культуры 
политического сознания (политические 
знания, интересы, представления, убежде-
ния, ценности, обычаи, традиции, нормы, 
установки); 2) культуры политического 

поведения (участие в политической жизни, 
политическая деятельность); 3) культуры 
функционирования политических институ-
тов (культуры электорального процесса, 
культуры принятия и реализации полити-
ческих решений, культуры урегулирования 
политических конфликтов). В условиях де-
мократизации политической жизни культу-
ра электорального процесса определяется 
как один из важнейших для осуществления 
современных исследований компонентов 
политической культуры.
Ключевые слова: политическая культу-
ра, Украина, электоральный процесс, де-
мократизация.

It is noted that the structure of «political cul-
ture» in concentrated form consists of three 
main blocks of content: 1) culture of political 
consciousness (political knowledge, interests, 
ideas, beliefs, values, customs, traditions, 
norms, guidelines); 2) culture of politics (po-
litical participation, political activity); 3) func-
tioning political institutions of culture (culture 
electoral process, cultural acceptance and im-
plementation of policy decisions, culture settle-
ment of political conflicts). Given the democra-
tization of political life culture electoral process 
is defined as one of the most important for the 
implementation of modern political culture re-
search components.
Key words: political culture, Ukraine, electoral 
process, democratization.
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цифіку національного політичного життя через 
аналіз традицій, історичного досвіду народу, сво-
єрідної системи цінностей. Так, відомий сучас-
ний англійський політичний мислитель Дж. Грей 
зауважує: «Стабільне або реальне громадянське 
суспільство не може бути у своїй основі багато-
культурним – для свого нормального існування 
протягом поколінь воно мусить мати скріплю-
вальну тканину спільної культури. Спільна куль-
тура не обов’язково потребує єдиної релігії, та, 
звичайно, вона не передбачає етнічної гомоген-
ності, але вона потребує дотримання певних норм 
та правил поведінки, та в наш час її зазвичай вира-
жає єдине національне почуття» [1, с. 56]

Без перебільшення можна констатувати, що 
наразі в політичній науці сформувалася політична 
культурологія, яка висувається на роль своєрід-
ної теорії пізнання, головним принципом якої стає 
культурний детермінізм. 

Отже, розпочнемо з розгляду різних підходів до 
поняття політичної культури.

Політична культура (від латинського «cultura» ‒ 
вирощування, виховання, освіта, розвиток) нале-
жить до числа феноменів, які вже досить трива-
лий час знаходяться в центрі уваги філософів, 
істориків, політологів та інших суспільствознавців. 
Політична культура як соціальне явище виникла 
раніше, ніж оформилося саме поняття, зокрема 
з формуванням перших у світі державних утво-
рень у ІV–ІІІ ст. до н.е. Певні елементи політичної 
культури вивчалися Платоном, Арістотелем ще в 
часи античної епохи [2, c. 45] У новий час увагу 
проблемам, пов’язаним із політичною культурою, 
приділяли Н. Макіавеллі, Ш. Монтеск’є. У ХІХ ст. 
політична культура знайшла своє важливе місце 
в дослідженнях багатьох учених, які розробляли 
поняття «національний характер». 

Категорія «політична культура» вперше в більш 
цілісному вигляді розглядалася в працях німець-
кого історика та політичного філософа Й.-Г. Гер-
дера. У ХІХ ст. це поняття зустрічається в робо-
тах професора Московського університету В. Гер’є 
та професора Казанського університету В. Іва-
нівського, американського суспільствознавця 
Е. Джеймса та інших. Значну увагу проблемам, що 
належать до сфери політичної культури, приділяли 
А. Токвіль, К. Мангейм та інші. Помітний вплив на 
становлення поняття політичної культури мала 
систематизація К. Марксом чинників політичного 
розвитку суспільства. Великий внесок у розвиток 
концепції політичної культури зробив М. Вебер, 
який фактично сформулював її теоретичну пред-
течу – концепцію «суб’єктивно мотивованої соці-
альної дії» та привернув увагу до вивчення ціннос-
тей як каталізаторів соціальних змін. 

Інтерес до феномена політичної культури коре-
ниться не тільки в теоретичних пошуках. Однією 
з причин посиленого інтересу до політичної куль-

тури стали власне безпрецедентні політичні про-
блеми, що виникали протягом усього ХХ ст. 

Зазвичай виділяють три періоди найбільшого 
інтересу до цього явища. По-перше, 20–30-ті роки, 
коли провідною стала тема досягнення соціальної 
стабільності; по-друге, це 60-ті роки, що поставили 
на порядок денний реформу політичної системи 
відповідно до соціальної перебудови; по-третє, 
кінець 80-х – початок 90-х років – розпад СРСР і 
трансформаційні процеси в Східній і Центральній 
Європі .

Якими ж є основні підходи до визначення 
поняття «політична культура»? Наведемо най-
більш поширені думки науковців, які сформува-
лися протягом останнього часу.

Розповсюджена інтерпретація поняття «куль-
тура», у тому числі й «політична культура», яка 
складає його основну частину, полягає в тому, що 
в людей в процесі навчання та накопичення ними 
власного досвіду формуються більш-менш сталі, 
типові для певної спільноти «зразки» орієнтацій 
щодо політичної системи, її інституцій, інших учас-
ників політичного процесу, а також щодо самого 
себе. На думку відомого американського політо-
лога Л. Пайя, «ці орієнтації, які задають порядок та 
надають значення політичному процесу та управ-
ляють поведінкою в політичній системі, і є політич-
ною культурою» [3, с. 218]. У певному сенсі поділя-
ють цю думку щодо визначення поняття політичної 
культури автори «Політологічного енциклопедич-
ного словника»: «Політична культура – частина 
загальної культури, яка формується і виявляється 
в процесі політичного життя; історично і соціально 
зумовлений продукт політичної життєдіяльності 
людей, їх політичної творчості, який відбиває про-
цес опанування суспільством, націями, класами, 
іншими соціальними спільнотами та індивідами 
політичних відносин, а також розвиток їх власної 
сутності і діяльнісних здібностей як суб’єктів полі-
тичного життя» [4, с. 263]. Тобто політична культура 
є спільною частиною існування двох соціальних 
систем: поличної та культурної. Через політичний 
свій зріз культура суспільства впливає на харак-
тер політичних стосунків, а ті у свою чергу чинять 
зворотній вплив на культуру суспільства. Як час-
тина культурної системи суспільства політична 
культура охоплює ті культурні елементи, які сто-
суються політичних процесів. Водночас як чинник 
політичної системи політична культура концентрує 
в собі соціально-психологічні фактори політичного 
життя.

Г. Алмонд в аналізі політичної культури дотри-
мувався функціонального підходу та розглядав 
політичну культуру як важливу частину політичної 
системи, передусім як психологічний феномен. 
На його думку, кожна політична система є вклю-
ченою в особливий взірець орієнтацій на політичні 
дії, що і є політичною культурою. С. Верба, розви-
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ваючи цю думку, висловив припущення, що полі-
тична культура суспільства складається із системи 
емпіричних переконань, експресивних символів та 
цінностей, що визначають ситуацію, у якій відбу-
вається політична дія. Вона формує суб’єктивну 
орієнтацію на політику.

Г. Алмонд та С. Верба висловили думку, що полі-
тична культура обмежується сферою свідомості та 
є сукупністю психічних станів індивіда, які вияв-
ляються на трьох рівнях: когнітивному (пізнання), 
афективному (емоції) та оціночному (судження). 
Тобто засновники концепції політичної культури 
зводять її до сукупності сталих політичних уявлень, 
переконань, почуттів та оцінок. Отже, вони наголо-
шують на суб’єктивних рисах політичної культури та 
не включають до неї політичну діяльність. Сформу-
льоване Г. Алмондом і С. Вербою визначення полі-
тичної культури вважається класичним. [5, с. 498]

Натомісьб А. Кардинер та С. Вайт, навпаки, 
акцентують увагу на об’єктивному аспекті цього 
явища, зокрема на політичній діяльності та пове-
дінці носіїв політичної культури.

Є. Вятр та Д. Пол переконані, що разом зі «зраз-
ками» політичної свідомості до політичної культури 
обов’язково мають бути включені й «зразки» політич-
ної поведінки. На їх погляд, далеко не все в нашій 
діяльності контролюється та фіксується свідомістю, 
що дає можливість стверджувати, що не всі моделі 
поведінки індивідів та груп можна пояснити моде-
лями їхньої свідомості. Приблизно таку саму пози-
цію зайняв відомий історик та політолог Р. Такер: 
«Культура є звичним образом життя суспільства, 
який включає як загально прийняті способи мис-
лення, переконання, так і загально прийняті взірці 
поведінки. Політична культура – це ті елементи куль-
тури, які мають відношення до правління та полі-
тики» [6, с. 7]. При цьому важливо підкреслити, що 
йдеться про свідомість та поведінку як індивідів, так 
і різних спільнот, включаючи соціальні класи та нації.

Сучасний російський політолог Л. Іонін пропо-
нує таке визначення зазначеного поняття: «Полі-
тична культура – це сукупність настанов, вірувань, 
почуттів та всього іншого, які надають політичним 
явищам порядок та сенс та в підсумку управля-
ють поведінкою. Вона включає в себе, відповідно, 
політичні ідеали та норми. Вона являє собою, так 
би мовити, суб’єктивний вимір політики. Це полі-
тичне в індивідах. Вона пов’язує особу та полі-
тичні інститути, особу та політичну систему. Це 
доволі загальне та не завжди визначене поняття. 
Щоб відчути, що таке політична культура, можна 
назвати теми, які підходять під названу рубрику: 
політичні традиції, політичні ідентифікації, прита-
манні класам та групам, типи політичної поведінки, 
формальні та неформальні аспекти політичного 
процесу, ступені знання або незнання політичних 
зв’язків та процесів, політичні забобони, політичні 
оцінки і т.д. і т.п.» [7, c. 127].

Вважаю, що такі формулювання потребують дея-
ких уточнень та доповнень, адже в такому вигляді є 
неповними. На мій погляд, політична культура – 
це сукупність типових, відносно сталих знань, уяв-
лень, настанов, переконань, цінностей, орієнтацій, 
зразків поведінки, символів, яка склалася внаслідок 
історичного досвіду попередніх генерацій націо-
нальної (соціальної) спільноти, транслюється від 
покоління до покоління, але має істотний транс-
формаційний потенціал виявляється в діяльності 
суб’єктів політичного процесу та у функціонуванні 
політичних інститутів. На таке визначення поняття 
«політична культура» надихають нещодавні події 
в Україні, які отримали назву «помаранчева рево-
люція». Небайдужа, активна політична поведінка 
величезних мас людей, які вийшли на майдани 
українських міст, щоб захистити свій політичний 
вибір, продемонструвала істотні зміни в політичній 
культурі українців, які нарешті відмовилися від своєї 
минувшини, що концентрувалася у фразі «моя хата 
з краю, нічого не знаю».

Політична культура – це явище поліструктурне 
та багаторівневе. Існують різноманітні зв’язки полі-
тичної культури з різними суспільно-політичними 
процесами, які й визначають її складну побудову 
та організацію. Різноманітні внутрішні структури 
політичної культури відображають технологію 
формування політичної поведінки суб’єктів, ста-
новлення культурного цілого (тобто політичної 
культури окремої країни, регіону), наявність різно-
манітних субкультурних утворень тощо.

Одна зі структур розкриває різноманітні спо-
соби ціннісної орієнтації людини на світоглядному 
рівні, коли вона свої індивідуальні уявлення про 
політику інтегрує у світосприйняття; на громадян-
ському рівні, коли індивід поступово починає усві-
домлювати свій політичний статус, свої політичні 
права та інтереси, а також обов’язок органів дер-
жавної влади їх захищати; на власне політичному 
рівні ціннісних уявлень, коли людина виробляє 
власне ставлення до конкретних форм правління, 
політичного режиму, до своїх політичних однодум-
ців та опонентів тощо.

Складність полягає в тому, що на кожному із цих 
рівнів в індивіда можуть виникати доволі супереч-
ливі політичні уявлення. Причому ставлення до кон-
кретних політичних подій змінюється, як правило, 
значно швидше аніж світоглядні засади. Через це 
сприйняття нових цілей та цінностей, переосмис-
лення історії відбувається вкрай нерівномірно. 
Усе це надає формуванню та розвитку політичної 
культури додаткову складність та суперечливість, 
а ступінь відповідності рівнів ціннісної орієнтації 
безпосередньо визначає характер цілісності та вну-
трішньої неоднорідності політичної культури.

Відмінності у виборі людьми тих чи інших цінніс-
них орієнтирів та форм політичної поведінки в чима-
лій мірі залежать від приналежності до соціальних 
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(класи, прошарки, страти), національних (етнос, 
нація, народ), демографічних (жінки, чоловіки, 
молодь, літні), територіальних (населення певних 
районів та регіонів), рольових (еліта чи електорат) 
та інших (релігійні, референтні та інші) груп. Виник-
нення в індивідів ціннісних орієнтацій та відповід-
них форм поведінки на ґрунті групових цілей та 
ідеалів перетворює політичну культуру в сукупність 
субкультурних формувань, що характеризуються 
наявністю в їх носіїв істотних або несуттєвих відмін-
ностей у ставленні до влади та держави, правлячих 
партій, способів політичної участі. 

У конкретних країнах найбільший політичний 
вплив можуть мати найрізноманітніші субкультури 
(наприклад, релігійні субкультури в Північній Ірлан-
дії та Ливані або етнічні в Азербайджані, колишній 
Югославії тощо). У цілому найбільше значення для 
життя та політичного розвитку суспільства має суб-
культура політичних лідерів та еліт, яка визначає 
характер виконання її носіями спеціалізованих функ-
цій з управління політичною системою.

У цьому сенсі найбільш важливими елемен-
тами цієї субкультури є здібності політичних ліде-
рів та представників еліти представляти інтереси 
пересічних громадян (та передусім не перетворю-
вати власне суспільне положення в спосіб досяг-
нення лише індивідуальних цілей), їхні професійні 
управлінські здібності та якості, а також ті риси й 
властивості, які дозволяють їм набути та підтриму-
вати авторитет, переконати громадськість у думці, 
що їхнє високе місце у владній вертикалі належить 
їм невипадково. 

Загалом уявлення про структуру політич-
ної культури змінюються в науковій літературі в 
залежності від розуміння різними авторами спів-
відношення понять «політична культура», «полі-
тична свідомість» та «політична ідеологія та пси-
хологія». Оскільки політична культура включає в 
себе політичну діяльність, неусвідомлені архетипи 
поведінки, то це поняття є ширшим за поняття 
політичної свідомості. До складу політичної куль-
тури входять не всі елементи свідомості, а лише 
ті, які являють собою сталі та повторювані зразки.

Елементи структури політичної культури можуть 
розглядатися з точки зору функціональної зна-
чимості. Ідеться про «ядро» політичної культури, 
про той субстрат, який має транзитивний характер 
та передається з покоління в покоління. Це сво-
єрідний фундамент або, кажучи мовою Дж. Грея, 
«скріплювальна тканина» політичної культури тієї 
чи іншої нації [1, с. 56].

Цікава точка зору Е. Баталова про те, що задля 
формування уявлення про структуру політичної 
культури необхідно визначити систему існуючих 
суб’єкт-об’єктних відносин, що складаються під 
час політичного процесу. Це дозволить виокре-
мити «культурний субстрат», який являє собою 
найбільш повторювані та сталі елементи цих від-

носин, що безпосередньо проявляються в уяв-
леннях, настановах, які притаманні суб’єктам 
політичного процесу, а також у їхній політичній 
поведінці [8, с. 135].

Політична культура характеризується як така, що 
має подвійну сутність, вона являє собою, з одного 
боку, підсистему політичної системи суспільства, а 
з іншого – підсистему його загальної культурної сис-
теми. Це спільне поле функціонування двох систем 
суспільства: політичної та культурної. Через нього 
суспільна культура впливає на характер політичних 
стосунків, а ті у свою чергу здійснюють зворотній 
вплив на культуру суспільства.

Російський політолог Р. Мухаєв виділяє такі 
4 блоки елементів політичної культури, які в 
комплексі віддзеркалюють її змістовне значення: 
1) політичні орієнтації, ідеали, погляди, знання, 
почуття, переконання та навички; 2) політичні 
норми, традиції, мова, звичаї, символи, стерео-
типи політичного життя; 3) політична поведінка та 
участь; 4) зрілість політичних відносин у суспіль-
стві [9, с. 259].

На мій погляд, Р. Мухаєв досить комплексно 
структурує поняття «політична культура». Дійсно, 
поняття «політична культура» охоплює не лише 
політичну свідомість, але й політичну поведінку. 
Лише будучи пов’язаними з готовністю до політич-
ної дії, тобто як компонент соціальної установки, 
знання й уявлення про політичну систему або 
окремі її елементи набувають ознак політичної куль-
тури. Інакше ці знання та емоції можуть бути відне-
сені до політичної свідомості, але не до політичної 
культури. На відміну від політичної свідомості, яка 
є психічним відображенням політичної реальності 
й виконує функцію орієнтації людини у сфері полі-
тики, політична поведінка являє собою взаємодію 
індивіда з політичним середовищем і має на меті 
адаптацію до цього середовища або його зміну. 
Політична поведінка інколи носить імпульсивний 
характер, відбувається без регулятивного впливу 
політичних орієнтацій. З іншого боку, політичні орі-
єнтації, зафіксовані під час опитувань, можуть не 
знаходити свого втілення в поведінці через від-
сутність необхідних для цього умов. Отже, свідо-
мість настільки включається в політичну культуру, 
наскільки вона обумовлює поведінку громадян.

Поняття «політична культура» охоплює не всю 
політичну свідомість і не всю політичну поведінку, 
а лише їх сталі, типові прояви. Окрім раціональ-
них, логічних чинників політичної поведінки, вона 
включає й позасвідомі, афективні аспекти: типові 
прояви в політиці темпераменту, емоцій.

Пізнавальна цінність уже згаданого визна-
чення політичної культури засновника її концепції 
Г. Алмонда полягає в тому, що воно містить інфор-
мацію про структуру цього явища, указує на кри-
терії, які окреслюють і водночас диференціюють 
політичну культуру та її предметне поле. 
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Вирізняючи політичні орієнтації-настанови як 
форми індивідуального буття політичної культури, 
Г. Алмонд водночас розподіляє їх за об’єктами, 
до яких відносить самого суб’єкта орієнтації «Я» 
і політичну систему. Остання у свою чергу розкла-
дається ним на три класи об’єктів:

– специфічні ролі або структури, такі як законо-
давчі й виконавчі органи;

– носії ролей, такі як окремі монархи, законо-
давці й адміністратори;

– конкретні публічні політичні події, рішення та 
їх виконання.

Об’єкти, які складають предметне поле політич-
ної культури, знаходять своє відображення у від-
повідних формах свідомості: уявленнях, почуттях, 
оціночних судженнях. У дослідженні Г. Алмонда 
та С. Верби структура політичної культури набула 
вигляду сукупності запитань, спрямованих на 
отримання такої інформації.

1. Якими знаннями про політичну систему вза-
галі та її «конституційними» характеристиками 
зокрема індивід володіє? Яке його емоційне став-
лення до цих характеристик? Які його думки та 
судження про них?

2. Якими знаннями щодо політичних структур, 
еліт і лідерів він володіє? Які його почуття та думки 
щодо цих структур, еліт і лідерів?

3. Що він знає про локальний рівень політики, 
про структури, індивідів і рішення цього рівня? Які 
його почуття та думки про них?

4. Якою мірою він усвідомлює себе членом 
своєї політичної системи? Що знає про свої права, 
обов’язки й можливості впливати на прийняття 
рішень? Які норми участі та поведінки він визнає 
та використовує? [10, с. 37].

Ніби продовжуючи міркування засновників 
концепції політичної культури, російський суспіль-
ствознавець А. Дженусов розширив аналітичну 
перспективу структурування поняття «політична 
культура». Він запропонував розглядати специ-
фіку структури різних суб’єктів політичної культури 
(особистості, партії, суспільства). Оцінка рівня роз-
витку політичної культури особистості, на думку 
названого автора, визначається такими аспектами:

– рівнем загальної освіти, який робить мож-
ливим підвищувати рівень політичної компетент-
ності, оскільки остання є також специфічним про-
явом загальної культури в політичній сфері;

– рівнем знання про політику, потребою в 
отриманні інформації;

– участю в суспільно-політичній діяльності 
(пасивна або активна); 

– досвідом і вмінням суб’єкта політики прогно-
зувати політичні події, керувати соціально-політич-
ними процесами, впливати на діяльність держав-
них органів та інше;

– цінностями та цілями політичної діяльності 
(абстрактні/конкретні, відкриті/закриті, підвищення 

стабільності суспільства/дестабілізація, підви-
щення життєвого рівня всього населення країни/
збагачення за рахунок інших);

– засобами використання(законні/незаконні, 
мирні/насильницькі);

– дотриманням моралі, закону, етичних норм.
Відповідно особа з високим рівнем політичної 

культури володіти такими якостями:
– мати високий рівень загальної та політич-

ної освіти, стійкий інтерес до внутрішнього та 
міжнародного життя (один із проявів – регулярне 
читання газет, журналів, перегляд телепередач із 
відповідної проблематики);

– усвідомлюючи цілі, активно брати участь у 
політичній діяльності за допомогою громадських та 
державних організацій, ефективно реалізувати не 
тільки власні, групові, але й суспільно важливі цілі;

– діяти в рамках законності, не зачіпаючи прав 
і свобод інших суб’єктів політики;

– уникати погроз і шантажу, використовувати 
переговори, переконування, узгоджені з іншими 
соціальними суб’єктами політики;

– відповідально виконувати обіцянки та 
обов’язки, поважати інтереси та традиції своїх 
партнерів. 

Відповідно, низький рівень політичної культури 
виражатиметься у відсутності загальної та політич-
ної освіти, досвіду політичної діяльності, невмінні 
виявити й досягти за допомогою політичної сис-
теми своїх та спільних цілей, порушенні законів, у 
безвідповідальності.

Структура політичної культури суспільства, на 
думку А. Дженусова, складається з таких елементів:

– рівень освіти населення й можливості його 
отримання, гуманістична спрямованість політичної 
соціалізації;

– свобода в розповсюдженні та отриманні різ-
номанітної політичної інформації;

– ефективність вирішення політичними інсти-
тутами, урядом питань задоволення потреб насе-
лення;

– ідеали та цілі суспільства, різних соціальних 
груп, уряду та їх узгодження;

– наявність реальної можливості для всіх гро-
мадян брати участь у політичному житті, наявність 
конкуруючих політичних партій із багаторічним 
досвідом роботи;

– захищеність населення від свавілля влади, 
зазіхань злочинців;

– наявність легальних можливостей для насе-
лення регулярно контролювати й змінювати владу 
шляхом виборів, якщо остання не реалізує належ-
ним чином суспільні інтереси;

– дотримання етики, моралі суб’єктами полі-
тики.

Показники кожного із цих факторів можна вимі-
рювати за трьохбальною шкалою: низький, серед-
ній, високий. Високі показники з окремих елементів 
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не завжди є благом. Так, надмірна свобода може 
породжувати хаос, дезорганізацію. Високі оцінки 
за всіма показниками свідчать про завершення 
формування цілісної системи політичної культури 
суспільства й реалізації з її допомогою відносно 
стійких позитивних факторів впливу на політичний 
процес [11, с. 115–118].

Такий підхід до аналізу політичної культури є 
досить конкретним і багато в чому універсальним, 
оскільки дозволяє вивчати політичну культуру не 
тільки суспільства в цілому, але й соціальних груп, 
окремих громадян. Дослідження структурних еле-
ментів кожного суб’єкту дозволяє повніше з’ясувати 
політичні ролі та функції, які ним виконуються, п 
розкриття системного взаємозв’язку елементів 
політичної культури – не тільки прогнозувати полі-
тичний процес у країні, але й впливати на нього. 
Суб’єктами політичної культури виступають класові 
та соціально-культурні спільноти людей, деякі з них 
у переломні періоди суспільного розвитку створю-
ють соціокультурний авангард інноваційних змін. 

Проте, я вважаю, що останні особливості полі-
тичних процесів, які пов’язані з виборчими кампа-
ніями, особливо в Україні в 2004 році, вимагають 
збільшити їхній «статус» як найважливіших інди-
каторів політико-культурних змін. Пригадаємо, що 
у відомій статті Ф. Фукуями «Кінець історії» роз-
глядалися економічні та політичні наслідки пере-
моги західного лібералізму. Головний зміст статті 
полягає в твердженні про загальнолюдське універ-
сальне значення культурно-політичного досвіду 
Європи, який був перероблений відповідно до 
традицій азійських та американських суспільств. 
Ф. Фукуяма визначає його як політичний лібера-
лізм, хоча сам термін є доволі умовним. Ідеться 
про традицію, що починається від Дж. Локка, А. 
Сміта, Т. Джеферсона та концентрує такі цінності, 
як вільні вибори інститутів влади, система 
«стримувань та переваг», розподіл влади, правова 
держава та рівність усіх громадян перед законом, 
особисті свободи та захист прав меншостей. Ці уні-
версальні цінності, пристосовані до національно-
культурних умов певної країни, можуть виступити 
показниками зрілості та демократичності політич-
ної культури того чи іншого суспільства.

З огляду на викладене можна зазначити, що 
структура поняття «політична культура» в кон-
центрованому вигляді складається з трьох осно-
вних змістовних блоків: 1) культури політичної 
свідомості (політичні знання, інтереси, уявлення, 
переконання, цінності, звичаї, традиції, норми, 
настанови); 2) культури політичної поведінки 
(участь у політичному житті, політична діяльність); 
3) культури функціонування політичних інститутів 
(культури електорального процесу, культури при-
йняття та реалізації політичних рішень, культури 
врегулювання політичних конфліктів). 

Висновок, який можна зробити, полягає в тому, 
що концепція політичної культури залишається 
доволі плодотворним, евристично насиченим 
напрямом наукових пошуків, який, проте, потре-
бує модернізації в напрямі знаходження найбільш 
адекватних сучасним політичним процесам кате-
горіальних індикаторів, що дозволять найбільш 
яскраво відтворити та дослідити складні політичні 
явища та феномени, притаманні нашій швидко-
плинній сучасності. 

У зв’язку із цим хотілося б підкреслити, що куль-
тура електорального процесу на сьогодні є одним 
із найперспективніших напрямів проведення 
подальших політичних досліджень, адже дозво-
ляє зрозуміти змістовний вектор одного з детермі-
наційних – виборчого процесу. Остання кампанія з 
виборів Президента України, що відбулася в мину-
лому 2014 році, продемонструвала необхідність 
проведення ґрунтовних розвідок, спрямованих на 
вивчення трансформаційних зрушень у політичній 
культурі українського електорату.
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Виклики ХХІ століття вимагають від сучасних 
країн, які бажають називатися демократичними, 
відповідності нагальним запитам суспільства. 
Зокрема, жодна країна не може вважатися демо-
кратичною, якщо права її громадян утискаються за 
ідеологічною, релігійною, расовою чи будь-якою 
іншою ознакою, зокрема через належність до пев-
ної статі. Сучасні цивілізаційні виклики потребують 
рівного представництва як жінок, так і чоловіків 
у всіх видах суспільної діяльності, в тому числі в 
політиці. Саме в контексті інтеграції України до 
світового демократичного співтовариства актуаль-
ності набуває дослідження гендерно-паритетної 
демократії та шляхів вирівнювання дисбалансу 
статі у представництві суб’єктів політичної влади. 
Подолання гендерних стереотипів сприятиме роз-
витку громадянського суспільства, яке виступає 
однією з основних рушійних сил процесу демо-
кратизації. Здатність держави забезпечити рівні 
права та можливості всім громадянам є осно-
вним фактором у розвитку демократії. Саме із 
цієї причини дослідженнями гендеру, паритетної 
демократії та ролі жінки у системі влади займа-
лися багато відомих учених: Дж. Батлер, Ю. Берн, 
М. Кіммел, К. Мілет, Дж. Мітчелл, Н. Най, К. Пей-
тман, Дж. Рінг, М. Реррот і Е. Шоволтер. Серед 
досліджень ролі жінок в органах влади на постра-
дянському просторі особливої уваги заслуговують 
праці С. Айвазової, Т. Власової, Є. Здравомисло-
вої, О. Вороніної, М. Скорик, Л. Малес, С. Оксамит-
ної, І. Чикалової, Н. Шведової та інших. Для вітчиз-
няної науки питання гендерної рівності є відносно 
новим, проте воно активно розробляється такими 
науковцями, як М. Головатий, Г. Дідух, О. Катан, 
Т. Мельник, М. Пірен, О. Ярош та інші.

Категорія «гендерна рівність» використову-
ється для визначення відносин між жінками та 
чоловіками. В основі цього поняття лежить пере-
конання в тому, що всі люди мають однакову цін-
ність, незалежно від статі, етнічного походження, 
релігії чи соціального класу.

Комісія гендерної рівності Європейського 
Союзу в своїй стратегії на 2014-2017 рр. визначає 
зазначену категорію так: «Гендерна рівність озна-
чає рівне розширення можливостей, відповідаль-
ності та участі як жінок, так і чоловіків у всіх сферах 
громадського та приватного життя. Це також озна-
чає рівний доступ і розподіл ресурсів між жінками 
та чоловіками» [14].

Українська дослідниця Л. Кобилянська під ген-
дерною демократією розуміє систему волевияв-
лення обох статей, яка створена та закріплена з 
урахуванням їх гендерних інтересів і потреб. Ген-
дерна демократія передбачає утвердження рів-
ності прав, свобод, обов’язків, відповідальності 
й шансів чоловіків і жінок у життєдіяльності сус-
пільства, держави і самотворенні власної особис-
тості [7, c. 49]. 

Сьогодні сформульовані нові принципи гендер-
ної політики, які формують сучасну ідеологію рів-
ності:

• гендерна рівність розглядається як інте-
гральна частина всіх політик, програм та проектів;

• досягнення гендерної рівності вимагає 
визнання того, що повинні бути враховані специ-
фічні інтереси жінок і чоловіків при формуванні 
політик, упровадженні програм та проектів;

• досягнення гендерної рівності означає, що 
рівні права та можливості повинні забезпечуватися 
незалежно від статі;
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• доступ жінок до прийняття рішень на всіх 
рівнях є центральним питанням у досягненні ген-
дерної рівності;

• гендерної рівності можна досягти через 
партнерство між жінками та чоловіками на основі 
принципів паритетної демократії;

• досягнення гендерної рівності вимагає здій-
снення спеціальних кроків, спрямованих на змен-
шення гендерної нерівності [2, с. 10-11].

Реалізація принципів гендерної рівності мож-
лива лише за умов побудови паритетної демокра-
тії, яка передбачає ідеальне співвідношення статей 
50/50 у відсотковому еквіваленті. Таке співвідно-
шення є ідеальним та поки що не зустрічається 
в сучасному світі, проте, за даними соціологічних 
досліджень, скандинавські країни майже набли-
зилися до ідеального співвідношення. На кінець 
2013 року жінки посідали в середньому 20,4% пар-
ламентських місць у країнах світу, тоді як у сканди-
навському регіоні цей показник сягнув 42%, і навіть 
в арабських державах наблизився до 15%. Частка 
жінок у національних парламентах країн постра-
дянського простору на кінець 2013 року склала: 
Білорусь – 26,6%, Литва – 24,5%, Казахстан – 
24,3%, Киргизія – 23,3%, Латвія – 23,0%, Узбе-
кистан – 22%, Естонія – 20,8%, Молдова – 19,8%, 
Таджикистан –19,0%, Туркменістан – 16,8%, Азер-
байджан – 16,0%, Російська Федерація – 13,6%, 
Грузія – 12%, Вірменія – 10,7% [13, c. 74] Таким 
чином, у сучасному світі принципи паритетної 
демократії максимально реалізовані лише у скан-
динавських країнах. 

Сучасне українське суспільство виявляє праг-
нення до європейського способу життя, активно 
формує та розвиває громадянське суспільство, 
сприяє поширенню принципів європейської демо-
кратії. Проте наша держава фактично стоїть сьо-
годні на початку шляху до демократичного сус-
пільства з рівними правами та відповідальністю 
за прийняття рішень, у тому числі і впровадження 
принципів гендерно-паритетної демократії пере-
буває на початковій стадії втілення. Для того, аби 
ці принципи були реалізовані, необхідно позбутися 
гендерних стереотипів, у тому числі і стереотипу 
про розподіл соціальних ролей між чоловіками та 
жінками.

В українському суспільстві здавна склалася 
уява про непублічність жінки – це вважалося преро-
гативою чоловіків. Тому, коли казали про публічну 
людину, мався на увазі чоловік, а коли про при-
ватну – жінка. Століттями жінка була виключена з 
політичної сфери. Проте, крім негативних аспектів 
проблеми, подекуди є й позитивні досягнення в її 
вирішенні. Так, за даними підсумків впровадження 
державної ґендерної політики, у 37 центральних 
органах виконавчої влади створено експертні 
робочі групи з впровадження ґендерних підходів. 
Радників Міністрів з ґендерних питань призначено 

у Міністерстві сім’ї, молоді і спорту та Міністерстві 
внутрішніх справ. Але негативним фактором є те, 
що на рівні районів та міст часто спеціаліст, на 
якого покладено питання впровадження ґендерної 
політики, відповідає за цілу низку інших питань, що 
не призводить до ефективної роботи [11]. Таким 
чином, необхідно відмітити той факт, що в україн-
ських органах влади існує цілий перелік проблем, 
пов’язаних із реалізацією гендерного паритету: 
залишковість стереотипів щодо ролі жінок та чоло-
віків у суспільстві, зокрема в політиці; недосконало 
розроблена нормативно-правова база щодо забез-
печення рівних умов доступу до влади чоловіків 
та жінок відповідно до міжнародних стандартів; 
незначна кількість проектів, програм та тренінгів із 
розвитку лідерських якостей у жінок тощо. 

У 2000 році Україна підписала Цілі Розвитку 
Тисячоліття, які були запропоновані ООН та охо-
плюють глобальні проблеми людства і розраховані 
на період 2000-2015 рр. Проте Україна не вико-
нала і вже не виконає гендерну складову ЦРТ і в 
2015 р. і, таким чином, залишається далекою від 
сучасних стандартів гендерної демократії. Це нега-
тивно відображається на її міжнародному іміджі як 
цивілізованої країни [13, c. 75]. Відповідно до Звіту 
з глобального гендерного розриву (Global Gender 
Gap Report – 2012), наданого на Всесвітньому еко-
номічному форумі (World Economic Forum), Україна 
займає 64 місце (серед 135 країн світу) за величи-
ною гендерного розриву (gender gap) в чотирьох 
важливих сферах нерівності між чоловіками і жін-
ками: економічній участі, рівності освіти, політич-
ному представництві, сфері здоров’я. Причому з 
чотирьох показників найгірше місце (119-те) – по 
політичному представництву [8].

Отриманий результат повністю підтверджується 
даними всесвітнього моніторингу наявності жінок 
у національних парламентах, який здійснює Між-
парламентський союз (Inter-Parliamentary Union). 
Згідно з даними на 31 жовтня 2012 р. інформа-
ційної бази «Жінки в національних парламентах», 
Україна посідає 119 місце серед 189 країн світу за 
кількістю жінок у парламенті, що є дуже низьким 
показником і ставить Україну позаду низки країн як 
пострадянського простору, так і сусідів із колиш-
нього соцтабору. Якщо проаналізувати виборчі 
списки парламентських виборів 2012 р., то можна 
побачити, що у всіх 22 політичних партій, що 
беруть участь у виборах за загальнодержавним 
багатомандатним округом, доля жінок у партійних 
списках складає 19,78%, або 523 жінки із 2644 
кандидатів. Більше 30% жінки складали в спис-
ках лише двох партій – Української партії «Зелена 
планета» (38,67%) і Політичної партії «Народно-
трудовий союз України» (35,29%). Наблизилася до 
них за цим показником Радикальна партія Олега 
Ляшка (29,5%) [4, c. 14]. Серед усіх політичних сил 
далі всіх (30-та позиція) перша жінка включена в 
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списку ВО «Свобода», а очолюють партійні списки 
жінки у ВО «Батьківщина» і «Україна – Вперед!». 
Список РП Олега Ляшка також очолює жінка, хоча 
й не є лідером цієї партії [1, c. 55-56]. Таким чином, 
гендерно-паритетна демократія для України зали-
шається і залишатиметься ще тривалий час недо-
сяжним ідеалом, проте, як довго це триватиме, 
залежатиме лише від нас.

Подібний гендерний дисбаланс можна просте-
жити і в сусідній країні з пострадянським минулим – 
Білорусі. У Палаті представників на сьогоднішній 
день 5 жінок депутатів (або 4,5%). У Раді Респу-
бліки – 18 жінок (або 31% від загальної кількості). 
Уряд республіки, за винятком однієї жінки, Міні-
стра соціального захисту, складається виключно 
з чоловіків. В апараті Ради Міністрів жінки ста-
новлять 29,4%, причому тільки одна з них займає 
посаду заступника начальника управління. Дещо 
інша ситуація складається в міністерствах. На сьо-
годнішній день в 17 з 27 міністерств питома вага 
жінок перевищує 50%. В інших, за винятком сило-
вих (Міністерства внутрішніх справ і Міністерства 
оборони), частка жінок перебуває в діапазоні від 
30 до 50%. Найбільш фемінізованими є такі мініс-
терства: статистики та аналізу (питома вага жінок 
серед співробітників – 90%), Юстиції (73,1%), тор-
гівлі (71,3%), фінансів (68,9%), соціального захисту 
(60%), палива та енергетики (60%) [10, c. 217].

Російська Федерація також має невисокі показ-
ники гендерного паритету. У Державній Думі шос-
того скликання, яка чинна до 2016 року, всього 
близько 14 % жінок від загального складу депутатів 
(у Державній Думі четвертого скликання було 9,8% 
жінок), 43 депутати-жінки представляють інтер-
еси партії «Єдина Росія», що становить 18% від 
загального числа депутатів-єдиноросів) [5, c. 297].

Таким чином, розвиток гендерно-паритетної 
демократії в країнах пострадянського простору 
має латентний характер у зв’язку з відсутністю 
демократичних традицій протягом тривалого часу 
та спробою усунити цей недолік за короткий термін 
після розпаду Радянського Союзу та отримання 
незалежності цими країнами.

Жіночі організації як безпосередні споживачі 
та творці гендерної політики в державі в Укра-
їні не набули того масштабу діяльності, завдяки 
якому консолідувалися б в організований і впливо-
вий жіночий рух. В Україні жіночі організації рідко 
займаються питаннями участі жінок у політичному 
житті країни. Вплив жіночого руху на прийняття 
політичних рішень є досить незначним. Перш за 
все тому, що в нашій країні немає жіночих фракцій 
при політичних партіях як активних впливових акто-
рів. Перша подібна організація  – Міжфракційне 
депутатське об’єднання «Рівні можливості» – є 
поки лише спробою, і тільки з часом має виявитися 
її потенціал. Серед знакових політичних ініціатив 
2012 року можна виділити феміністський марш : 

«Церкві й державі час жити нарізно!», організова-
ний молодою феміністської групою «Феміністична 
офензива», який зібрав понад 200 учасниць та 
учасників. А в цілому серед протестів на проген-
дерну тематику лідирують акції FEMEN [16].

Гендерна рівність у політиці постає як показ-
ник демократизації та цивілізованості суспільства. 
Присутність жінок у парламентах та інших інститу-
ціях владних структур дає змогу говорити про пред-
ставництво інтересів жіночої частини населення, 
що, у свою чергу, відповідає основним принципам 
демократичного устрою в тій чи іншій країні.

Підвищенню рівня політичної участі жінок у полі-
тиці мають сприяти механізми заохочення, до яких 
можна віднести практику гендерного квотування. 
Така процедура досить активно застосовується 
в скандинавських країнах і забезпечує лідируючі 
позиції цих країн у рейтингу гендерної рівності в 
політиці. Під гендерним квотуванням розуміють 
забезпечення 30-40% жінок серед кандидатів на 
виборчі посади. У 2008 році у 40% країн світу ген-
дерне квотування під час регіональних та загаль-
нонаціональних виборів було юридично закрі-
плене в конституціях цих країн, виборчому законі 
або внутрішньому статуті політичних партій [15]. 
Практика квотування, на думку української дослід-
ниці А. М. Іовчевої, має застосовуватися, в першу 
чергу, в синтезі з виборчою системою, інакше ген-
дерні квоти будуть малоефективними та безре-
зультатними [6, с. 90]. Проте, незважаючи на при-
йняття більшістю розвинених країн світу системи 
гендерного квотування, Україна досі не прийняла 
для себе жодних однозначних рішень стосовно 
даного питання. Проблема, в першу чергу, поля-
гає в суспільному сприйнятті масового залучення 
жінок до політики [3, с. 54-59]. Стереотипи, про 
які вже зазначалося вище, не дають змоги укра-
їнському політикуму перейти на новий, більш якіс-
ний рівень гендерних відносин у політичній сфері.

Кабінетом Міністрів України у 2013 році впро-
ваджено Державну програму забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 
2016 року. Згідно з цією програмою можливі три 
варіанти розв’язання проблеми забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків.

Перший варіант передбачає вдосконалення 
законодавства з питань забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків шляхом приве-
дення його у відповідність до міжнародних стан-
дартів та законодавства Європейського Союзу, 
що не сприятиме належному розв’язанню про-
блеми.

Другий варіант передбачає формування в 
суспільстві культури гендерної рівності шляхом 
заохочення роботодавців до запровадження євро-
пейських стандартів рівності з метою запобігання 
формуванню стереотипних уявлень про роль жінки 
і чоловіка.
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Третій варіант є оптимальним і передбачає 
комплексний підхід до розв’язання проблеми шля-
хом:

• удосконалення законодавства з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, зокрема, шляхом приведення його у від-
повідність до міжнародних стандартів та законо-
давства Європейського Союзу;

• здійснення заходів щодо виконання 
положень Декларації тисячоліття Організації 
Об’єднаних Націй, зокрема, в частині забезпе-
чення гендерної рівності;

• проведення інформаційних кампаній з 
метою висвітлення питань необхідності рівного 
розподілу сімейних обов’язків та відповідальності 
між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

• здійснення заходів, спрямованих на розви-
ток у жінок лідерських навичок для участі в при-
йнятті управлінських рішень та навичок прова-
дження підприємницької діяльності. підвищення 
рівня компетенції фахівців з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

• розроблення механізму реалізації права на 
захист від дискримінації за ознакою статі та вжиття 
необхідних заходів за результатами розгляду 
випадків такої дискримінації;

• залучення до виконання завдань, передба-
чених Програмою, міжнародних організацій та гро-
мадських об’єднань, діяльність яких спрямована 
на забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків [12].

Виконання програми забезпечить підвищення 
конкуренції владних еліт, прискорить процес фор-
мування гендерно-паритетної демократії в Україні 
та сприятиме зростанню компетенції політичних 
еліт. 

Отже, сьогодні в українських органах влади 
України відсутня рівність представництва чолові-
ків та жінок. Жіночий інтелектуальний потенціал 
недостатньо використовується в державі, хоча 
він був би корисним для суспільства з точки зору 
заміни головних векторів у політиці в напрямі 
звернення «обличчям до народу», до вирішення 
нагальних соціальних питань. Але проголошена 
демократизація в суспільстві просто зобов’язана 
набути форми вирівнювання гендерних відносин, 
бо це питання встановлення соціальної справед-
ливості в державі. Політика стосовно жінок пови-
нна набути форми нового соціального контракту, 
на умовах якого жінки й чоловіки будуть співп-
рацювати на рівних засадах, доповнювати один 
одного [9, c. 342]. Проблема гендерної нерівно-
сті не є штучно створеною. Вона є результатом 
демократизації суспільства, яка потребує рівного і 
справедливого доступу чоловіків і жінок до органів 
влади та забезпечення реалізації їхніх особистих 
інтересів. Досвід європейських країн у формуванні 
гендерно-паритетної демократії має активно впро-

ваджуватися в Україні. Необхідно стимулювати та 
підтримувати жіночі громадські організації, про-
водити семінари та тренінги з метою виховання 
лідерських якостей у жінок, прийняття рішень та 
з питань правового забезпечення рівності. Про-
блема гендерного паритету не є проблемою суто 
однієї держави. Вона є результатом світової тен-
денції демократизації, тому й вирішуватися має в 
наддержавних масштабах із залученням наукових 
фахівців із різних країн. Такий підхід забезпечить 
комплексний розгляд проблеми і сприятиме швид-
кому та якісному її вирішенню та, можливо, виро-
бленню універсального алгоритму переходу до 
гендерно-паритетної демократії.
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The article examines the process of political 
choice, its features and components in the post-
Soviet domain, the role of the political choice in 
two interrelated dimensions of political interac-
tion: politics and policy. Firstly, in the struggle of 
individual and collective political actors for votes 
in the electoral process. Secondly, in the pro-
cess of public administration, where the choice 
is an important component of political decision-
making. It is noted that the post-Soviet model 
of political choice is characterized by certain 
pathologies originating from the Soviet period: 
formation of the “party of power”, centraliza-
tion, orientation of the informational influence 
“top – down”, lack of the dialogue and traditions 
of parliamentary debate, populism. Among the 
newest political choice pathologies the media-
tization of politics and the emergence and de-
velopment of mediacracy are observed. In the 
globalized environment the informational space 
becomes an arena of political infighting and the 
mediatization of politics threatens the subordi-
nation of political debate and the broad political 
dialogue in visual media format, especially – TV. 
It is well-reasoned that one of the possible ways 
of overcoming the political choice pathologies 
is rationalization of the electoral process and 
public administration. Using the theory of pub-
lic choice, the recipes of facilitating of rational 
choice model formation in the public domain are 
stipulated. The rationalization recipes include: 
the necessity of debate implementation as the 
element of the parliamentary activity and the 
electoral process, the determination of its rules 
based on the scientific model of argumentative 
discussion and the transfer of these rules to the 
media space and everyday lives of citizens.
Key words: political choice, post-Soviet poli-
tics, mediatization, political debates, rational-
ization of choice.

У статті розглядається процес політич-
ного вибору, його особливості та компо-
ненти в пострадянському просторі, роль 
політичного вибору в двох взаємопов’язаних 
аспектах політичної взаємодії: політології 
та політики. По-перше, у боротьбі індивіду-
альних і колективних політичних суб’єктів 
для голосів у виборчому процесі. По-друге, 
у процесі державного управління, у якому 
вибір є важливим компонентом прийняття 
політичних рішень. Варто зазначити, що 
пострадянська модель політичного вибору 
характеризується певними патологіями, 
які походять від радянського періоду: фор-
муванням «партії влади», централізацією, 
орієнтацією інформаційного впливу «звер-
ху – вниз», відсутністю діалогу й традиції 
парламентських дебатів, популізмом. Се-
ред новітніх патологій політичного вибору 
можемо назвати медіатизацію політики, 
появу й розвиток медіакратії. В умовах гло-
балізації інформаційний простір стає аре-
ною політичної боротьби, тому медіати-
зація політики загрожує підпорядкуванням 
політичної дискусії й широкого політичного 
діалогу у візуальному форматі засобами ма-
сової інформації, особливо телебаченням. 

Таким чином, одним із можливих шляхів по-
долання політичного вибору патологій є ра-
ціоналізація виборчого процесу та держав-
ного управління. Використовуючи теорію 
суспільного вибору, передбачаємо шляхи 
полегшення раціонального формування ви-
бору моделі в суспільному надбанні. Шляхи 
раціоналізації включають у себе необхід-
ність впровадження дебатів як елемента 
парламентської діяльності та виборчого 
процесу, визначення їх правил, заснованих 
на науковій моделі аргументації обговорен-
ня й передачі цих правил у медіа-просторі 
та повсякденному житті громадян.
Ключові слова: політичний вибір, постра-
дянська політологія, медіатизація, полі-
тичні дебати, раціоналізація вибору.

В статье рассматривается процесс по-
литического выбора, его особенности и 
компоненты в постсоветском простран-
стве, роль политического выбора в двух 
взаимосвязанных аспектах политического 
взаимодействия: политологии и полити-
ки. Во-первых, в борьбе индивидуальных и 
коллективных политических субъектов 
для голосов в избирательном процессе. 
Во-вторых, в процессе государственного 
управления, в котором выбор является важ-
ным компонентом принятия политических 
решений. Следует отметить, что пост-
советская модель политического выбора 
характеризуется определенными патоло-
гиями, происходящими от советского пе-
риода: формированием «партии власти», 
централизацией, ориентацией информа-
ционного влияния «сверху – вниз», отсут-
ствием диалога и традиции парламентских 
дебатов, популизмом. Среди новейших па-
тологий политического выбора можно на-
звать медиатизацию политики, появление 
и развитие медиакратии. В условиях гло-
бализации информационное пространство 
становится ареной политической борьбы, 
поэтому медиатизация политики угрожает 
подчинением политической дискуссии и ши-
рокого политического диалога в визуальном 
формате средствами массовой информа-
ции, особенно телевидением. Таким обра-
зом, одним из возможных путей преодоления 
политического выбора патологий является 
рационализация избирательного процесса 
и государственного управления. Используя 
теорию общественного выбора, предус-
матриваем пути облегчения рационально-
го формирования выбора модели в обще-
ственном достоянии. Пути рационализации 
включают в себя необходимость внедрения 
дебатов как элемента парламентской де-
ятельности и избирательного процесса, 
определение их правил, основанных на науч-
ной модели аргументации обсуждения и пе-
редачи этих правил в медиа-пространстве 
и повседневной жизни граждан.
Ключевые слова: политический выбор, 
постсоветская политология, медиатиза-
ция, политические дебаты, рационализа-
ция выбора.
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In the discourse of national political science a well-
developed system of rational argumentation for the 
implementation of the ambitious project – the transition 
from the post-Soviet politics to the democratic political 
interaction – was formed. Mainstream political actors 
publically call themselves democrats, under the idea 
of democracy almost all the political parties, projects 
and organizations are placed, except explicit fringes. 
But democracy, paraphrasing Soviet propagandists, 
is still “on the horizon” it remains the matter of faith.

The study of political choice in this article is focused 
on two processes: electoral and administrative. In the 
case of electoral choice the main actor is a citizen, 
and in public politics – government officials, who are 
organized, able to determine the agenda of public 
life, legal and procedural terms of political choice, 
including the electoral one.

During the political changes of the last decades 
in the political framework well-organized groups that 
have access to power, economic, informational and 
political resources of impact and try to monopolize 
this framework, were formed. Such groups have 
no rational reasons to consider the thoughts of 
unorganized or less organized social groups and the 
society as the whole. In this respect, the choice of 
an autocrat is not much different from choosing an 
oligarchic form of administration. The logic of the 
autocrat, like the oligarchy, involves neglecting public 
interest, concerns about the retention of power (in 
the context of autocracy, it also applies to solving the 
problem of inheritance) and maximization of its own 
resources.

The interconnection of the electoral process 
and the governance is especially apprehensible for 
countries that are at the stage of democratization. 
Election campaigns really enhance the increase of 
legitimacy of the public administration, but not always 
ensure the efficiency in solving social problems. 
Permanent changes in the electoral legislation, the 
opaque financing of election campaign, the use of the 
administrative resource etc. prevent the consolidation 
of democracy, the trust in government institutions and 
the consolidation of Ukrainian society.

In political theory two basic approaches to the 
interpretation of the phenomenon of political choice 
are developed: “existential” and “marketing”. The 
first one relates to the philosophical tradition of 
existentialism and connects choice with freedom (the 
freedom of choice), responsibility (the responsibility 
for selection), suffering and fear. The situation of 
choosing is the time of the highest tension of spiritual 
and physical forces of an individual, which happens 
several times during his life (or does not take place 
at all), has a fundamental moral character and means 
“either … or”. The second approach, on the contrary, 
emphasizes the “commonplace” and triviality of the 
phenomenon of choice, which is primarily associated 
with the needs of an individual, services and goods. 

The choice in this case moves to a public domain, 
appears as an important part of public administration, 
decision-making in management, realization of 
political interests.

In the contemporary political discourse, the image 
of “Knight at the Crossroads”, which illustrated the 
situation of choice, is changed to the model of “Man 
with a remote control” (or another gadget) who “turns 
over” channels, websites, computer games, services, 
goods, parties, leaders, ideologies. A modern citizen 
has a lot of choice options o that can either be 
alternative or can not.

One of the major controversies related to political 
choice is that the topics, which draw people’s attention 
during an election campaign, are usually different 
from the variety of problems which must be solved 
in the process of public administration. This creates 
the conditions for the emergence of pathologies that 
are defined as “ugly, abnormal deviation from the 
norm” [5]. As post-Soviet political process convincingly 
demonstrates, the pathologies of political choice are 
often quite well “disguised” under the norm, as in the 
post-Soviet societies there was no public discussion 
and reflection of latent individual and collective 
attitudes, desires and expectations, which constitute 
the basis for public legitimating of power.

The discrepancy between electoral and post-
electoral logic in the actions of politicians leads to the 
loss of voters’ trust, the public attitude to politics as a 
“dirty business”. But from the functional point of view – 
to the percentage fall in citizens’ turnout to the polls 
that during five parliamentary election campaigns has 
fallen by almost 13% (from 70,8% in 1998 to 57,9% 
in 2012).

H. Kolbech notes that regarding public politics there 
are two fundamentally different points of view both in 
the scientific literature and in the working knowledge of 
experts: the first one deals with the authorized choice, 
while the second one – the structured interaction. 
The approach of the authorized choice means that 
politics is really “government decision-making” and is 
focused on such decisions. The questions are asked 
about the problem, which the government are trying 
to solve, the options that are offered, the way in which 
the decision will be made and what the result is. 
The approach of the structured interaction does not 
involve one person, who makes a decision, for solving 
an exact problem of politics: it focuses on the range of 
participants in the game, the diversity of their situation 
and problem understanding, the ways of interacting 
with each other and the results of this interaction [6].

For political science the research of the post-
Soviet choice phenomenon of a citizen at the polling 
station, an official at the bureau, an experienced 
parliamentarian – a lobbyist or an ambitious young 
politician at a crowded meeting is a fundamental thing. 
Indeed, the process of political science formation 
included such a direction as “political science of post-
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communism” and was at the phases of opposition and 
deconstruction towards Soviet social science.

D. Stone opposes academic logic to political 
methods. She confirms that when they talk about 
politics or gossip about it in the academic circles, 
one cannot ignore the categorical denial of political 
methods in the name of rational analysis. Moreover, 
in the academic circles it is contemptuously believed 
that political methods prevent the right policy [24]. 
The political analysis, according to D. Stone, would 
not care about the objectivity and established rules, 
but to see political demands in analytical concepts, 
formulation of problems and policy instruments [24]. 
It was well understood in the Soviet times by the 
representatives of the endless departments of 
“Scientific Communism”, “Historical Materialism” and 
“History of the Communist Party”. By its destructive 
force the army of “social scientists” was not inferior 
to Soviet economists. Let us recall an old Soviet 
joke. L. Brezhnev on the Red Square inspects the 
parade and after all the tanks, armored vehicles, 
aircrafts and missiles a battered truck with a dozen 
of feeble men and middle-aged women in glasses 
and raincoats starts moving. L. Brezhnev is asked 
about what these civilians of strange appearance are 
doing among the grand military parade. L. Brezhnev 
says: “Theses are our economists. You cannot even 
imagine what harm they can do”.

According to A. Sharp, “the choice of an economic 
system is not a choice to have or not have decision 
making and planning; rather, the particular economic 
system selected simply indicates who will make 
resource-use decisions and plans. In the market 
economy, the consumer is king. That is, consumers 
decide what allocation of resources between 
competing production processes maximizes their 
well-being. Markets then coordinate this information 
and bring about any needed reallocation. None of this 
applies in the command economy…” [22, р. 46].

But not only these politological and political 
factors make the political choice difficult. The 
logic of democratic elections itself foresees the 
alternativeness: a politician should be chosen between 
different candidates. An alternative necessarily 
implies a difference; in viable (democratic) elections 
it is a competitive difference.

The logic of political actions is aimed not just at 
defending a particular position or own principles (of 
the party program) of social development, but also in 
competition with other politicians who are competitors 
in the political domain. On the one hand, the political 
battle in the election campaign is an open sphere of 
interactive symbolic communication of political actors 
towards power, getting of which allows to focus on 
serving the public benefit.

On the other hand, the assurance of the 
government legitimacy allows to distinguish the 
“trap of free elections”, “unreliability of the choice 

factor” that can lead to the phenomenon common 
to the citizens of all the post-communist countries – 
disappointment in the elections. For the participants 
of the democratic transit L. Diamond’s idea about 
the existence of a significant difference between the 
“electoral” and “liberal” democracy becomes apparent: 
“The latter is not limited to the system of democratic 
elections. It also possesses such features as control 
over executive power; independent judicial power 
that enforces the abidance of the law supremacy; 
protection of the freedom rights of an individual, 
speech, meetings, conscience, the right to choose 
and to be chosen; protection of minorities’ rights <…> 
no censorship. In case of electoral democracy there 
exist a system of government and administration, 
formed as a result of relatively free and fair elections, 
but there are no guarantees of many other rights or 
freedoms that exist in liberal democracies” [16].

The condition of regular and free elections is 
necessary but not sufficient to ensure an effective 
(“good”) administration.

The complex of interrelated problems of legal, 
economic (the structure of ministries and departments, 
which remain Soviet basing on their organizational 
and sectoral characteristics), political and cultural 
nature complicates the performance of functions 
appropriate for a modern democratic administration 
by the post-Soviet state.

K. Minogue confirms that “the echo of the past 
always illuminates. Cui bono? The Romans used to 
ask. Who benefits? In an egalitarian world, everyone 
is equal, except perhaps the managers of equality. 
And certainly in the foreseeable future, there will be 
endless and not unprofitable work for those whose 
business it is to spell out in ever greater detail the 
rules of the game of life, and to adjudicate conflict, and 
to teach the benighted what thoughts a just society 
requires. Politics will have died, but everything will be 
politics” [20, р. 111].

The centralization of power and the concentration of 
authority in the condition of an uncertain responsibility 
of individual and collective government actors lead to 
the abstraction of administration decisions from society 
(administration entities). The state apparatus and the 
nomenclature are perceived by society (perhaps 
we could say the same about self-identity) as a self-
reliant system that is not interested in cooperation with 
community and does not require feedback for selection, 
approval and implementation of political decisions.

Georg Sorensen in his “Democracy, Dictatorship 
and Development. Consequences for Economic 
Development of Different Forms of Regime in the 
Third World” notices that “<…> the restructuring of 
the economy meant that there was room for improved 
welfare as well as for auto-centric growth” [23, р. 13]. 
Moreover, “the original argument was that democratic 
regimes were less able to curb consumption to the benefit 
of accumulation and economic growth” [23, р. 11].
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The problem of citizen’s political choice in the 
voting booth is to elect the best among all other 
candidates according to specific criteria. Defining the 
selection criteria is a personal decision of every voter 
or a group of voters united by certain social (age, 
ideological, gender etc.) features.

In the “Post-Communism Political Science” [3] 
it is noted that “pathologies” of post-Soviet politics 
and “sociopathies” of post-totalitarian society are 
“the ambivalence of political consciousness with 
conformist-nihilistic orientation, deprofessionalisation 
and vague of status-prestigious criteria of human 
interaction, deactualization of values. Sociopathies 
as a specific pathology of post-communist society 
can destroy the “social organism” or restrain its 
democratic development. The formation of society 
and individual’s self-esteem, without which, after 
all, you can create in one single country anything 
except a civilized state, which would arise among 
the civilized international community respect and 
interest in its further development is connected with 
the overcoming of these pathologies”.

The pathologies of post-Soviet political choice 
include such phenomena as populism, moralization 
and paternalism. According to E. Bystrytsky “The 
essence and the risk of populism is that it deliberately 
avoids the complex reality of interests of different 
groups of people. A populist appeals to each of us 
individually. He divides people into social atoms and 
leaves them alone in order to promise to satisfy each 
one separately and all together at the same time” [2]. 
But the greatest threat to democracy is “tradition, 
rather wait for the benefits from a good, but fair 
leader than fight for independence from the chief for 
free labor in your favor. It is traditionally a different 
self-understanding than that, which in the West is 
truth-written: an individual does not receive rights 
from the state, he, according to his own nature, has 
indispensable and undeniable rights which no one in 
the world can deprive of” [2].

One of the main challenges to rational political 
choice in post-Soviet politics is the organization of 
interaction of large social groups on Republican 
basis: “Rationality is an action according to the rules; 
but only rationality of rules and goals themselves, 
the achievement of which should serve their 
implementation – is quite another matter” [13].

Analyzing the processes of politics democratization 
in Ukraine on the edge of 80s – 90s of the last 
century, the researchers of post-communism called 
the changes, which took place during that period, 
“epochal”, wrote about the need for rationalization 
of political action and the need to examine the 
fundamental assumptions, concepts and theories of 
political science, its attempts to determine the nature 
of political choice and its pathologies again.

These objectives remain relevant to modern 
political discourse after new scheduled “crucial”, in 

terms of democratic governance and preservation 
of the country’s integrity, elections in 2014, and not 
less epochal changes that have occurred during this 
time and are associated with the democratization 
of Ukrainian society, external and internal political 
challenges for Independence.

In modern cognitive conditions the belief in the 
omnipotence of human mind, the decline of the 
“spirit of Enlightenment”, which in due time provided 
a theoretical grounding for the priority of economic 
goal-rationality, are rethought and criticized.

Like everything else in life, politics is about hard 
choices, and the nicest thing to do with a hard choice 
is to evade it. Semantic abracadabra helps. A quite 
new sense of ‘politics’ has emerged to do this work, 
and unless we keep track of it we are all at sea in 
understanding the modern world. The essence of this 
new meaning is that ‘politics’ is made to cover every 
small detail of life. It is a semantic drift which happens 
quite unselfconsciously [20, р. 107].

In political theory quite a skeptical attitude towards 
the theory of rational choice, in the form it was 
represented in the model Homo ekonomicus, was 
formed. It is rather inclined to talk about the choice 
on the principle of limited rationality. This approach 
allows treating the understanding of political choice 
principles more critically: form the electoral choice to 
the choice of optimal constitutional and institutional 
policy. Democratization, from the standpoint of the 
theory of public choice, is interpreted not as a result 
of natural, free from interference structuring, but as a 
result of planning and creating the appropriate legal 
framework and political institutions.

If individuals respond to incentives, they are rational, 
and thus the basic explanatory principles of political 
theory should be the principles of rational individual 
choice: individuals make choice (or act) rationally if 
their actions are determined by their preferences, 
which are rational themselves. Preferences are 
rational if they are complete and transitive, i.e. take 
into account and rate all the alternatives.

It is fully concerned the political choice which 
takes punches on all the sides in the post-Soviet time: 
the formulation of the “overall” interest (M. Olson), 
the emergence of the post-Soviet “maximizers” of 
economic and political benefit, profits and resources, 
partial constraint of civil rights and freedoms.

If the concept of modernity, as manifested in the 
ideologies of liberalism, conservatism and socialism, 
is out of dominance of goal-rationality (instrumental 
mind). Post-Soviet society should solve the problems 
arising from the socialist model of modernization 
and the traditional sources of solidarity should be 
replaced by the reflexive construction of political 
relations and regulatory agreements. Rationality 
serves one of the fundamentals of modern era 
establishment, democratic political institutions. 
Without rationalization it is impossible to imagine the 
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processes of secularization (according to Max Weber – 
“disenchantment” of political field), liberalization of 
economic, political and media spaces, pluralization, 
formation and development of the law-governed 
state and civil society, professional administration 
(bureaucracy), public policy, science and education, 
technological progress.

Understanding a linear model of progress, which 
provided a powerful impetus to a “Soviet man” and was 
based on universality of rationality, was changing in 
the process of post-Soviet and post-modern societies 
formation. Accordingly, reflections are also changing 
with respect to the rationalization of political choice.

In the post-Soviet conditions instead of market 
rationalization of costs a different political game 
take place, in which politics and economics require 
permanent “loans” from the past. Two political 
pathologies of choice are directly related to the post-
Soviet politics. First of all, the erosion of institutional 
line between the state and the market: the state is 
divided into administratively-political and commercial 
sectors, and the “party of power” controls them. 
Secondly, the permanent reallocation of capital and 
property without an effective mechanism for saving 
and capital accumulation.

The research of sources, subjects and pathologies 
of variable choice domain are found in the works of 
members of the theory of rational choice and the 
public choice theory, the “agenda setting” theory, the 
theory of information society and globalization, and 
so on. The representatives of the rational choice 
theory and the public choice theory K. Arrow, J. 
Buchanan, M. Friedman, J. Waldvogel, H. de Soto, 
G. Tullock, M. Olson et al. believe that a rational 
political choice involves the formulation of goals of 
social development, the search for the most effective 
means of its achievement, the calculation of costs 
and benefits from implementing a certain strategy, 
taking into account the behavior of other actors and 
the evaluation of the overall situation.

However, after unsuccessful attempts of rational 
choice expansion to theory and practice of democratic 
reforms in the 90s of the twentieth century, the “first 
wave” of public policy studies from the standpoint of 
rational choice theory in post-Soviet countries was 
asleep.

Nevertheless, the landscape of political science 
in Ukraine has changed. A wide range of Ukrainian 
scholars’ works written with the use of the elements of the 
rational choice theory concerning the democratization 
of political cooperation, the establishment of civil 
society institutes, political technologies, mass 
media, gender politics, neopatrimonializm, elites and 
leadership, political coalitions, political argumentation 
and discourse testify to the total consensus in terms 
of the heuristic potential of the public choice theory.

A political theory takes into account the limitation of 
the provisions of rational choice based on the model of 

selfish maximizer of benefit – Homo ekonomicus. The 
difficulties that arise in the process of transformation 
of individual rational decisions and collective action 
are essential. K. Arrow, M. Olson and their followers 
claim that the transfer from individual to collective 
rationality is unattainable.

In the early 1950s, the economist Kenneth Arrow 
(subsequently a Nobel Prize winner) wrote down 
a list of reasonable requirements for a democratic 
voting procedure. Then Arrow set out to find all of 
those voting procedures that meet the requirements. 
It turns out that there aren’t many. Arrow was 
able to prove with the inexorable force of pure 
mathematics – that the only way to satisfy all of the 
requirements is to select one voter and give him 
all the votes. The only “democratic” procedure that 
meets the minimal requirements for democracy is to 
anoint a dictator! [18, р. 53].

In the Ukrainian scientific discourse a wide range 
of issues related to electoral choice has always 
attracted much attention of politicians, citizens, 
experts and mass media. Predominantly, discussions 
are focused on the critical analysis of the negative 
effects of electoral process. The application of public 
choice theory to study the conditions and pathologies 
of choice in Ukraine is due to the emergence of new 
non-standardized situations in the post-Soviet politics 
that require appropriate means to analyze and 
improve the efficiency of public policy.

In the meantime, the issues of “positive” 
construction of political choice democratic domain in 
general (not just the interaction of political actors) are 
paid much less attention. Perhaps it is considered that 
in the circumstances where administrative resources 
and other illegal means of political campaigns will 
not be used, the election campaigns in Ukraine will 
automatically meet the criteria of openness and 
become democratic.

The political choice of the last decades has 
created an alternative to the political development 
of post-Soviet era: from the “media show”, with 
meaning-playing, or government’s censorship, to 
the possibilities of political action aimed at achieving 
compromise and consensus.

The domain of choice in post-Soviet politics 
because of unstable rules requires the constant 
determination of current state affairs, which is formed 
in the process of interpreting and reinterpreting the 
actions of others. In this regard, the requirements 
concerning rational political actions in all areas 
of post-communist transformation, of society is 
extremely relevant to present-day Ukraine, for politics 
of which you can apply the name “crisis”, last but not 
least, because of the lack of reasonable solutions.

At the same time, at the process of political 
interaction nowadays, the new challenges to 
rational choice appear. One of these challenges – 
mediatization of politics (G. Oberreuter et al.), which 
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presents a potential threat to the emergence of a new 
form of totalitarianism – informational (A. Solovyov), 
the second one – the Soviet political heritage, based 
on the “party of power”, the third one – permanent 
changes in the electoral model and constitutional 
“reverses”.

In post-Soviet politics the principle formulated in 
“The Armchair Economist: Economics and Everyday 
Life”: “Instead of asking, “What social institutions led 
to such irrational behavior?” It is necessary to ask: 
“Why is this behavior rational?” [18, р. 16].

The main contradiction in the process of determining 
the optimal electoral system is to choose between a 
full representation and a structured parliament.

The Proportional distribution of votes in 
parliamentary elections provides a clear and relatively 
stable parliamentary structure – these are the main 
advantages of the proportional system. In addition, the 
proportional system enables the society to identify the 
political history of each party, its effectiveness in creating 
coalitions and its results in administration participation. 
Mutual impact of the electoral system and processes 
of the political system development in general and the 
structuring of parliament in particular were studied in 
the works M. Duverger, G. Sartori, J. Elster, J. Linz, 
D. Horowitz, S. Mainwaring, A. Lijphart et al.

The proportional system gives rise to the role 
and weight of political parties, which are gradually 
transformed into an effective institution that provides 
an interaction between government and citizens. 
Introduced in 2006 and 2007, the proportional electoral 
system has demonstrated its shortcomings (mainly 
refers to the “closed” list that prevents rational choice 
of citizens and does not facilitate the formation of a 
strong regional policy, and also leads to an increase 
in the role of party bureaucracy).

In the conditions of parliamentary-presidential 
model the proportional system of representative 
authorities formation creates the problems of stability 
of the executive branch functioning, because none of 
the political parties cannot obtain an absolute majority 
of votes (although, of course, this goal exists), and 
therefore – unable to create a one-party government. 
However, in this case, it is better not to talk about the 
coalition, but the quota government, where a special 
quota of positions belongs to the President.

The opponents of proportional system in the 
form in which it is implemented and used in Ukraine, 
namely the system of closed party lists in a single 
state multi-mandate constituency, give strong 
arguments of narrowing the electoral rights of the 
citizens who, not being members of political parties, 
are actually deprived of the opportunity to participate 
in the nomination of candidates for deputies.

The proportional system requires the formation 
of stable factions and coalitions of factions that take 
responsibility for voting and acting of the government 
and the opposition. The effectiveness of actions can 

be evaluated, and each voter is able to rationalize his 
choice based on the political history of a party or bloc.

In its turn it promotes the growth and the enhancing 
the role of political parties in society, which in the long 
run will contribute to carrying political struggle in the 
dimension of ideological competition. The future of 
political parties will be determined in the ideological 
field and will not so much be dependent on the image 
technologies.

Despite the fact that a relatively short time 
period separates two election campaigns under the 
proportional system (which is likely to explain the 
financial and organizational unwillingness of one third 
of parties and blocs to participate in the elections in 
2007), these election campaigns showed a number of 
general trends that lay the groundwork for the (possibly 
critical) analysis of implementation of proportional 
system in our country. Not fundamentally changing 
the proportion of forces and factions in the Parliament, 
they led to changes in the government coalition and the 
personal composition of the government. Comparing 
the results of the election campaign to the Verkhovna 
Rada of Ukraine, 1998, 2002, 2006, 2007 and 2012, 
we can specify the following trends in political choice:

– reduce of voters’ turnout (respectively 70,8%, 
69,3%, 67,8%, 62%, 57,99%);

– reduce of the parties and blocs number that 
overcome the electoral threshold in a state multi-
mandate constituency and get to the Parliament 
(respectively 8, 6, 5, 5, 5);

– increase in the percentage of voters who vote for 
“passing” parties and blocs (65,8%, 75,72%, 77,73%, 
88,58%, 93,74%). More and more voters, even if they 
have different preferences, vote for parties and blocs 
who are likely to get to the Parliament.

Transformations in the electoral system cannot be 
analyzed separately from the process of formation 
and development of the party system, organization of 
electoral campaigns and parliamentary activity on the 
formation of the coalition and the government under 
several constitutional “reverses” between presidential 
and parliamentary-presidential models. The state 
patronage for some political parties allows calling them 
“cartel” ones. This name reflects the other side of the 
relationships between the “party of power” and the 
state – not just party support of the authorities, but also 
the assistance on the part of the state in party activity.

It can only be added that the election campaign 
of 2012, which was held again by the mixing model, 
did not lead to “tectonic” changes in the organization 
of both internal party work and communication of 
candidates with voters. However, the proportional 
system has a number of positive outcomes for both 
the parliament and the government and for the 
democratization of political interaction in general. The 
structuring (one reason of which is the centralization 
of party structures) of party domain in general and 
the parliamentary one in particular are distinguished 
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among these outcomes. Proportional and mixed 
systems, even with significant shortcomings, is able 
to provide the representation of major political and 
ideological positions that exist in Ukrainian society, 
the formation of factions and coalitions of factions 
that take responsibility for voting and activities of the 
government and the opposition. The effectiveness of 
these actions can be evaluated, and voters are able 
to rationalize the political choice.

The political choice in post-Soviet politics is 
implemented under the direct influence of advertising 
and agitation political campaign. The positive image 
of a candidate is created in communication with 
journalists and voters who support this candidate. 
It does not look like a difficult task, taking into 
consideration the lack of competition factor in the 
direct dialogue with other candidates. A candidate 
needs to play a certain role on the stage, which has 
already been prepared by the team. He turns into 
the actor, who is demonstrated to the public as the 
part of a big show. The image that is created for the 
public is the so-called “imaginary person” that has to 
bear positive emotions. He allows only a monologue 
(in the best case – prepared answers to questions 
of positive-minded journalists or citizens), which 
turns the electoral race from the competition into the 
theatre.

Democratization involves looking for mechanisms 
of one of the main tasks solving: rational actions 
transformation of individual and collective political 
actors to the collective rational action with the 
satisfaction of public interest. The democratization 
process of political interaction is inseparably linked to 
the rationalization of social relations. The development 
of science, law, market economy and representative 
political institutions, independent mass media, not in 
the least is the result of secularization, desacralization 
and rationalization of political world.

Rationality serves one of the fundamentals of 
the formation of modern era, democratic political 
institutions. Without rationalization it is impossible to 
imagine the processes of secularization (according 
to Max Weber – “disenchantment”) of political field, 
liberalization of economic, political and media 
domains, pluralization, formation and development 
of the law-governed state and the civil society, 
professional administartion (bureaucracy), public 
policy, science, education and technological progress.

Rationality is connected with the based on an 
adequate understanding of the problem situation, 
which includes an agent, conscious control of own 
behavior; provides alternative behavior, choice 
of different modes of action. A rational actor is 
understood as a resourceful, restricted, expecting, 
evaluating, maximizing man (RREEMM) [1, р. 188].

The Nobel Prize laureate (2002) Vernon Smith 
believes that each person has “a sense of the market”, 
which refers to decision-making and formation of 

behavior in economic and political issues. However, 
rationality is fragmented in situations characterized 
by lack of actors’ awareness; manipulation by mass 
media; activity of well-organized groups that practice 
opportunistic behavior; historically formed cultural 
and political traditions of paternalism; a regional 
division of the country and the prevailing regional 
identifications [7].

The rational behavior means that the actor has 
a plan and tries to maximize his own benefits while 
minimizing potential costs. Economic theory suggests 
the opportunistic behavior of actors when they follow 
their own interests, in particular fraudulently, including 
explicit forms of fraudulence (lying, stealing, cheating, 
etc.), i.e. a rational person is a “maximizer”, who 
accepts only the best option. Political actors develop 
electoral strategies, calculate the benefit from their 
political participation and rely on the principle of benefit 
maximizing. This is an instrumental understanding of 
rationality, according to which individuals compare 
their expected benefits and costs, trying to maximize 
the former and minimize the latter.

M. Olson believes that the behavior of an 
individual often lies in the fact that he tries to enter 
the group that does not pay, and that others join the 
group paying the social costs. However, this game 
does not take into account the long term prospect, 
in which the actions concerning “pervasive interests” 
bring the greatest benefit (M. Olson opposes them 
to small-group interests). Because this incentive to 
“ticketlessness” it takes a long time for the emergence 
of collective action in most sectors and groups [21].

In the transition conditions economic growth 
serves an important factor of success. It is necessary 
to guarantee well-defined individual rights and the 
“absence of theft of any kind”. M. Olson distinguishes 
two types of “theft”: 1) violation of the subordinates’ 
rights by an autocrat and confiscation of property; 
2) theft by means of lobbying, which establishes 
favorable for groups of special interests legislative 
norms and sets prices and norms for salaries by 
means of cartelization or conspiracy.

Voters like politicians are entities who rationally 
pursue goals of getting maximum benefit or advantage. 
Explaining the results of political processes, the 
theorists of public choice refer to the deductive 
methods of formulating versions about which incentive 
and restraining factors are faced by individuals, which 
calculations they are guided by. A systematic study 
of individuals’ behavioral strategies has brought 
researchers to new approaches concerning traditional 
issues of political science, and led them to asking 
questions that have never been asked concerning 
the nature of political phenomena (the idea of the 
phenomenon of “rent-seeking”, when the groups 
who have a monopoly make the government protect, 
with the help of regulatory process, their dominant 
positions).
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According to “The Concise Oxford Dictionary of 
Politics”, “rational choice is the division of, or approach 
to, the study of politics which treats the individual 
actor as the basic unit of analysis and models politics 
on the assumption that individuals behave rationally, 
or explores what would be the political outcome of 
rational behavior. Rational choice writers usually 
define rationality narrowly in terms of transitivity and 
consistency of choice” [25, р. 421].

The problem of rational choice is decided 
depending on the presence or absence of information, 
which actors are guided in their actions by. In today’s 
world the hopes of democracy are associated with 
the development of political communication domain. 
Although the involvement of broad social groups in 
the process of politics formation makes it difficult to 
make rational political decisions due to the increase 
in politics participants number.

One of the current challenges to democracy – 
the mediatization of politics – changes the system 
of public interests representation, transforms social, 
political and economic reality. This is because mass 
media create new forms of cooperation in the public 
administration sphere, promote openness and 
transparency of political institutions, give citizens the 
opportunity to participate in the discussion of social 
and political issues (the Internet). In the development 
of mass media we can see an effective means of 
providing feedback, participation of citizens in the 
political agenda formation.

On the one hand, in the political sphere the 
assumptions about the availability of complete 
information, its adequate understanding and use by 
voters seem unrealistic. On the other hand, collecting 
information for an adequate political choice requires 
time and other resources, because of small potential 
benefits for each voter; a rational citizen invests few 
resources in acquiring political information.

The models, which explain the decision-making 
process in terms of rationality (rational choice), 
such as the model of “economic man” and “rational 
organization” (M. Weber), are passing into history. 
Complete, comprehensive information, which could be 
called rational, is required for decision-making, but this 
is not possible in modern conditions – not because of 
the lack of information, but because of its redundancy. 
The understanding of the rational choice under the 
current conditions is presented by the theory of 
socially meaningful choice in terms of information and 
temporal shortage. Significant difficulties are arising 
in the transformation of rational decisions and actions 
of individuals to collective decisions and actions. M. 
Olson and his followers confirm that the transition from 
individual to collective rationality is unattainable.

Thus, the rationality of collective action is not 
the sum of individual rationalities, for democratic 

development it is necessary to define a public interest. 
However, conflicts can be deep, be applied to many 
areas of public life – from politics, ideology and 
economics to religion, language and national identity. 
It acts as one of the main problems of rationalization 
in post-communist societies, provides grounds for 
speculation by various political forces and destroys 
the agreement on the public interest.

Summing up the research results of the choice 
process and its pathologies in post-Soviet politics we 
have come to the following conclusions.

Firstly, the rational choice in politics is one of the 
most important mechanisms of post-Soviet society 
democratization. In the process of electoral choice 
and decision-making in public politics, individual 
rational actions are capable of being transferred 
into the rational public policy. The conflicts that 
arise during the transformation from the individual 
rationalities to the collective one can be solved under 
the conditions of democracy, because they become 
open. Democracy has created an effective mechanism 
for political discussion (i.e. – political bargaining), 
has proven its ability to provide country economic 
development through the creation of a competitive 
political environment. However, the involvement of 
broad social groups in the political process makes 
the procedure of rational political choice difficult 
(both quantitatively and qualitatively), and one of the 
latest trends – mediatization of politics – changes 
the system of representation of public interests in 
accordance with the requirements of mass media 
format and rating, especially – TV. There is a real threat 
of bringing the political choice to the level of mass 
media shows with meaning-playing and meaningless 
dialogues. This leads to the emergence of new 
challenges towards the members of mass media (the 
transformation of socially important information into 
the product, the absence of structural changes in the 
relationship “state – mass media”, the transformation 
of politics into the media process). The absence of a 
rationally-reasoned dialogue in mass media not only 
complicates the interaction between political actors, 
but also introduces a new important factor to political 
communication – the silence of population.

Secondly, the political debate has become the 
response to the impact of mediatization. Rational 
choice requires not only alternativeness, but 
also competitive alternatives. Argumentation, 
specification of rules and forms of public discussions, 
their complexity, sophistication and elegance 
provide evidence of the maturity of democracies. 
On the contrary, the facilitation of social problems, 
populism, demagogy, the tendency to monologue, 
or even the avoidance of debate, its ignorance 
bears evidence of the eliminating of rationality from 
political domain.
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РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ  
ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Постановка проблеми. Інвестиційний клімат 
включає всі явища, які враховує інвестор, коли оці-
нює, наскільки сприятливими чи несприятливими 
є умови для вкладення капіталу, у тому числі ідео-
логію та політику, економіку та культуру. На оцінку 
інвестиційного клімату (за шкалою «сприятливий/
несприятливий») впливають такі параметри: полі-
тична стабільність і передбачуваність; компетент-
ність і політика органів центральної й місцевої влади, 
рівень конфлікту інтересів у їх структурах; макроеко-
номічні показники (бюджет, платіжний баланс, дер-
жавний борг); якість податкової системи та рівень 
податкового тягаря; якість банківської системи й 
інших фінансових інститутів; захищеність і визначе-
ність прав власності, рівень корпоративного управ-
ління; обов’язковість контрагентів щодо виконання 
своїх домовленостей; відкритість економіки; рівень 
розвитку інфраструктури; якість робочої сили; рівень 
монополізації ринків, бар’єри щодо входу на ринок; 
рівень законності та правопорядку, масштаби зло-
чинності й корупції. Рівень кожного з наведених 
параметрів залежить переважно від стану політичної 
системи, від здатності цієї системи генерувати пози-
тивні імпульси. Важливе значення при цьому мають 

міцність демократичних інститутів, ефективне забез-
печення прав і свобод: чим стабільнішою та більш 
передбачуваною є політична система, тим важливі-
шими стають економічні критерії під час визначення 
інвестиційного клімату. Під стабільністю й передба-
чуваністю політичної системи слід розуміти насам-
перед узгодження політичної еліти (на всіх рівнях 
ієрархії влади) щодо основних соціально-політичних 
та економічних проблем, конструктивну взаємодію 
виконавчої, законодавчої й судової влади, центру та 
регіонів, а також підтримку більшістю населення кра-
їни урядової політики.

Вплив політичних чинників на інвестиційний 
клімат необхідно розглядати в двох ракурсах, які 
умовно можна позначити як нецілеспрямований і 
цілеспрямований вплив. Під нецілеспрямованим 
впливом політичних чинників на інвестиційний клі-
мат розуміються всі політичні кроки уряду, що вра-
ховуються інвесторами під час оцінки інвестицій-
ного клімату країни, за винятком тих, які робляться 
цілеспрямовано для поліпшення умов інвесту-
вання. До нецілеспрямованого впливу останнім 
часом включають також геополітичні чинники 
ризикованості політичного процесу.

Концепт «геополітичний ризик» 
у структурі оцінки інвестиційного 
клімату країни

Кривошеїн В.В.

УДК 323.17

Кривошеїн В.В.,
доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри соціології
Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара

Проведено аналіз концепту «геополітич-
ний ризик» як складової оцінки інвестицій-
ного клімату країни. Продемонстровано, 
що геополітичний ризик має об’єктивно-
суб’єктивну природу. Виокремлено функції 
геополітичного ризику. Охарактеризовано 
рівні геополітичного ризику. За критерієм 
«легальність/легітимність» геополітичні 
ризики класифіковано на легально-урядові 
та екстралегальні. Визначено структурні 
елементи геополітичного ризику. Запро-
поновано для аналізу геополітичного ризи-
ку використовувати метод індивідуальних 
оцінок.
Ключові слова: інвестиційний клімат 
країни, поняття геополітичного ризику, 
функції геополітичного ризику, класифі-
кація геополітичного ризику, структура 
геополітичного ризику, методи оцінки гео-
політичного ризику.

Проведен анализ концепта «геополити-
ческий риск» как составляющего оценки 
инвестиционного климата страны. Про-
демонстрировано, что геополитический 
риск имеет объективно-субъективную 
природу. Выделены функции геополити-
ческого риска. Охарактеризованы уровни 
геополитического риска. Согласно крите-
рию «легальность/легитимность» гео-

политические риски классифицированы 
на легально-правительственные и экс-
тралегальные. Определены структурные 
элементы геополитического риска. Пред-
ложено для анализа геополитического ри-
ска использовать метод индивидуальных 
оценок.
Ключевые слова: инвестиционный кли-
мат страны, понятие геополитического 
риска, функции геополитического риска, 
классификация геополитического риска, 
структура геополитического риска, ме-
тоды оценки геополитического риска.

The analysis of the concept of “geopolitical 
risk” assessment as part of the investment 
climate. Demonstrated that geopolitical risk 
is objective-subjective nature. Examined the 
function of geopolitical risk. The characteristic 
level of geopolitical risk. In terms of “legality/
legitimacy” geopolitical risks classified in legal-
ly-governmental and extra-legal. The structural 
elements of geopolitical risk are defined. Pro-
posed for the analysis of geopolitical risk to use 
a method of individual assessments.
Key words: investment climate, concept of 
geopolitical risk, function of geopolitical risk, 
classification of geopolitical risk, structure of 
geopolitical risk, methods of geopolitical risk 
assessment.
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Аналіз досліджень і публікацій. Проблему 
геополітичних чинників ризикованості політичного 
процесу вивчали Ю.Ю. Волобуєва, В.В. Глущенко, 
О.О. Дегтярьова, І.Б. Ежієв, С.О. Кравченко та 
інші науковці. Проте комплексного концептуаль-
ного аналізу геополітичного ризику як складової 
структури оцінки інвестиційного клімату країни не 
запропоновано.

Метою статті є дослідження концепту «геопо-
літичний ризик» як складової оцінки інвестиційного 
клімату країни.

Виклад основного матеріалу. Політична 
реальність сучасного суспільства є надзвичайно 
динамічною. Підвищення невизначеності полі-
тичної ситуації, існування загроз і ризиків неми-
нуче призводить до виникнення криз у політич-
ній сфері суспільства. Категорію «геополітичний 
ризик» тривалий час не розглядали як об’єкт тео-
ретичних досліджень, а відносили лише до прак-
тики. І хоча інтерес до проблеми геополітичних 
ризиків виникає наприкінці 1950-х рр. у зв’язку 
з подіями на Кубі, а різке зростання інтересу до 
проблеми геополітичного ризику відзначалося 
подіями в Ірані після революції 1979 р., які також 
мали геополітичні наслідки [3], поняття «геополі-
тичний ризик» починає концептуально розробля-
тися лише останнім часом. Так, В.В. Глущенко 
стверджує: «Геополітичними ризиками назвемо 
ризик погіршення геополітичного становища дер-
жави й нації, зниження життєвої енергії етносу 
через кожну з можливих причин» [2]. І.Б. Ежієв 
дає таке визначення: «Геополітичний ризик являє 
собою ймовірність зміни геополітичної ситуації на 
регіональному та глобальному рівнях, що вира-
жається в несприятливих умовах або додатко-
вих можливостях» [7, с. 142]. Учений наголошує, 
що об’єктами геополітичного ризику можуть бути 
революційні події в тій чи іншій країні, завоювання 
держави, розпад держави під впливом внутріш-
ніх сил, зниження суверенітету – здатності дер-
жави відстоювати власні інтереси на міжнародній 
арені. Метою такої геополітичної боротьби є міні-
мізація ризику та витиснення стратегічного супро-
тивника з певного простору.

Геополітичний ризик, як і будь-який інший, має 
об’єктивно-суб’єктивну природу, оскільки зумов-
люється невизначеністю міжнародно-політич-
ного середовища та характеризується особливим 
типом взаємозв’язку об’єктивної ситуації світового 
політичного процесу й діяльності суб’єкта в ній. 
Геополітичний ризик можна вважати об’єктивною 
реальністю. І хоча категорія «геополітичний ризик» 
є абстрактною, ситуації, що описуються цим термі-
ном, знаходять відбиття в реальності, виражаючись 
конкретними, проте специфічними обставинами 
міжнародного життя. Інакше кажучи, геополітич-
ний ризик являє собою теоретичне узагальнення 
особливих ситуацій світового політичного процесу. 

Суб’єктивність геополітичного ризику обумовлю-
ється тим, що він сприймається людською свідо-
містю в момент прийняття рішень щодо уникнення 
або зниження потенційних загроз міжнародній 
безпеці. Більше того, лише такий підхід дозволив 
людству вижити в небезпечному світі, а суспіль-
ству в цілому та кожній людині зокрема дає мож-
ливість досягати успіхів у виконанні поставлених 
цілей, у тому числі й становлення економічного 
добробуту. У більшості випадків ризик діє в проти-
лежному напрямі, тобто більшість людей «відгоро-
джуються» від ризику, для них загальна корисність 
зростаючого багатства збільшується повільніше, 
ніж самий розмір багатства.

Для розуміння сутності геополітичного ризику 
слід розкрити його функції. Зокрема, можна вио-
кремити такі функції геополітичного ризику:

1) інноваційну, що полягає в пошуку нетради-
ційних шляхів вирішення певних геополітичних 
проблем. У більшості випадків суб’єкти досяга-
ють успіху саме завдяки інноваційній діяльності, 
пов’язаній із ризиком;

2) регулятивну (стимулюючу), яка проявля-
ється в двох формах: конструктивній і деструк-
тивній. Щодо геополітичного ризику регулятивна 
(стимулююча) конструктивна функція знаходить 
вираження в тому, що суб’єкти діяльності дослі-
джують джерела ризику, створюють соціально-
економічні форми діяльності та її організації, які 
дозволяють знизити геополітичний ризик. У межах 
цієї функції можна вважати, що держава й транс-
національні корпорації (далі – ТНК) є організацій-
ною формою захисту від геополітичного ризику. 
Регулятивна (стимулююча) деструктивна функція 
геополітичного ризику полягає в тому, що конку-
руючі держави та ТНК можуть поліпшити свої гео-
політичні позиції, зруйнувавши чи знизивши ефек-
тивність системи захисту геополітичних інтересів 
інших держав і ТНК;

3) захисну, що полягає в тому, що ризик – 
не лише природний стан для особи, яка при-
ймає рішення, а й терпиме ставлення до невдач. 
Помилка, що сталася внаслідок розрахованого 
ризику, має розглядатись як невід’ємний момент 
самостійності. Ця функція реалізується в двох 
формах: історико-генетичній і соціально-право-
вій. Історико-генетична захисна функція геополі-
тичного ризику полягає в тому, що суб’єкти діяль-
ності, зокрема народи, використовують державу 
(у тому числі армію) для захисту від геополітич-
ного ризику. Ступінь виконання державою захис-
ної функції проявляється в її суверенітеті, ступені 
військового, економічного, технологічного та інших 
видів безпеки. Соціально-правова захисна функція 
геополітичного ризику зумовлюється необхідністю 
закріплення в системі права держави законодав-
чих норм, що забезпечують захист від можливості 
реалізації геополітичного ризику;

Концепт «геополітичний ризик» у структурі оцінки інвестиційного клімату країни || C. 104-110



НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛІТИКУС»

106 Випуск 1. 2015 

4) компенсаційну, що забезпечує компенсацій-
ний успіх (позитивну компенсацію) – додатковий, 
порівняно з плановим, прибуток (зиск) у разі успіш-
ного результату (реалізації шансу). Компенсаційна 
функція геополітичного ризику полягає в тому, що 
інвестиційні й товарні потоки спрямовуються в кра-
їни з ефективною системою захисту від геополі-
тичних ризиків. Реальність дії цієї функції підтвер-
джує світова статистика, яка показує, що найбільш 
привабливими для інвестицій є високорозвинені 
країни, які належать до соціально-економічного 
клубу «золотого мільярда» та геополітичного клубу 
«Велика вісімка»;

5) аналітичну (селективну), яка передба-
чає аналіз усіх можливих альтернатив і варіантів 
рішень, вибір найбільш корисних і найменш ризи-
кованих варіантів рішень. У простих випадках 
спираються на інтуїцію, минулий досвід. Під час 
вибору оптимальних рішень необхідно використо-
вувати спеціальні методи аналізу. Тому важливим 
завданням особи, яка приймає рішення, є не від-
мова від ризику взагалі, а вибір рішень, пов’язаних 
із ризиком, на підставі об’єктивних критеріїв, тобто 
з’ясування, до яких меж можна діяти, ідучи на 
ризик. Аналітична (селективна) функція геополі-
тичного ризику полягає в тому, що потоки інвести-
цій і товарів спрямовуються в ті країни, у яких вони 
є захищеними від негативного впливу геополітич-
ного ризику. Таким чином, суб’єкти в процесі соці-
ально-економічної діяльності (зокрема, у процесах 
міграції населення, торгівлі й інвестиційної діяль-
ності) виділяють (селекціонують) країни з підвище-
ним або зниженим рівнем суверенітету держави.

Геополітичний ризик можна поділити за крите-
рієм масштабу прояву на суверенний (загально-
державний), регіональний і глобальний.

Суверенний геополітичний ризик – це 
нестабільність внутрішньополітичної обстановки 
країни, що здійснює вплив на результати діяльності 
суб’єктів. Його теоретичне осмислення забезпечу-
ється внутрішньою геополітикою – напрямом гео-
політичної науки, що розглядає питання, пов’язані 
з вирішенням локальних і внутрішньодержавних 
проблем. Ризик зниження рівня суверенітету дер-
жави може бути визнано центральною ланкою в 
оцінці суверенного геополітичного ризику. Вио-
кремлюють суверенітет ідеологічний, політичний, 
економічний, правовий, технологічний, продоволь-
чий, культурний тощо. Суверенітет ідеологічний 
проявляється в здатності управлінської верстви 
суперетносу сформулювати адекватну умовам 
його існування ідеологію як систему поглядів, 
практично реалізовану, мотивуючу й привабливу 
для вирішення проблем зовнішньої та внутрішньої 
сфер держави. Суверенітет політичний визнача-
ється здатністю народу та органів влади ухвалю-
вати зовнішньо- й внутрішньополітичні рішення з 
огляду на конкретну ситуацію в інтересах народу 

та держави, рішення щодо зміцнення геополітич-
ного положення держави. Суверенітет економіч-
ний можна визначити як здатність органів влади 
приймати економічно вигідні рішення, які, проте, 
не мають суперечити інтересам народу й дер-
жави. Суверенітет правовий визначається можли-
вістю відстоювати юрисдикцію держави на певній 
території та в певних питаннях, забезпечувати 
прийняття міжнародних правових актів і конвен-
цій, що відповідають інтересам держави, суспіль-
ства, національної економіки, а також ухвалювати 
корисні для країни й суспільства закони та не при-
ймати шкідливі закони й підзаконні акти. Сувере-
нітет технологічний полягає в здатності держави 
мати технологічну базу різних форм власності й 
організаційно-правових форм, яка забезпечува-
тиме можливість доступу держави до засобів, 
необхідних для існування суспільства. Суверенітет 
продовольчий обумовлюється здатністю держави 
й національних виробників різних форм власності 
самостійно (без участі імпорту) на 80% забезпечу-
вати продовольством населення країни. Сувере-
нітет культурний забезпечується здатністю відсто-
ювати, пропагувати, поширювати на інші країни й 
регіони власні культурні цінності.

Регіональний геополітичний ризик – це 
нестабільність політичної обстановки в певному 
регіоні, яка впливає на результати діяльності 
суб’єктів (зокрема, це може бути вірогідність втрат 
через військові дії в конкретному регіоні, а також 
втручання в діяльність суб’єктів регіональних орга-
нів управління). Для пояснення суті регіонального 
ризику необхідно з’ясувати зміст поняття «регіо-
нальний політичний простір». Цей концепт скла-
дається на основі синтезу та взаємного перетину 
таких понять, як регіон, соціальний простір, простір 
як система певних суспільних координат і показни-
ків. Поняття «регіон» фіксує увагу на рівнях полі-
тичних відносин, які відтворюються в цьому обсязі. 
По-перше, це найбільш масовий рівень політики, 
найбільш безпосередньо пов’язаний із діяльністю 
суспільства як її суб’єкта. По-друге, при цьому 
найбільш прямо здійснюється взаємодія влади та 
населення, проявляється демократизм соціаль-
ного порядку, реалізуються насамперед соціальні 
аспекти політичних відносин. По-третє, регіон є 
синонімом провінціалізму й периферійності полі-
тики. З огляду на ці аспекти регіон виступає як 
наддержавне утворення, як суб’єкт, який може 
самостійно існувати на міжнародній арені.

На регіональному рівні описується геополі-
тична обстановка в певному регіоні з метою ана-
лізу та прогнозу її стану. Індикатором можливої 
появи регіональних геополітичних ризиків є пору-
шення стану стратегічної стабільності в певному 
геостратегічному просторі.

Співвідносячи означені два рівні (суверенний 
і регіональний), можна виділити два сценарії роз-
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витку світу в масштабі регіоналізації міжнародного 
товариства, обумовлені двома позиціями: 1) втра-
чання головних позицій держави на світовій арені, 
зміщення її в бік регіону, міста; 2) подальше зрос-
тання держави як головного актора міжнародних 
відносин [7, с. 75–76].

Сценарій, зумовлений першою з названих тен-
денцій, передбачає вірогідність таких ризиків:

– падіння феномена національної держави, 
руйнування національної ідентичності, націо-
нальної свідомості, зменшення ролі загальнодер-
жавних традицій та, навпаки, зростання етнічних, 
культурних і ментальних показників, навколо яких 
можуть формуватися регіональні об’єднання. На 
фоні цих тенденцій здійснюється зіткнення інтер-
есів, конфлікт на межі «регіон – держава»;

– зростання регіональної диспропорції, прояв 
тенденції «депресивних регіонів». Через функціо-
нування регіонального розподілу світу стає мож-
ливим ризик зростання одних регіонів та падіння 
інших;

– можливості загострення конфліктів через 
етнічні, релігійні або культурні особливості;

– зростання тенденції багатополярного світу, 
виділення регіонів-лідерів, зростання їх кіль-
кості, дисбаланс міжнародних відносин на фоні 
зіткнення багатьох інтересів, як наслідок – напру-
женість, конфліктність і можливість озброєних про-
тистоянь;

– паралельно з тенденцією регіоналізації 
посилення тенденції урбанізації, що може при-
звести до ризику конфліктності на лінії «регіон – 
місто»;

– зростання «теорії залежності» між сильними 
й слабкими регіонами, проблема інвестиційної 
політики, спонсорської участі.

Сценарій, зумовлений тенденцією до подаль-
шого зростання держави як головного актора між-
народних відносин, передбачає вірогідність таких 
ризиків:

– посилення тенденцій сепаратизму через 
утиск регіонів, міст або спільнот за етнічними, релі-
гійними, культурними, економічними та іншими 
показниками;

– монополізації влади, централізації, жор-
сткої вертикалі влади як наслідку формування 
командно-адміністративного, диктаторського 
режиму;

– ризику зовнішньої політики, обумовленого 
використанням державами-лідерами монополії 
сили задля підкорення й володарювання у світі;

– ризику формування головними акторами 
сучасності озброєння, поділу й перерозподілу 
світу, неможливості функціонування в добробуті 
великої кількості світових «господарів»;

– морального ризику, обумовленого тим, що 
під час великого зростання науки й техніки, форму-
вання глобального медійно-інформаційного про-

стору втрачають свій вплив усі моральні цінності;
– природного ризику, обумовленого тим, що 

безмежне, постійне використання природних 
ресурсів призводить до забруднення екологічної 
системи, а отже, до вичерпаності ресурсів планети 
Земля.

Глобальний геополітичний ризик відтво-
рює міжнародний рівень прояву геополітичних 
чинників. Останні події у світовій політиці свідчать 
про те, що такі складові світового політичного 
процесу, як, наприклад, тероризм, військовий 
переворот і революція, мають переважно геопо-
літичну сутність. У глобальному масштабі ці фак-
тори є інструментами геополітичної боротьби між 
різними країнами, що створює певні ризики для 
ведення якої-небудь діяльності на місці розви-
тку подій. Ризики виникнення чи активізації теро-
ристичної діяльності пов’язуються з прагненням 
менш розвинених і захищених країн обмежити 
протекторат більш могутніх у військово-техніч-
ному плані держав. Тероризм став інструментом, 
який може використовуватися тією чи іншою дер-
жавою з метою як диверсифікації своєї економіки, 
так і поширення власного впливу на певну країну 
або регіон. Ризик у цьому разі полягає в тому, що 
використовуваний інструмент, зокрема й теро-
ризм, може мати негативні наслідки для самого 
геополітичного актора. Катастрофічність цієї про-
блеми визначається тим, що могутній геополі-
тичний актор, керуючись мотивацією «рятівника 
світу», може втягнути в процес геополітичної екс-
пансії також інші країни. У цьому разі геополітич-
ний ризик набуває глобального характеру.

Існування глобального рівня геополітичного 
ризику пов’язане із загальносвітовими проце-
сами, тенденціями, що здійснюють негативний чи 
позитивний вплив на світову економіку, політичну 
стабільність у різних країнах або регіонах. Факто-
рами глобального ризику є екологічна небезпека, 
зростання цін на енергоресурси, міжнародна криза 
заборгованості, світова торгівля тощо. Глобаль-
ний рівень геополітичного ризику – це мегаризик, 
пов’язаний зі складною динамікою деяких гло-
бальних процесів, трендів функціонування світо-
вого ринку енергоносіїв, світового ринку капіталів, 
світової банківської системи та глобального обміну 
товарами й послугами. Причому взаємодія та роз-
виток цих процесів розглядаються як певна сис-
тема.

Класифікувати геополітичні ризики доцільно 
також за критерієм легальність/легітимність (тобто 
йдеться про законність/правомочність дій геополі-
тичних суб’єктів). Як і Ч.Р. Кеннеді [8, с. 7], можемо 
поділити геополітичні ризики на легально-урядові 
та екстралегальні. Така типологія здійснюється на 
основі поділу подій, викликаних або діями урядо-
вих структур у ході проведення певної державної 
політики, або силами, що знаходяться поза контр-
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олем уряду. Легально-урядовий ризик є прямим 
наслідком поточного політичного процесу та міс-
тить, наприклад, демократичні вибори. Екстрале-
гальний ризик позначає будь-яку подію, джерело 
якої знаходиться поза існуючими легітимними 
структурами країни, зокрема тероризм, саботаж, 
військовий переворот, революцію.

Геополітичний ризик складається з таких струк-
турних елементів:

– ризику зовнішнього завоювання держави;
– ризику розпаду держави під впливом вну-

трішніх сил;
– ризику зниження суверенітету – здатності 

держави відстоювати свої інтереси на міжнародній 
арені;

– централізації однієї ідеології в межах світо-
вого масштабу;

– урбанізації як загальносвітової тенденції;
– світової регіоналізації та глобалізації ролі 

«національної держави» у світі [1, с. 75].
Якщо методика аналізу й оцінки ризику країни 

є добре розробленою (зокрема, таким ученим, як 
В.Т. Севрук [6]), то методики оцінки геополітич-
ного ризику практично не розроблені або мають 
конфіденційний характер (оприлюднюються лише 
результати обчислень у вигляді рейтингів інвести-
ційної привабливості).

Для оцінки геополітичного ризику часто вико-
ристовують метод індивідуальних оцінок, який 
застосовується лише щодо унікальних ризиків, 
аналогів яким немає. Цей метод оцінки ризику 
ґрунтується на застосуванні експертних методів, 
наприклад методу аналітичних експертних оцінок, 
методу інтерв’ю, методу Дельфі. Для застосування 
методу інтерв’ю або методу Дельфі розробляють 
анкети для опитування експертів. Ці анкети мають 
відбивати як структуру оцінюваного експертом 
ризику, так і методику його розрахунку, а також 
забезпечувати можливість перевірки істинності 
(верифікації) отриманих оцінок.

Оцінка геополітичного ризику в цілому та його 
окремих складових може ґрунтуватися на дослі-
дженні факторів, що впливають на нього. Серед 
них найчастіше називають такі:

– членство в системі колективної безпеки;
– ступінь участі в регіональному економічному 

співробітництві;
– значимість і вплив у глобальних спеціалізо-

ваних організаціях співробітництва, у тому числі 
у Всесвітньому банку, Міжнародному валютному 
фонді, Світовій організації торгівлі тощо;

– військову міць з урахуванням ступеня гло-
бальності її дії;

– економічні тенденції;
– рівень розвитку високих, зокрема військових 

та інформаційних, технологій;
– рудиментарну глобальну конституційну та 

юридичну структуру;

– привабливість ідеології;
– привабливість національної культури тощо.
На основі цих факторів може бути сформо-

вано анкету для експертної оцінки геополітичного 
ризику в країні.

Істотним фактором геополітичних ризиків є 
виникнення й розгортання конфліктів. Регіональні 
конфлікти впливають на загальну політичну 
обстановку або чинять непрямий вплив на ситу-
ацію в інших регіонах, оскільки вирішення регіо-
нальних проблем вимагає додаткових субсидій. 
А це призводить до зростання дефіциту держав-
ного бюджету, змін у податковому законодавстві, 
скорочення соціальних витрат (отже, викликає 
зростання соціальної напруженості), збільшення 
розміру державного боргу, коливань відсоткових 
ставок і валютного курсу, тобто до погіршення полі-
тичного й інвестиційного клімату в країні [3, с. 21].

У процесі здійснення аналізу геополітичного 
ризику застосовується системний аналіз суб’єкта 
(країни, регіону). Для цього варто виявити полі-
тичні та економічні фактори ризику, що належать 
суб’єкту, встановити структурний взаємозв’язок 
цих факторів, а також на основі отриманих даних 
виділити політичні й економічні змінні, які можуть 
відіграти негативну чи позитивну роль.

Збирання інформації передбачає застосування 
таких основних прийомів і способів:

1) методу аналізу соціокультурної специфіки 
регіону (вивчення історії, культури, цивілізаційних 
аспектів);

2) проведення анкетування серед населення 
та урядовців регіону з урахуванням отриманої 
інформації;

3) залучення співробітників державних зовніш-
ньополітичних відомств – міністерств закордонних 
справ, оборони та розвідувальних служб.

Важливим моментом виявлення геополітич-
ного ризику є його моніторинг. Моніторинг ризику 
варто проводити з урахуванням необхідної сфери 
й режиму передачі інформації як симптомів різних 
видів невизначеності та ризику. Моніторинг дає 
результати тоді, коли існує банк даних. Він пови-
нен містити в собі формальне уявлення про обста-
новку, моніторинг узагальнених показників, облік 
зовнішніх впливів, виявлення потенційних небез-
пек, аналіз та оцінку загроз безпеки, прогнозу-
вання динаміки геополітичних інтересів, розробку 
плану дій.

Результати моніторингу дозволяють надати 
оцінку змінним і зробити прогноз геополітичного 
ризику. Прогнозування геополітичного ризику 
пов’язане з різними труднощами. Найголовнішою 
проблемою є обмежені обрії прогнозів – час, що 
визначає, наскільки можна зазирнути в майбутнє 
таких ситуацій. З огляду на складно передбачувану 
геополітичну ситуацію у світі неможливо робити 
довгострокові прогнози поведінки. Одна з причин 
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існування обрію прогнозу пов’язується з тим, що 
в теорії катастроф називають «критичністю сис-
теми». Існують особливі критичні стани системи, 
на граничних точках яких відбуваються біфуркації 
(відхилення від стійкого стану). Поведінку систем, 
що перебувають у зоні нестійкості, не можна про-
гнозувати, спираючись лише на попередній досвід. 
Вагомим чинником порушення геополітичної рівно-
ваги стає явна тенденція до збідніння природних 
ресурсів. Боротьба за джерела енергії, сировину 
та інші планетарні багатства є стрижнем військово-
політичних доктрин більшості провідних розвине-
них країн світу [4, с. 9].

Провідні рейтингові агентства, банківські аналі-
тичні підрозділи намагаються спрогнозувати гео-
політичну обстановку та визначити геополітичні 
ризики на найближчу перспективу. Наприклад, у 
своїй доповіді «Головні ризики 2015 р.» експерти 
Всесвітнього економічного форуму дійшли висно-
вку, що в 2015 р. основною загрозою людству 
будуть геополітичні ризики [5]. Зокрема, головними 
ризиками було названо такі:

1) політику Європейського Союзу (далі – ЄС). 
Стан економіки в Європі викликає все більшу 
тривогу, проте в політичних лідерів немає від-
чуття кризи, яка змусила б їх працювати разом. 
Політичні партії, що виступають проти ЄС, про-
довжуватимуть набирати популярності, посилю-
ючи євроскептицизм. Збільшуються розбіжності 
між європейськими державами, оскільки країни-
члени ЄС, які знаходяться на периферії, усе час-
тіше обурюються з приводу посилення впливу 
Німеччини, яку вже не стримують ні Франція, ні 
Великобританія;

2) Росію. Санкції та зниження ціни на нафту 
послабили Росію, проте вони не змусять прези-
дента В.В. Путіна змінити курс щодо України. США 
та ЄС можуть посилити санкції. Оскільки росій-
ська економіка занепадає, рейтинг популярності 
В.В. Путіна все більше залежатиме від його готов-
ності протистояти Заходу. Західні компанії й інвес-
тори – потенційні мішені для атак як у фізичному 
світі, так і в кібер-просторі;

3) Китай. Амбітні економічні реформи Сі Цзінь-
піна вимагають переходу до економіки спожи-
вання, яка у свою чергу вимагає уповільнення 
темпів зростання. Таке уповільнення, імовірно, 
не матиме відчутних наслідків усередині країни, 
проте це торкнеться тих країн, які залежать від 
торгівлі з Китаєм;

4) озброєння фінансів. Для досягнення зовніш-
ньополітичних цілей без використання військової 
потужності Вашингтон «озброює» фінанси в нових 
масштабах. Він використовує метод батога (різні 
види санкцій) та пряника (доступ до ринків капі-
талу) як інструменти примусової дипломатії. Однак 
ця стратегія зашкодить відносинам із союзниками, 
особливо в Європі, а американські компанії опи-

няться під перехресним вогнем між Вашингтоном і 
державами, щодо яких буде введено санкції;

5) угруповання «Ісламська держава Іраку і 
Леванту» (далі – ІДІЛ). ІДІЛ зазнає військових 
невдач в Іраку та Сирії, проте його ідеологія поши-
рюватиметься на всьому Близькому Сході та в 
Північній Африці. Організація буде органічно роз-
ростатися шляхом створення нових підрозділів у 
Ємені, Йорданії та Саудівській Аравії, схилятиме 
інші організації джихадистів до того, щоб вони 
поповнили лави ІДІЛ;

6) слабкість переобраних лідерів. Втома 
виборців від президента Бразилії Д. Руссефф, 
президента Колумбії Х.М. Сантоса, президента 
Південної Африки Дж. Зуми, президента Нігерії 
Г. Джонатана та президента Туреччини Р.Т. Ердо-
гана обов’язково призведе до того, що кожен із 
них зіткнеться з рішуче налаштованою опозицією 
й серйозними перешкодами, оскільки вони намага-
ються просувати свої політичні програми;

7) зростання стратегічних галузей. Успіхи 
й невдачі в бізнесі залежатимуть від урядів, які 
більше фокусуються на політичній стабільності, 
ніж на економічному зростанні, підтримуючи ком-
панії, які працюють у гармонії з їхніми політичними 
цілями, та караючи компанії, які цього не роблять. 
На ринках, що розвиваються, держава відігра-
ватиме суттєвішу роль в економіці. Те саме від-
буватиметься в країнах-вигнанцях, які намагати-
муться дати відсіч сильнішим державам, і в США, 
де завдяки тому, що національна безпека стала 
пріоритетом, розширився військово-промисловий 
комплекс, у тому числі технології, телекомунікації 
й фінансові компанії;

8) суперництво між Іраном і Саудівською Ара-
вією, що посилить конфлікт на Близькому Сході;

9) Тайвань (Китай). Внутрішньополітична неста-
більність на Тайвані обов’язково призведе до того, 
що відносини з материком різко погіршаться;

10) Туреччину. Президент Р.Т. Ердоган продо-
вжуватиме атакувати політичних опонентів і поси-
лювати свою владу, щоб спробувати «переробити» 
політичну систему Туреччини. Однак він навряд чи 
зможе отримати нові повноваження, яких прагне, 
що призведе до посилення внутрішньополітичної 
боротьби, менш послідовної політики та більшої 
політичної непередбачуваності. Біженці із Сирії й 
Іраку додадуть радикальності політичному життю 
країни та створять ще більше економічних проблем.

Висновки. Таким чином, геополітичні ризики 
відіграють вирішальну роль у сучасному світовому 
політичному процесі та мають включатися в струк-
туру оцінки інвестиційного клімату країни. Глоба-
лізація соціально-економічного життя, зростання 
масштабів та активізація діяльності ТНК призвели 
до того, що в умовах глобальної світової геопо-
літики, інтеграції соціально-економічних зв’язків, 
глобальної конкуренції фундаментальні геопо-
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літичні ризики стають керованими та з розряду 
пасивних факторів оцінки соціально-економічного 
середовища переходять у розряд активних факто-
рів оцінювання інвестиційних проектів.
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Сучасний світовий політичний процес транс-
формував не лише правила гри, а й акторів. Якщо 
минуле століття було часом держав – централь-
них акторів світобудівництва, то сьогодні ідентич-
ність основних гравців вийшла за межі державних 
кордонів, ставши наднаціональною чи звузившись 
до територіальної. Світова політика й міжнародні 
відносини змушені шукати чинники корекції, які б 
ефективно використовували тренди глобалізації й 
активізацію територіальної ідентичності.

Політична наука та практика все більш стають 
полідисциплінарними, залучаючи категоріальний 
апарат, методологічне й інструментальне підґрунтя 
із соціогуманітарного та природничого поля знань. 
Політичний брендинг і маркетинг території є тому 
доказом. Концепція територіального брендингу 
з’явилася одразу після бізнес-брендингу й сьогодні 
є ключовим підходом у теорії маркетингу територій 
(місць). У 1970-х рр. Дж. Траут вказував на мож-
ливість і необхідність створення бренду не лише 
товарів, послуг і корпорацій, а й країн, регіонів, міст. 
У 1993 р. вийшло перше видання знакової книги 
Ф. Котлера, Д. Хайдера й І. Рейну «Маркетинг тери-
торій: залучення інвестицій, промисловості і туризму 
в міста, штати та країни» [4]. Ця робота вперше 
чітко обґрунтувала використання маркетингу як 
механізму всебічного просування територій. Сьо-
годні погляди Ф. Котлера мають безліч послідов-
ників і критиків, проте теорія маркетингу територій 
набула визнання й полідисциплінарності. У світовій 
науці й політичній практиці визнання того, що серед 
чинників, які утворюють бренд країни, вагому роль 
можуть мати іміджі територій (регіонів та окремих 
знакових місць) – інноваційність. Наукові розробки 
брендингу територій цікавлять політологів, соціо-
логів, маркетологів, культурологів, істориків, філо-
софів, географів. Навіть можна констатувати факт 

формування наукових шкіл вивчення іміджу терито-
рій та їх брендингу:

– англо-американська: C. Анхольт, Ф. Котлер, 
Дж. Траут, Д. Хайдер, П. Чілтон;

– російська: І. Чорная, І. Важеніна, О. Панкру-
хін, В. Домінін, О. Тюкаркіна, у тому числі потужна 
Санкт-Петербурзька школа: Д. Гавра, Ю. Таранова, 
П. Слуцький, М. Спірченко;

– українська: Е. Мамонтова, Ю. Щегельська, 
В. Бурлачук, Д. Гороховський.

Цікавим є досвід вітчизняних і світових практиків 
із питань брендингу й політичного маркетингу міст, 
регіонів, інститутів. Це представники інтелектуаль-
ної еліти, які формують цінності та є носіями іден-
тифікаційних рис своїх територій у сфері культури, 
спорту, медицини та інших суспільних сфер, пред-
ставники громадських об’єднань, що виступають 
із соціальними ініціативами та суспільними про-
ектами: Д. Огілві, Н. Кляйн, М. Елс (Великобрита-
нія, Канада, США); Я. Грицак, Д. Богуш, В. Пекарь, 
Т. Жданова, Є. Пестерніков, Я. Трофимов, 
Т. Бебешко, І. Харченко, О. Соскін (Україна); А. Пур-
тов, Д. Візгалов, І. Лисенко, В. Тамберг, С. Подкар 
(Російська Федерація).

Брендинг міст як ефективний процес ведення 
політики можливий лише за умов консенсусу між 
науковцями, владою та громадою на чолі з фахів-
цями-практиками. Там, де він знайдений, бренди 
міст і держав займають перші позиції у світових 
рейтингах. Для України й більшості країн постра-
дянського простору це актуальна проблема. Сут-
ність її зводиться до відсутності порозуміння між 
вказаними акторами процесу брендингу, що зумов-
лює низькі місця українських міст і самої держави у 
світових рейтингах. Громадські ініціативи, роблячи 
перші кроки, залишаються в більшості випадків 
поза увагою влади й бізнесу. Сучасна українська 
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З’ясовано закономірності брендингу міст 
світу й України, встановлено розбіжність 
між змістом і практичним призначенням 
категорій, якими позначають провідні міс-
та світу («глобальне місто», «мегаполіс», 
«центр агломерації», «велике місто») та 
кращі для життя («комфортне місто», 
«здорове місто»). Зроблена спроба про-
гнозу тенденцій щодо урбанізації, векторів 
брендингу міст і ролі громади в них.
Ключові слова: брендинг міста, глобаль-
не місто, комфортне місто, громада в 
процесі брендингу території.

Показаны закономерности брендинга горо-
дов мира и Украины. Установлена разница 
между сутью и практическим предназна-
чением категорий, которыми обозначают 
ведущие города мира («глобальный город», 
«мегаполис», «центр агломерации», «боль-
шой город») и лучшие города для жизни 

(«комфортный город», «здоровый город»). 
Сделана попытка прогноза тенденций от-
носительно урбанизации, векторов брен-
динга городов и роли громады в них.
Ключевые слова: брендинг города, гло-
бальный город, комфортный город, грома-
да в процессе брендинга территории.

The author showed branding patterns of cities 
in Ukraine and in the world. The article repre-
sents distinctions between the meanings of 
basic categories. Among them are the lead-
ing cities of the world (“global city”, “metropo-
lis”, “metropolitan center”, “big city”) and the 
best places to live (“comfortable city”, “healthy 
town”). The author attempted to predict the 
trends of urbanization, vectors of cities’ brand-
ing and the role of community in it.
Key words: city branding, global city, comfort-
able city, community in the process of branding 
territory.
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тенденція в різних сферах життєдіяльності людини, 
формування чи корекція іміджу українських міст 
або країни в цілому не є винятком. За таких умов 
загостюється необхідність вивчення й систематиза-
ції наукового та практичного досвіду у сфері покра-
щення іміджу країни та її міст під час залучення гро-
мадських ініціатив і рухів.

Виходячи із зазначеного, маємо на меті встано-
вити загальні тенденції розвитку міст світу й Укра-
їни в процесі їх брендингу, акцентуючи увагу на ролі 
громад у цьому процесі, а також виявити роль міст 
у контексті подальшого розвитку світової політичної 
системи.

Це стало можливим на підставі аналізу таких 
джерел:

– наукових і світоглядних концепції таких авто-
рів, як Т. Левітт, А. Гідденс, Р. Робертсон, Д. Драгун-
ський, І. Штефан, С. Сессен, І. Валлерстайн;

– офіційних світових рейтингів і показників роз-
витку країн і міст світу: The Global Competitiveness 
Report 2012–2013; 2012 Global Cities Index; Die 
Raumgliederungen der Schweiz (BFS, 2005); Рейтинг 
міст світу 2012: мегаполіси;

– звіти, презентації та прикладні матеріали дер-
жавних і громадських проектів щодо брендингу міст;

– громадські звіти та коментарі щодо брендингу 
українських міст.

Місто – це насамперед люди. Люди зі своїми 
інтересами ініціативами,бажанням і реальними 
діями на користь міста – громада, що має зробити 
бренд. Існує принципова різниця між смислами 
словосполучень «територія з населенням» і «дер-
жава з народом», «глобальне місто, мегаполіс, 
агломерація» і «місце, де комфортно жити, де твій 
дім». Саме громада здатна трансформувати насе-
лення в народ, а місто перетворити на дім, де ком-
фортно жити. Існує думка (класик маркетингу тери-
торій Дж. Траут [7] та його послідовники, зокрема 
Д. Богуш) [1], що місто-бренд повинно продаватися; 
і в цьому полягає основна мета брендингу. Вони 
зводять брендинг міст до бізнес-стратегії – матері-
ально успішного проекту. Міст як бізнес-проектів у 
світі багато, тому можна зробити висновок про те, 
що такий раціональний вимір брендингу працює й 
дає результати.

Однак у контексті зазначеного існує й ірраціо-
нальний підхід брендингу міст, за яким «своїх не 
продають», їх зберігають, люблять, визнають слабкі 
місця, посилюючи унікальність та автентичність. 
Серед науковців, які дотримаються цієї точки зору – 
М. Линдстром [5], Д. Визгалов [2]. За принципами 
ірраціонального й небізнесового створюють «ком-
фортні міста». Вони мають менш затратні бренди 
й не претендують на роль світових акторів, проте 
популярні для категорії мешканців, які опікуються 
здоровим повітрям, спокійним соціальним кліматом 
і духовністю. Головний критерій дієвості будь-якого 
бренду міста – прийняття його громадою.

Самовизначення, що об’єднує громаду, має стати 
основою бренду міста, що зв’язує його із зовнішнім 
світом. Для виявлення його існує чотирьохкроковий 
алгоритм брендингу: дослідження міста – розробка 
брендингової концепції – її втілення – підтримка 
бренду. Вагомим фактором успіху бренду міста є 
залучення громади до процесу брендингу на всіх 
його етапах. На першому етапі дослідження міста – 
як реципієнта соціологічного опитування, користу-
вача та читача соціальних мереж і ЗМІ, що задіяний 
у процесі брендингу, учасника громадських публіч-
них слухань, обговорювань і конкурсів ідей.

Практика брендингу міст світу й України віддзер-
калює дихотомію зазначених двох підходів до розу-
міння сутності брендингу території. На користь кож-
ної з думок працюють два вектори практики: міста 
як бізнес-центри й аутентичні містечка.

Вектор перший – розвиток міста як брендинго-
вий бізнес-проект. За умов закріплення глобаліза-
ційних тенденцій і зростання впливовості інфор-
маційних технологій держави світу як політичні 
суверенітети все менш стають цілісними інститу-
ційними гравцями світової конкуренції в будь-якій 
сфері. Глобалізація підштовхнула до самопрезен-
тації унікальної ідентичності міста й субрегіональні 
території (курортні та символічні зони релігійного, 
історичного, освітнього плану), які здатні приваблю-
вати туристів, абітурієнтів, партнерів та емігран-
тів іноді більше, ніж сама країна. Конкуруючи не 
тільки між собою, а й іноді з регіонами та цілими 
державами за інвестиції, кадри, права й навіть гео-
політичні можливості, вони поступово залучаються 
до глобального рівня політики. Згідно з позицією Т. 
Левітта глобалізація – це процес всесвітньої еконо-
мічної, політичної та культурної інтеграції й уніфі-
кації [10]. Процес глобалізації складається з трьох 
взаємозв’язаних компонентів: нового міжнародного 
розподілу праці, міжнародного виробництва й полі-
тичних відносин. Найпотужнішим фактором є еко-
номічний. Ключова ідея брендингу міст, які прагнуть 
мати статус «глобальне місто» чи «місто – світовий 
лідер», прямо пов’язана з боротьбою за економічні 
ресурси світу. Це не нова ідея в історії людської 
цивілізації, як і сама глобалізація. Світ уже проходив 
етап колонізації, створення великих імперій, деко-
лонізації, впливовості наднаціональних утворень. 
У контексті всіх перетворень світової системи міста 
вже відігравали роль брендів. Витоки людської 
цивілізації беруть свій початок саме в таких містах, 
як Вавилон, Єрусалим, Фіви, Мілет, Афіни, Рим. Усі 
ці міста були епіцентрами творення давньосхідної й 
античної культури, що стала основою для існування 
сучасного світу. Міста набували в різні історичні 
часи особливого статусу, тобто бренду, через такі 
ключові чинники:

– релігія. Так виникають бренди Єрусалим та 
Оксфорд. Трансформація смислу бренда Оксфорд 
відбулася в сторону центра найкращої у світі освіти, 
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проте походження університету пов’язано саме з 
Оксфордським монастирем, при якому він був від-
критий у 1117 р. Єрусалим залишається Святою 
Землею, світовим самостійним брендом. В обох 
випадках міста не пов’язуються в масовій свідо-
мості з державами, у яких вони знаходяться;

– торгівля в період IХ–ХII ст. Значна час-
тина міст виникла на перехресті торгових шляхів. 
Зокрема, Париж, Мілан, Лондон – міста крупного 
шопінгу й моди. Вони без будь-якої державної при-
належності виступають самостійними брендами у 
вказаних сферах;

– мономіста, створені навколо одного під-
приємства чи за профілем виробництва, які про-
славили міста та географічні регіони (Оренбург із 
хустинками, Голівуд як майстерня кінематографії, 
Богема зі склом, Рим як політична столиця світу, 
куди ведуть усі дороги, Барселона як домівка для 
метрів футболу);

– природні ресурси чи секретні моменти існу-
вання, призначення, відкриття, які стали основою 
їх брендингу (Антарктида, Бермудський трикутник, 
Троя, піраміди в Гізі).

Вказані самостійні бренди, що набули своєї 
впливовості поза державами, де розташовані, 
навіть за умов глобалізаційного руху посилили свої 
позиції у світі. Завдяки цьому світова практика про-
понує дефініцію «глобальне місто», або «світове 
місто», через такі характеристики міст, як загально-
відомі міста у світі (Париж), центри найвідоміших 
світових подій і проектів (Нью-Йорк), місця концен-
трації людей і ресурсів (Лос-Анджелес), перехрестя 
цивілізацій (Лондон), серце світових фінансів, юри-
дичних і політичних штаб-квартир (Женева), прива-
бливе місце через перспективність бізнес-пропози-
цій (Цюріх), місце провідних технологій (Сінгапур), 
місце культурної унікальності (Пекін).

Особливе змагання йде між так званими гло-
бальними містами, географічна дистанція між 
якими в підсумку на цьому історичному етапі вже 
не має принципового значення (Москва – Лондон, 
Шанхай – Сінгапур, Лос-Анджелес – Токіо). Осно-
вою виняткового статусу таких міст у сучасному світі 
є їх людський капітал, а саме надзвичайно високий 
рівень його концентрації на обмеженій території. 
Для того щоб втримувати свої позиції у власній дер-
жаві та на міжнародному рівні, вони мають постійно 
приваблювати своїх мешканців, політизуючи їх 
ідентичності, ставлячи на перше місце громадян 
міста. Глобальне місто являє собою ієрархізовану 
економічну систему, де кожен елемент приречений 
жорстко конкурувати з іншим за те, щоб просува-
тися в напрямі її вершини, що цілком відповідає 
неоліберальній логіці глобалізму.

Громада глобальних міста стає актором гло-
бальної економіки. Зовнішні обставини обумов-
люють темп і характер перетворень міста й іден-
тичності громади. Інструментарій економічного 

розвитку міст, розроблений Державним університе-
том штату Мічиган, має на меті допомогу громадам 
в пізнанні себе й через динаміку шістнадцяти показ-
ників розвиток міста в економічному плані. Осно-
вні напрями – глобалізація, робочі місця, інновації, 
інформаційні технології, економічний динамізм [14]. 
Основні позиції Індексу економіки знань спрямовані 
на комерціоналізацію всієї діяльності громади: від 
інформації до творчості. Громада в глобальних міс-
тах має специфічні ознаки. Вона мультикультурна, 
схильна до саморозвитку як до складової власної 
бізнес-стратегії. Ця громада – носій корпоративної 
культури й постіндустріальних цінностей відкритого 
інформаційного суспільства. Територіальна та над-
національна ідентичність громад таких міст нівелює 
національну. Мешканці глобальних міст відчувають 
себе скоріше громадянами світу, ніж часткою націо-
нальних суверенітетів.

Спроба визначити й категоризувати світові міста 
вперше була зроблена в 1999 р. групою й мережею 
з вивчення глобалізації та світових міст (GaWC), що 
розташовується в Університеті Лафборо (Велико-
британія). Міста були ранжовані за критерієм пропо-
зицій міжнародними корпораціями ділових послуг, 
зокрема фінансового обліку, реклами, банківських і 
юридичних послуг. Дослідження виявило три рівні 
глобальних міст і декілька підрівнів. Потрібно від-
значити, що цей список переважно включає міста, 
у яких розташовані офіси певних мультинаціональ-
них компаній, що пропонують фінансові та консуль-
таційні послуги та виключають інші політичні, куль-
турні, релігійні й економічні центри.

У 2004 р. представник GaWC Р. Тейлор вніс 
корективи в параметри, за якими міста можна кла-
сифікувати як «глобальні» (Лондон, Нью-Йорк, 
Париж, Амстердам), «глобальні міста зі спеціалізо-
ваним внеском» (Сінгапур, Токіо, Гонконг, Вашинг-
тон) і «світові лідери». Остання категорія міст і 
поширила категорії класифікації, при цьому провід-
ними залишаються економічні. Світовими лідерами 
були названі ті, що мали економічний глобальний 
внесок – Франкфурт, Майамі, Мюнхен, Осака, Сін-
гапур, Сідней, Цюріх. Серед неекономічних світо-
вих лідерів – Абіджан, Адіс-Абеба, Атланта, Бейсл, 
Барселона, Каїр, Денвер, Хараре, Ліон, Маніла, 
Мехіко, Мумбаї, Нью-Делі, Шанхай [6].

Комерційно-раціональний підхід до брендингу 
міст задля отримання глобального рівня чи статусу 
мегаполісу поширюється разом зі збільшенням 
кількості самих міст світу з населенням більше ніж 
10 млн. Якщо таким містом у 1950 р. був один Нью-
Йорк, то в 2005 р. таких міст було вже 25, а відсо-
ток урбанізації світу склав 75–85% у Західній Європі 
та Північній Америці. Прихований потенціал зрос-
тання мегаполісів сьогодні існує в Азіатсько-Тихо-
океанському регіоні [15].

Процес урбанізації у світі привів до того, що більш 
50% населення Землі проживають у містах. Уна-
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слідок державної політики чи самостійної стратегії 
розвитку ресурсної бази міста стають самостійними 
політичними акторами. Одним із шляхів набуття 
містом статусу глобального політичного актора чи 
світового лідера є агломерація – утворення навколо 
одного чи декількох центрів єдиної багатовекторної 
динамічної системи виробничих, інфраструктурних, 
соціокультурних і політичних зв’язків міст, що тери-
торіально зрощуються. Залежно від кількості цен-
трів розрізняють моноцентричні (Токійська, Нью-
Йоркська) та поліцентричні агломерації (Рурська в 
Німеччині, Золоте Кільце в Російській Федерації).

Федеральне статистичне управління Швейца-
рії встановило чинники, за якими можна фіксувати 
наявність агломерації. Для моноцентричних це такі: 
а) об’єднання муніципалітетів, принаймні 20 тис. 
осіб; б) наявність ядра міста, що включає 10 тис. 
жителів; в) 2 000 чоловік працездатного населення, 
з яких як мінімум 1/6 зайняті переважно в місті (або 
групи основних міст для поліцентричної агломе-
рації). Для поліцентричних виділено такі: а) пере-
вищення площі забудованої території над незабу-
дованої в агломерації складає 10 разів, причому 
розрив між будівлями не спостерігається; б) зрос-
тання чисельності населення в агломерації порів-
няно з іншими територіями країни [11].

За оцінкою ООН, у 2010 р. на Землі нараховува-
лося близько 449 агломерацій із мешканцями більш 
1 млн. Число мешканців 4 агломерацій склало 
більш 20 млн, 8 агломерацій – 15 млн, 23 агломера-
цій – 10 млн, 61 агломерацій – 5 млн. Шість держав 
світу мають більш 10 агломерацій-іліонерів: Китай 
(95), США (44), Індія (43), Бразилія (21), Росія (12), 
Мексика (12). За останній рік з’явилися нові дані 
переписів населення таких країн, як Індія, Індоне-
зія, Китай, Канада, Бангладеш, США та Південна 
Корея. Ці звіти зумовили низку змін колишнього 
рейтингу. У 2012 р. 26 міських агломерацій були 
кваліфіковані як мегаполіси з населенням більше 
10 млн чоловік. Серед них провідні місця посіли 
утворення в південно-східній Азії, США, Бразилії, 
Мексиці та Китаї [9].

Поряд із загальновизнаною «великою четвіркою 
глобальних міст» (Лондон, Нью-Йорк, Париж і Токіо) 
світові міста-лідери й мегаполіси-центри агломера-
цій здійснюють свій брендинг, посилюючи свій вплив 
і статус не тільки за допомогою політичних подій, а й 
через соціокультурний івент-маркетинг. Агломерації 
та великі міста світу заявляють про себе через про-
ведення впливових подій і заходів, залишаючи світу 
міста Олімпіад (Турін, Сідней, Лейк-Плесід), центри 
видатних виставок і показів (Мілан, Сан-Франциско, 
Токіо), конкурсів, фестивалів і світських церемоній 
(Канни, Юрмала, Стокгольм, Лос-Анджелес). Вка-
зані бренди не є центральними в національних 
брендингах своїх держав-націй, проте є напрямами 
світового туризму й інвестицій. Олімпійські ігри та 
світові/європейські чемпіонати – іміджеві івенти, 

здатні змінити пізнаваність і світове ставлення до 
міста як у позитивний, так і в негативний бік. Лос-
Анжелес у 1932 р., Токіо в 1964 р., Москва в 1980 р., 
Барселона в 1992 р., Сідней у 2000 р., Пекін у 
2008 р., Вроцлов і Донецьк у 2012 р. завдяки вда-
лому івент-маркетингу змінили свій імідж на краще. 
Олімпіади в Афінах (2004 р.) та Монреалі (1976 р.) 
залишилися в історії фактами з назвою «The Big 
0». Громада задіяна в таких івентах на рівні учасни-
ків фінансових проектів і волонтерів, не змінюючи 
свого призначення й основних характеристик, які 
були вказані вище.

Підсумовуючи щодо брендингу міст у контексті 
першого вектору його практики, що робить ставку 
на глобальність, інтенсивний економічний та інф-
раструктурний розвиток, треба визнати успішність 
його в зростанні глобальних міст, міст – світових 
лідерів і мегаполісів, що стають агентами глобаль-
них процесів сучасності. У результаті світова полі-
тика сьогодні вже не є міжурядовою сферою від-
носин. Провідні міста світу, приватні особи та ТНК, 
WikiLeaks і стихійні громадські рухи поширили свій 
вплив на світові зрушення до визначального. За 
таких умов політичні еліти контролюють сьогодні 
сектор громадянського суспільства міст із населен-
ням 250 тис. – 1 млн. На великих територіях полі-
тична еліта повинна шукати діалог. Це стосується 
міст із населенням 1–10 млн і кризових територій 
світу з населенням менше 250 тис., де всі помилки 
світової політики мають яскравий вираз у вигляді 
соціокультурної деградації населення, політичного 
абсентеїзму, економічної кризи, високої міграції та 
маргіналізації соціальних страт.

Аналізуючи світові рейтинги найкомфортні-
ших (за якістю рівня життя) міст світу, які щорічно 
складає міжнародна консалтингова компанія у 
сфері людських ресурсів «Mercer» [12], компанії 
«Economist Intelligence Unit» ([16] та «Monocle’s 
«Most Liveable Cities Index» [13], можна зробити 
висновок, що більша частина людей вважають за 
краще проживати в невеликих містах, де соціально-
політичний та економічний клімат спокійний, вдала 
інфраструктура, високі показники освіти, екологіч-
ної безпеки та охорони здоров’я, широкі пропозиції 
культурного розвитку. Міста з такими характерис-
тиками можна назвати комфортними містами. Рей-
тинги складаються більше ніж за 30 показниками. 
В останні роки десятка найкомфортніших міст світу 
за різними методиками залишається незмінною: 
Ванкувер, Мельбурн, Відень, Торонто, Калгарі, 
Гельсінкі, Сідней, Перт, Аделаїда, Окленд, Цюріх. 
Найвищу оцінку з міст США отримав Пітсбург, що 
посів 29 місце, Вашингтон зайняв 35 місце, а Лос-
Анджелес – 58, Москва в цьому списку займає 
69 місце, 54 позицію має Лондон.

Усе це зумовлює надзвичайно високий рівень 
якості життя, що пов’язаний не з нестримним урба-
нізмом та індустріалізмом, а з прагненням комфорт-
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ного проживання за умов збереження автентичності 
міста. Такого роду міста, як громади – колективні 
суб’єкти, самі зберігають і підкреслюють спільні 
для них цінності та змісти, спираючись, звичайно, 
на баланс власних інтересів і можливостей. Міста, 
комфортні для проживання, внутрішньо орієнту-
ються здебільшого на спокійне й розмірене життя, 
вони не вписуються у вимоги глобалізації, а нама-
гаються вижити в них, зберігши власну унікальність 
як ключовий засіб їх розвитку. У таких містах про-
екти індустріального буму не матимуть підґрунтя, 
незважаючи на видатні матеріальні вигоди від їх 
впровадження. Специфічна ідентичність громадян 
міст, комфортних для проживання, переважно не є 
наслідком сприйняття суміші різних культур, однак 
ґрунтується на відчутті приналежності та сповід-
ування автентичного, глибоко історичного й непо-
вторного міського духу.

Об’єднуючи в собі раціональне й ірраціональне, 
брендинг міста формується на підставі двох чинни-
ків: когнітивного (знання індивіда/групи про терито-
рію, її характеристики й унікальні ресурси) та афек-
тивного (особисті враженнях, спогади, асоціативні 
образи, що формують якісну оцінку території та її 
мешканців порівняно з іншими). Не без підстав істо-
рики вказують на визначальну роль національної/
історичної/культурної пам’яті та ментальності меш-
канців території, надаючи політичної ідентичності 
аутентичного базису, без прив’язки до якого жод-
ний брендинговий конструкт буде непрацездатним 
через свою неприродність.

Аналізуючи українські міста, можна зробити 
висновок про те, що їх розмір є базовим чинником, 
що обумовлює соціально-економічний, політичний і 
культурний статус, проте зовсім не зумовлює якість 
свого бренду й розвинутість впливу громади на 
життя міста. Апелюючи до вищезгаданої практики 
брендингу міст світу, можна констатувати наявність 
світових тенденцій в українських реаліях.

Міста, що складають перший кластер, явля-
ють собою індикатор модернізації держави-нації. 
Це найбільш усталений кластер щодо системних 
трансформацій, політичних реформ, він найбільш 
прогнозований в електоральних і політичних про-
цесах. Тут сконцентровано населення з найвищими 
показниками освіти, креативного мислення, управ-
лінського досвіду. У процесі брендингу міста пози-
ціонують себе як економічні, політичні, культурні, 
фінансові столиці та освітні центри. Стратегічно ці 
міста зорієнтовані на подальший індустріальний 
розвиток і прибутки, а отже, на владу та фінансово-
промислові групи, посилюючи свою залежність від 
них (інвестиційно-дотаційну). Їх українське призна-
чення – виконувати агломераційні функції, висту-
пати агентами влади та глобалізації, будувати свої 
бренди, орієнтуючись на світові тенденції.

Висока концентрація населення й потреби зрос-
таючого виробництва, велика кількість дипломова-

них спеціалістів із низьким рівнем якості знань, зро-
щення фінансового й політичного капіталів серед 
міської та державної еліти (вихідців із цих регіонів) 
активізували в цих містах останнім часом конку-
ренцію на ринку праці (як серед управлінського 
кола, так і серед робітних спеціальностей). Пере-
населення в українських містах (500 тис. – 1 млн 
городян), політичне та економічне використання 
бізнесом і владою інтелекту й фізичних сил насе-
лення цих міст призвели сьогодні до проблем від-
току працездатного населення й молоді за кордон. 
Людський капітал тут стає затребуваним ресурсом 
за високих показників «людності».

Ці українські міста, на відміну від інших, демон-
струють прикордонну ідентичність, яка тільки у 
Львові співпадає з національною. Розмиття іден-
тичності громади в інших містах робить її прива-
бливою для політичних еліт прикордонних країн 
(Російської Федерації, Польщі, Туреччини). За 
цих умов мовне питання, проблеми використання 
водних прикордонних територій та економічні 
пільги вільної економічної зони актуалізуються 
під час кожних виборів і знаходять електоральну 
підтримку. Великі міста на виборах демонстру-
ють високі показники неявки, голосування «проти 
всіх», підтримки ліберальних і консервативних сил 
та електоральну мобільність (легка переорієнта-
ція та різновекторність поглядів) [8]. Громади в цих 
містах залучені до суспільних процесів владою й 
бізнесом на правах найманих робітників (громад-
ські ради при державних обласних адміністра-
ціях). Незаангажовані громадські рухи маргінальні 
та слабкі через страх втратити те, що набули, 
і невпевненість у результатах своєї діяльності. 
Більша частина людей зайнята власним успіхом 
у зміцненні прибуткової діяльності, відстоюванні 
корпоративних цінностей і підданської політичної 
культури. Брендингові проекти великих міст Укра-
їни також являють собою комерційні проекти, які 
приживаються складно, проте мають певні резуль-
тати. Львів і Одеса демонструють кращі брен-
дингові позиції. Інтелектуальна еліта Києва, про-
гравши владі конкурс на логотип міста, розпочала 
новий корисний вектор брендингової стратегії – 
індустрію гостинності столиці України [3]. Миколаїв 
набув статусу міста кораблів, і це результат співдії 
громади, місцевої ради та «ВікіСітіНоміки».

Сьогодні третина українців проживає в середніх 
містах Україні. У процесі свого брендингу вони праг-
нуть отримати статус ділового, промислового чи 
бізнес-регіону, втрачаючи в реальності привабли-
вість і погіршуючи показники комфортності життя 
в них. Тут громада виконує роль заангажованого 
посередника між городянами та владою й бізнесом.

Польські міста Мальборк і Торунь, українські 
міста Ніжин і Мелітополь, італійське місто Реджіо-
Романо та ще понад 20 міст різних країн Європи 
об’єдналися в мережу «Маленькі міста з великою 
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культурою». Учасників проекту об’єднує враху-
вання інтересів городян, громади [4].

Здобутки громад у процесі брендингу міст Укра-
їни, як правило, є результатом співдії їх із владою 
та міжурядовими чи приватними західноєвропей-
ськими організаціями.

Виходячи із зазначеного, ми спробували зро-
бити прогноз світового розвитку в зазначеному кон-
тексті. По-перше, на нашу думку, кількість глобаль-
них міст та економічних агломерації буде зростати. 
Конкуренція між ними змістить «центр» Європи до 
країн Західної Європи, що, вважаємо, звузить кор-
дони Європейського Союзу. По-друге, національна 
ідентичність і далі буде спростовуватися наднаціо-
нальною (наприклад, європейці) і територіальною 
(мешканці міста, регіону, культурної чи етнічної 
англомерації). По-третє, зростатиме конфлікт раці-
онального й ірраціонального початків людського 
мислення (у контексті розуміння категорій «успіх», 
«комфорт», «престиж»). Поряд із зростанням кіль-
кості мегаполісів і глобальних міст з економічними 
принципами розвитку будуть зміцнюватися й ком-
фортні міста для життя, що виявить суперечність 
глобалізаційних процесів і встановить новий век-
тор розвитку світу. По-четверте, відтік людей із 
глобальних міст у комфортні, зменшення профе-
сіоналів у своїй галузі за появи нових сфер науко-
вого та практичного знання загострить проблему 
людського капіталу в найближчі роки. По-п’яте, 
громади будуть набувати у світі значних позицій 
у процесі самоврядування та брендингу міст, що 
внесе корективи в законодавчу базу окремих дер-
жав і муніципалітетів. У невеликих і малих містах 
і СМТ ініціативи громади будуть менш заангажо-
вані, тому політичні інститути будуть примушені 
знаходити з нею спільну мову. У містах із високою 
концентрацією населення (проте з нерозвинутим 
брендом) громада виступатиме простим ретран-
слятором інтересів влади й бізнесу. Міста-бренди 
залишаться площадкою непорозумінь впливо-
вих фінансових груп світу, що виступають спон-
сорами соціальних вистав, демонструючи світу 
політичний плюралізм і демократичні тенденції 
розвитку. Першочерговим завданням громади 
(залежно від її рівня та впливовості) повинно 
стати формування творчої меншості, яка б чітко 
усвідомлювала цінність і відповідальність свого 
споглядання за дійсністю.
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Значительной составляющей жизни современ-
ного общества являются социально-политические 
конфликты. Общепризнанной является много-
факторность конфликтных процессов. В то же 
время важную проблему представляет выявле-
ние наиболее значимых, определяющих факторов 
социально-политических конфликтов. Известные 
общественно-политические потрясения, начавши-
еся в конце 2010 г. и продолжавшиеся с перемен-
ным накалом в течение 2011 г. в ряде стран Север-
ной Африки и Ближнего Востока, дают достаточно 
вопросов относительно основных причин этих 
массовых беспорядков, а также непосредствен-
ных поводов к их началу. Очевидной является 
сложность и многозначность указанных проблем, 
а также отсутствие единодушия в оценках данных 
событий политологами.

Считаем логичным обратить внимание на несо-
мненную сложность и нелинейность проблемы, 
которая заставляет предполагать, что в опреде-
ленной степени приблизиться к пониманию ситуа-
ции можно лишь проведя моделирование процес-
сов, которые происходят в странах отмеченного 
региона. Поэтому появляется проблема выбора 
достаточно адекватного аппарата моделирования 
и анализа возможностей и ограничений его исполь-
зования. Популярным в современной науке мето-
дом анализа крайне сложных процессов с большим 
количеством неопределенно действующих акте-
ров считается синергический подход [14; 10]. По 
нашему мнению, синергическое понимание поли-
тического процесса действительно имеет большие 
перспективы использования в политической науке.

Возможности применения теории хаоса и 
нелинейной динамики в политических исследова-

ниях оценивало много исследователей, например 
И. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Хакен, Ю. Данилов, 
Г. Малинецкий, Т. Браун, О. В. Митина, В. Петренко, 
С. Бернштейн, А. Бейрчен, С. Гроссман, М. Макбар-
нетт и другие [5; 10; 11; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22].

В целом синергетика понимается как подход, 
который является пригодным для применения в 
изучении политических процессов как в масштабе 
страны [11, с. 336–339; 20, с. 119–134], так и в меж-
дународном аспекте [18; 19; 21].

В пределах синергетики существует несколько 
более устоявшихся и вновь создаваемых направ-
лений, каждое из которых постепенно выделяется 
из общего течения подходов и методов, предна-
значенных для изучения нелинейных, диссипатив-
ных процессов [14; 10].

Целью статьи является анализ синергетиче-
ской составляющей современных острых соци-
ально-политических конфликтов, которая, исходя 
из теории, должна определять тренд подобных 
процессов. В качестве основного материала взяты 
недавние события в ряде стран Северной Африки 
и Ближнего Востока в 2011 г.

По нашему мнению, следует отклонить сугубо 
публицистические версии относительно детерми-
нирующей роли США и стран-членов НАТО в воз-
никновении кризисных явлений в странах Север-
ной Африки [6] не вследствие их фантастичности 
(чего на свете не бывает), а вследствие невоз-
можности фальсификации версий такого рода в 
смысле К. Поппера. То есть поскольку к настоя-
щему моменту версии относительно тайного ино-
странного вмешательства на этапе начала кон-
фликтных перипетий являются лишь предметом 
веры, то они имеют такое же отношение к науке, 
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ческой трактовки современных социаль-
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как и к вопросу религиозной веры, поэтому должны 
быть отклонены.

По мнению многих исследователей, политиче-
ский процесс, взятый в любом масштабе и в любом 
качестве, в частности, процесс конфликтного взаи-
модействия, может быть представлен как система. 
Система процесса конфликтного взаимодействия 
вполне может быть названа диссипативной систе-
мой. Напомним, что диссипативной структурой, 
или системой, называется открытая система, кото-
рая возникает либо существует в неуравновешен-
ной среде при обстоятельствах рассеивания, или 
диссипации, энергии, которая попадает в систему 
извне. Такая система имеет также синонимиче-
ские названия стационарно открытой и неуравно-
вешенно открытой системы [14].

Как известно, в отличие от «стандартного» 
системного подхода в синергетике существует дру-
гой подход к отбору информации о том или ином 
процессе для анализа и моделирования. Вместо 
большого количества факторов (так называемых 
компонент вектора состояния), от которых зависит 
состояние системы при обычном многофакторном 
имитационном моделировании [13], синергетика 
рассматривает немногочисленные параметры 
порядка, от которых зависят компоненты вектора 
состояния системы и которые, в свою очередь, 
влияют на параметры порядка.

В переходе от компонент вектора состояния к 
немногочисленным параметрам порядка содер-
жится смысл одного из основополагающих прин-
ципов синергетики – так называемого принципа 
подчинения. Речь идет о подчинении компонент 
вектора состояния параметрам порядка. Обрат-
ная зависимость параметров порядка от компо-
нент вектора состояния приводит к возникновению 
того, что принято называть круговой причинно-
стью, или обратной связью.

Как уже отмечалось, синергетика исходит 
из того, что в реальности «линейный характер 
развития процессов» и «равновесные состоя-
ния» доминируют не всегда. Значительно боль-
шего внимания заслуживает анализ сложности 
и непредсказуемости поведения диссипативных 
систем в периоды их неустойчивого развития – 
в точках бифуркации. Проявления таких точек 
достаточно разнообразны: разрушение госу-
дарств, внешние интервенции, государственные 
перевороты, масштабные террористические акты, 
войны, финансовые и другие кризисы, форсиро-
ванные реформы, патовые электоральные ситу-
ации, революции, мощные протестные реакции 
общества. Именно в подобных условиях «мало-
значимые» причины могут осуществлять опреде-
ляющее влияние на траекторию политических и 
международных процессов.

Опыт применения методов нелинейного моде-
лирования для анализа международных процес-

сов в современную эпоху глобализации [18; 19; 21] 
показал, что развитие таких сложных систем, как 
государства и страны, а также межгосударствен-
ные объединения, имеет нелинейный характер 
и сопровождается резкими трансформациями, в 
процессе которых неизменно возникает хаоти-
зация. Глобализованный мир рассматривается 
в синергической литературе как мощнейшая из 
сложных динамических систем. Складывающаяся 
в настоящее время «многовекторная неравновес-
ность» заменила биполярную динамику равнове-
сия времен «холодной войны». Место единствен-
ного доминирующего конфликта (Восток – Запад) 
заняло огромное количество локальных очагов, 
которые могут дать толчок движения к глобальной 
катастрофе.

Учитывая упомянутое, считаем вполне логич-
ным, что известный специалист в области эво-
люционной теории Е. Ласло назвал современный 
этап мировой истории «веком бифуркаций» [9].

Важным качеством синергического моделиро-
вания, которое делает его способным ответить 
на вопрос относительно сущности ситуации про-
исходящей глобальной бифуркации, можно счи-
тать возможность установления достоверности 
возникновения в длительном процессе хаотиче-
ских режимов, в том числе и тех, которые возник-
нут без сколько-нибудь заметных внешних при-
чин, а просто вследствие нелинейного развития 
процесса [1]. Собственно говоря, в современной 
научной наработке изучения политических явле-
ний и процессов преобладает мысль о том, что 
каждой отдельной точке бифуркации и ближай-
шего детерминированного этапа развития круп-
ной общественно-политической единицы типа 
государства лучше всего отвечает определен-
ный параметр порядка [16, с. 5]. В то же время 
нет единства как относительно метода наиболее 
адекватного описания данной бифуркации мира и 
бифуркаций отдельных стран при условиях этой 
«общемировой» бифуркации (конечно, в пределах 
синергетики, в которой, впрочем, появилось много 
отдельных направлений), так и относительно опре-
деляющих параметров порядка при текущей ситу-
ации бифуркации. Следует напомнить также, что, 
согласно мнению И. Пригожина, сложная соци-
альная система, которой, без сомнения, является 
и политический процесс любой страны, периоди-
чески является хаотической [14]. Следовательно, 
можно констатировать, что системы политических 
процессов в странах Северной Африки и Ближ-
него Востока в начале 2011 г. подверглись дежур-
ной точке бифуркации.

Самым простым и, несомненно, единствен-
ным среди существующих объяснением ситуации 
в Южной Африке и на Ближнем Востоке с синер-
гической точки зрения было бы сочетание этих 
событий с мальтузианской ловушкой и состоянием 
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выхода из нее, в котором страну ожидает «ловушка 
на выходе из мальтузианской ловушки» [17; 7].

В таком случае в качестве параметра порядка 
выступает темп прироста количества городской 
молодежи. По мнению ученых, если количество 
городской молодежи увеличивается со скоростью 
более 30% за 5 лет, следует ожидать серьезных 
внутриполитических потрясений, если же темп 
прироста городской молодежи превышает 45% за 
5 лет, то подобные политические неурядицы ста-
новятся почти непреодолимыми [7, с. 102].

Механизм возникновения таких проблем пред-
ставляется А. Коротаеву и Ю. Зинькиной сле-
дующим: в начале выхода из мальтузианской 
ловушки (сущность этой ловушки, свойственной 
доиндустриальным обществам, состоит в том, 
что прирост населения периодически опережает 
прирост производства продуктов питания) резко 
уменьшается смертность населения, что приво-
дит к стремительному ускорению темпов прироста 
населения при условиях улучшения медицинского 
обслуживания и качества жизни в целом. Это 
ускорение сопровождается особенно быстрым 
снижением детской смертности, которая приводит 
к резкому росту количества молодежи в общем 
количестве населения. Это явление известно под 
названием «молодежного бугра» на демографиче-
ской пирамиде.

Рост доли той части населения, которая в наи-
большей степени склонна к агрессии и радика-
лизму, часто выступает важным фактором полити-
ческой дестабилизации. Если прибавить к этому 
невозможность своевременного обеспечения 
такого молодого населения достаточным количе-
ством рабочих мест, страна, в которой происхо-
дит подобная демографическая ситуация, стал-
кивается с целой армией молодых безработных, 
которые являются потенциальными участниками 
любых политических беспорядков. Поскольку 
обычно выход из мальтузианской ловушки сопро-
вождается (точнее, сопровождался) стремитель-
ным ростом городского населения, к упомянутому 
добавляется маргинализация огромных бывших 
крестьянских масс, которые уже перестали быть 
крестьянами, а становятся местными жителями 
«второго сорта», которые вынуждены работать в 
наихудших условиях за самую низкую плату (заме-
тим, что при этом возникает проблема появле-
ния и разрушающей политической деятельности 
так называемого массового человека, изученная 
Х. Ортегой-и-Гассетом). Дополнительными факто-
рами политической нестабильности могут высту-
пать военное поражение либо длительный эконо-
мический кризис [7].

В то же время существуют по меньшей мере 
два отрицания подобной трактовки исследуе-
мых процессов. Во-первых, этап мальтузианской 
ловушки был пройден большинством стран, кото-

рые сейчас страдают от кризиса, в 1960–1970-е гг. 
как раз по тому сценарию, который предполагают 
А. Коротаев и Ю. Зинькина [7]. Во-вторых, и это 
представляется более важным, имеющийся стати-
стический материал не дает оснований утверждать 
о наличии оснований для очередной мальтузиан-
ской ловушки: современные демографические 
пирамиды стран региона выглядят достаточно 
спокойно, а количество (темп прироста) городской 
молодежи не достигает даже низких 15–20% [23].

Следует отметить, что исследование А. Корота-
ева и Ю. Зинькиной было опубликовано раньше, 
чем начались волнения в Северной Африке в 
начале 2011 г. Причем еще одна работа Ю. Зинь-
киной была специально посвящена применению 
теоретических выкладок к странам Африки, едва 
ли не единственной страной, которая виделась 
автору тогда, в конце 2010 г., такой, которой может 
угрожать «ловушка на выходе из мальтузианской 
ловушки», была Танзания, которую, по мнению 
Ю. Зинькиной, подобная ловушка ожидала лишь 
в начале 2050-х гг. Интересно, что ученому было 
достаточно сложно найти страну, которую еще 
ожидает подобная ловушка, поскольку, по при-
знанию А. Коротаева и нескольких его соавторов, 
большинству человеческих обществ уже удалось 
пройти мальтузианскую ловушку, а исключе-
ние составляют некоторые страны тропической 
Африки [4].

В работе, специально посвященной событиям 
начала 2011 г. в Египте, А. Коротаев и Ю. Зинькина 
существенно изменили свой подход [8]. В данном 
исследовании авторы фактически отказались от 
синергической трактовки политического процесса 
и перешли к многофакторному подходу, тоже 
продуктивному, но во многом отличающемуся от 
синергического. Такой переход можно считать 
полностью ожидаемым, поскольку темпы при-
роста городской молодежи в Египте в последние 
годы никоим образом не укладывались в предло-
женную ранее А. Коротаевым схему. Среди допол-
нительных факторов, которые, по мнению А. Коро-
таева и Ю. Зинькиной, стали дополнительными 
действующими силами, следует вспомнить нали-
чие и широкое распространение сети Интернет 
и социальных сетей, что предоставило возмож-
ность быстрого объединения усилий недовольных 
режимом, и скорость и бескровность переворота в 
Тунисе, что предоставило определенный пример 
египтянам.

По нашему мнению, именно указанные фак-
торы, взятые авторами в виде дополнительных 
и факультативных, дают определенный намек 
на то, что именно может рассматриваться в виде 
настоящего синергического параметра порядка в 
развитии политических процессов современных 
стран. На наш взгляд, таким параметром порядка 
является способность народов стран к заим-
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ствованию образцов других народов. Считаем 
правильным, хоть и несколько публицистичным, 
именование такой способности «глобальным 
конформизмом», который несет в себе черты 
обычного личностного конформизма, спроециро-
ванного на целый народ, точнее, на совокупность 
граждан определенной страны. Речь идет о том, 
что, как и в случае обычного личностного кон-
формизма, он редко бывает «стопроцентным». 
Обычно личность характеризуется склонностью 
к меньшей или большей степени подражания 
чужим действиям, причем чем более референт-
ной для человека является соответствующая 
группа, тем более ожидаемым становится подра-
жание личностью действиям и мнениям предста-
вителей данной группы. Внедрение параметра 
глобального конформизма опирается также на 
давно признанное явление глобализации и чрез-
вычайной плотности значительной части стран 
мира в информационном смысле.

По нашему мнению, наиболее достоверным 
претендентом среди количественных вырази-
телей этого параметра порядка должно быть 
соотношение между количеством безработного 
городского населения в стране (поскольку, как 
известно, страны Северной Африки не стали 
исключением, политические перевороты осу-
ществляются в городах) и количеством лиц, 
которые охватываются независимыми или отно-
сительно независимыми средствами массовой 
информации. Для современного периода вто-
рую часть данного показателя должно отобра-
жать количество пользователей сети Интернет и 
мобильной связи. Справедливости ради следует 
отметить, что на фактор безработицы (правда, 
лишь молодежной) обращали внимание также А. 
Коротаев и Ю. Зинькина. Кроме того, в указан-
ном параметре порядка необходимо учитывать 
наличие «раздражающих» позитивных примеров 
в странах, похожих по политическому, социаль-
ному и культурному (в случае событий 2011 г. – 
религиозному) состоянию. Собственно говоря, 
требование включения этого элемента «позитив-
ного примера», то есть примера успешного осу-
ществления преобразований похожего режима, 
находит свое подтверждение, кроме событий в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке, еще 
во времена «бархатных» революций в странах 
бывшего социалистического лагеря и в событиях 
«цветных революций» начала 2000-х гг. Можно 
ожидать, что процессы глобализации в совре-
менном мире будут актуализировать данную 
составляющую внутриполитического развития 
большинства государств мира.

Важным вопросом для дальнейших исследо-
ваний считаем параметризацию предложенного 
нами параметра порядка развития систем полити-
ческих процессов.
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На сучасному етапі суспільно-політичного 
життя проблема політичного тероризму постає 
однією з найважливіших, а тому існує чимало 
вагомих наукових розробок, спрямованих на її 
розкриття. Початок ІІІ тисячоліття позначився 
сплеском тероризму в багатьох країнах. Заго-
стрення боротьби за сфери впливу між різними 
соціальними силами, політичними ідеологіями, 
блоками, союзами, міжнародними організаціями, 
зокрема, етнічного й конфесійного характеру, 
часте застосування суб’єктами суспільного життя 
терористичних методів боротьби стало однією з 
головних проблем, що заважають стійкому розви-
тку соціуму.

Питання сучасного тероризму досліджуються 
багатьма галузями суспільствознавчої думки, у 
тому числі філософією, правознавством, історією, 
соціологією, політологією тощо. Створено інтегро-
вану науку щодо дослідження тероризму – теро-
рологію, яка виробляє й оперує специфічними 
інструментами дослідження: компаративістським, 
біхевіористським, психологічним, історичним та 
іншими. Так, у 1970–1990 рр. з’явилося багато 
наукових праць із проблем тероризму в захід-
ній науковій парадигмі. Найвагоміші з них – це 
дослідження Дж. Александера, У. Лакьора, П. Уіл-
кінсона, А. Кассіса, Д. Генона та інших учених. 
У 1980-х рр. в СРСР постала низка цікавих праць 
(зокрема, В. Вітюка, Ш. Бассіоні, О. Грачова, 
С. Ефірова, М. Крилова, У. Латипова, Ю. Реше-
това та інших науковців), у яких було зроблено 
аналіз теорії й практики тероризму на Заході та 
які вирізнялися досить широким вивченням нау-
кових джерел і спробами уникнути меж ідеоло-
гічної цензури, наскільки це було можливо [3; 1].  

У сучасній Україні над науковими дослідженнями з 
проблем тероризму плідно працюють такі науковці, 
як В. Антипенко, О. Бардін, В. Ємельянов, Е. Каль-
ницький, В. Коломійцев, А. Комарова, В. Крутов, 
В. Ліпкан, В. Мандрагеля, М. Требін та інші [7, с. 7]. 
Однак чимало теоретичних труднощів дотепер не 
подолано.

Так, на початку 1970-х рр. наголошувалося, 
що відсутня адекватна й загальновизнана нау-
кова теорія про насильство та тероризм. Остан-
нім часом мало що змінилося. За словами 
видатного американського суспільствознавця 
Д. Лонга, ніхто з учених досі не створив загаль-
ної теорії тероризму. Причин цього багато, у 
тому числі й складність феномена, його швидка 
трансформація та еволюція в часі й просторі, 
політична та ідеологічна пристрасть, яка спо-
чатку пов’язувалася з протиборством за лінією 
«Схід – Захід», а зараз – «Північ – Південь», 
«Євразійство – Атлантизм». Дотепер немає узго-
дження як між науковцями, так і між практич-
ними політиками щодо визначення тероризму 
як суспільно-політичного явища, його типології. 
Існують подвійні стандарти в підходах до від-
окремлення цього феномена від інших форм 
насилля, а також спроби пріоритетно спряму-
вати боротьбу проти форм прояву цього вкрай 
небезпечного для суспільства явища, нехтуючи 
діяльністю щодо обмеження умов його виник-
нення, становлення й розвитку, що не дає й не 
може дати бажаних та очікуваних результатів.

Оскільки суб’єкти соціального буття у своїй 
діяльності, у тому числі й насильницькій, керу-
ються інтересами, що визначаються їхнім місцем 
у соціальній структурі суспільства, дослідження 
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поняття політичного тероризму та його 
складових як складного суспільно-політич-
ного явища. Здійснено аналіз існуючих кон-
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лиз существующих концептуальных подхо-
дов и раскрыт понятийно-категориальный 
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онной составляющей, определен характер 
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спирається на соціологічний підхід, який дозволяє 
виявити коріння тероризму, визначити вплив соці-
альних умов на вірогідність застосування цього 
способу у владних відносинах, його ефективність 
і можливі засоби протистояння цьому небезпеч-
ному соціально-політичному явищу.

Культурологічний підхід дозволяє визначити 
залежність форм екстремальної поведінки від 
загальної й політичної культури, які можуть як 
сприяти розповсюдженості тероризму, так і стри-
мувати його.

Психологічний підхід, на нашу думку, дозволяє 
з’ясувати значну роль емоційної компоненти в чуттє-
вому сприйнятті особистістю реалій суспільно-полі-
тичного життя суспільства та її місця в ньому, адже 
емоційно-чуттєві фактори значною мірою обумовлю-
ють звернення суб’єкта соціального буття до цього 
засобу, визначають його можливості й роль.

Крім того, суспільно-політичні відносини без-
посередньо продукуються свідомістю та завдяки 
оцінці неминуче викликають чуттєву оцінку з боку 
дійових осіб суспільного життя, яка здійснює поміт-
ний (а в окремих випадках і визначальний) вплив 
на їхню поведінку, а отже, на весь хід та перспек-
тиви тих чи інших соціальних процесів і явищ, у 
тому числі пов’язаних із тероризмом.

Навіть у дослідженнях правознавців мають 
місце розбіжності в розумінні тероризму й виді-
ленні його сутнісних рис [5, с. 53–58]. Причому 
головним фактором, який ускладнює єдиний під-
хід щодо визначення тероризму та його юридич-
ного оформлення, є вкрай політизована оцінка 
цього суспільного явища [10, с. 7]. Досить часто 
термін «тероризм» застосовується щодо визна-
чення дій державних силових структур або дер-
жав у цілому. Так, В. Ванін вважає, що відсут-
ність чітких визначень тероризму в офіційних 
документах США й НАТО не є випадковою. Це, 
на його думку, робиться для того, щоб під приво-
дом підготовки до боротьби зі світовим терориз-
мом готуватися до великої війни, спрямованої на 
затвердження однополярного світу під голову-
ванням США [3, с. 5].

Тероризм є одним зі складних і багатопланових 
явищ життя. За відсутності цілісного сприйняття 
феномена тероризму саме по собі дослідження 
цієї сфери здійснюється переважно в різних його 
аспектах: філософському, політичному, психоло-
гічному, правовому тощо. При цьому він зазнає 
різної інтерпретації, що призводить до певних 
труднощів у з’ясуванні суті проблеми. Однією із 
серйозних перешкод у вирішенні цього завдання 
є виняткове різноманіття трактувань тероризму, 
пов’язане з політичними чинниками, різноманіттям 
форм тероризму, яке робить складним їх відмеж-
ування від інших схожих видів злочинів. Однак, 
як зауважує Е. Гайдук, «без чіткого з’ясування 
онтологічної природи тероризму, змісту та складу 

цього поняття, знання основних форм тероризму 
неможливо зрозуміти феномен тероризму в 
цілому» [4, с. 165].

Спочатку варто розглянути найбільш відомі в 
літературі способи структуризації, класифікації 
різних видів тероризму.

Однією з перших спроб виділити основні види 
тероризму була спроба, зроблена в 1934 р. в 
Мадриді на V конференції з уніфікації криміналь-
ного права, коли тероризм було умовно поділено 
на політичний і соціальний. Дійсно, з огляду на 
сукупність елементів тероризму можна помітити, 
що він пов’язується з політичними й соціальними 
процесами, які відбуваються в суспільстві.

На сучасному етапі вивчення видових категорій 
тероризму в теорії та світовій практиці приводить 
до виокремлення трьох основних видів тероризму: 
внутрішнього, транснаціонального та міжнарод-
ного.

Е. Гайдук визначає ці види як три основні види 
терору:

1) внутрішній (відповідні дії громадян однієї 
держави проти співвітчизників на власній терито-
рії);

2) транснаціональний (відповідні дії громадян 
однієї держави проти співвітчизників на території 
іноземної держави);

3) міжнародний (відповідні дії груп громадян, 
єдиних або змішаних за національним складом, 
проти будь-яких осіб на території третіх країн).

Учений переконує: «Міжнародний тероризм 
ставить завдання масштабного характеру: підрив 
міждержавних відносин, міждержавного право-
порядку, бойову протидію міжнародної організа-
ції іноземній державі, нації, що бореться за своє 
звільнення й незалежність» [4, с. 7].

Хоча дотепер багато дослідників тероризму все 
ще не виділяють міжнародний тероризм як само-
стійний вид тероризму, дійсність свідчить про те, 
що вихід за національні межі складає характерну 
рису сучасного тероризму.

Окрім попередньої класифікації, заснованої на 
суто територіальному принципі, Е. Гайдук пропо-
нує таку, що базується на змістовній стороні теро-
ризму, і виділяє такі його види:

а) націоналістичний – прагнення до ліквідації 
нації або встановлення панування однієї нації над 
іншою (гітлерівський фашизм);

б) релігійний – боротьба прихильників, послі-
довників різних релігій і сект одна з одною, праг-
нення до повалення світської влади (християнська 
й католицька церкви в Західній Україні, іранський 
ісламізм).

Крім того, відповідно до реально переслідува-
них (чи декларованих) політичних цілей тероризм 
поділяють на «правий» і «лівий» [11, с. 7].

В. Замковий та М. Ільчиков виділяють револю-
ційний і контрреволюційний тероризм; субверсив-
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ний (дестабілізаційний) і репресивний тероризм 
(державний терор, спрямований на збереження 
певного порядку й попередження спроб висту-
пити проти нього); фізичний і духовний тероризм; 
військовий (здійснюється в ході війни та спря-
мовується проти мирного населення воюючих 
країн) та кримінальний тероризм (здійснюється 
карними злочинцями в особі численних і різно-
манітних угрупувань, сімейств, кланів і синдика-
тів) [12, с. 32–35].

С. Телешун у статті «Політико-правові переду-
мови боротьби з тероризмом в Україні» виділяє такі 
види тероризму як імовірні на території України:

– екологічний тероризм як відображення неза-
довільного стану екологічного середовища на 
території України;

– інформаційний тероризм як результат неза-
хищеності інформаційного простору України від 
негативного зовнішнього й внутрішнього впливу;

– ядерний тероризм як наслідок стратегіч-
ного розташування України на шляху транзиту 
нелегальних поставок радіоактивних компонентів, 
матеріалів та ізотопів, а також наявність атомних 
електростанцій на території України;

– хіміко-біологічний тероризм як результат 
низького рівня санітарного й епідеміологічного 
контролю, системи сертифікації товарів, які пере-
возяться через кордон держави, а також відсут-
ності матеріально-технічної бази для ліквідації 
наслідків можливих епідемій, епіфітотій та епізоо-
тій в Україні;

– державний тероризм, який розуміється 
не як втручання іноземної держави у внутрішні 
справи України, а як спосіб дозволу внутрішньопо-
літичних, міжкланових конфліктів усередині дер-
жави [14, с. 22].

Ю. Антонян визначає політичний, державний, 
релігійний, націоналістичний, військовий, кримі-
нальний та інші види тероризму. Розглянемо їх 
детальніше.

Політичний тероризм пов’язується з боротьбою 
за владу, відповідно, спрямовується на залякування 
політичного супротивника та його прихильників.

Державний тероризм визначається потребою 
в залякуванні власного населення, його повного 
пригноблення й поневолення, водночас у знищенні 
тих, хто бореться з тиранічною державою.

Релігійний тероризм здійснюється заради того, 
щоб затвердити, примусити визнати свою церкву 
й водночас послабити іншу конфесію, завдати їй 
якомога відчутнішого збитку.

Корисливий тероризм спрямовується проти 
тих, хто перешкоджає отриманню жаданих мате-
ріальних цінностей, проти комерційних суперників 
або тих, кого примушують прийняти явно невигідні 
умови.

Змістом кримінального тероризму є знищення 
суперників і залякування їх прихильників під час 

конфліктів між організаціями, групами злочинців; 
подібні теракти зустрічаються досить часто, їх 
жертви є численними.

Військовий тероризм має місце під час війни та 
спрямовується не лише на економічне й військове 
послаблення супротивника, знищення його про-
мислової та оборонної потужності, а й на те, щоб 
здійснити певний психологічний тиск у країні, при-
чому іноді найсуттєвішим чином.

Націоналістичний тероризм переслідує мету 
шляхом залякування витіснити іншу націю, позба-
вити її влади, іноді – захопити її майно й землю, 
у низці випадків – відстояти свою національну 
гідність та національне надбання. Сьогодні наці-
оналізм дуже часто набуває форми сепаратизму, 
тобто переслідує мету відділення конкретної нації 
та утворення самостійної держави.

Ідеалістичний тероризм – ситуація, коли теро-
ристичний акт чи акти чиняться заради перебу-
дови світу, перемоги «справедливості» тощо.

В особливу категорію Ю. Антонян виділяє між-
народний тероризм [4, с. 35–42].

Більш детально варто зупинитися на розгляді 
одного з поширених видів тероризму – морського.

В. Ліпкан наголошує: «Разом із мирним вико-
ристовуванням морських просторів у їх межах 
існували, існують та, імовірно, протягом трива-
лого часу існуватимуть загрози життєво важливим 
інтересам держав, умови й чинники, що сприяють 
їх виникненню» [11, с. 78]. Тому одним із найваж-
ливіших напрямів співпраці держав має бути роз-
робка та вжиття ефективних заходів щодо забез-
печення безпеки на морі.

У керівництві міжнародної організації стан-
дартизації ISO/МЕК «Загальні терміни та визна-
чення у сфері стандартизації і суміжних видів 
діяльності» наводиться таке визначення: «Без-
пека – це відсутність неприпустимого ризику, 
пов’язаного з можливістю нанесення збитку». 
Наведене тлумачення терміна «безпека» узго-
джується з метою Міжнародного кодексу з управ-
ління безпекою (далі – МКУБ). Так, у Резолюції 
ІМО А.788(19) «Керівництво щодо впровадження 
МКУБ адміністраціями» зазначається, що однією 
із цілей є «поставити заслони всім виявленим 
ризикам». З огляду на безліч існуючих і безпе-
рервно діючих ризиків правильнішою є вимога 
поставити заслони найбільш вагомим загрозам, 
тобто звести їх до мінімуму.

Отже, форми терористичної активності є над-
звичайно різноманітними та багато в чому схожими 
між собою, що призводить до певних труднощів 
під час їх класифікації. Проте за всієї складності 
досліджуваного феномена необхідно виходити 
з можливостей, які дозволяють якісно відрізняти 
один вид тероризму від іншого або ж одну сторону 
тероризму від іншої, а не здійснювати їх простий 
перелік і констатацію. При цьому варто пам’ятати 
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також про необхідність системного підходу до цієї 
реальності.

Будучи похідним від слова «терор», слово 
«тероризм» конкурує з ним у позначенні одних і 
тих же понять, що додає більшої плутанини в дум-
ках із цієї теми. Спочатку слово «терор» позначало 
репресивну політику держави, із середини ХІХ ст. 
цей термін став вживатися також для позначення 
тактики насильницьких революційних дій. Тобто 
в цьому разі терористичний акт розглядався не 
лише як подія, а й як певний часовий відрізок. Роз-
межування понять «тероризм» і «терор» взагалі не 
існувало. Деякі дослідники й сьогодні використову-
ють їх як синоніми, інші категорично заперечують 
проти такого бачення проблеми дефініції та напо-
лягають на чіткому розмежуванні термінів «терор» 
і «тероризм».

Таким чином, не лише в серйозних, змістов-
них, а й у неголовних, наприклад термінологічних, 
аспектах цієї теми простежується різнобій у дум-
ках, що, поза сумнівом, є перешкодою для про-
цесу правового вирішення проблем, пов’язаних із 
тероризмом. Справа в тому, що використання тер-
міна «терор» у ХХ ст. не цілком відповідає сучас-
ним правовим конструкціям. Це пов’язано з тим, 
що вживання таких термінів істотно змінилося, 
для формально-правового використання термін 
«терор» є непридатним саме з огляду на його над-
звичайну багатозначність.

Більш важлива відмінність думок пов’язана з 
внутрішньою обумовленістю тероризму.

Так, державний департамент США в щорічних 
доповідях використовує формулювання визна-
чення тероризму, вироблене ЦРУ на початку 
1980-х рр.: загроза застосування або саме засто-
сування насильства в політичних цілях окремими 
особами чи групою осіб, які діють ззовні або проти 
існуючого в цій державі уряду, коли такі дії спрямо-
вуються на те, щоб нанести удар чи залякати групу 
більше, ніж безпосередню жертву, щодо якої було 
застосовано насильство [15].

Варто зазначити, що в наведених формулю-
ваннях тероризм визначається дуже широко – 
як форма політики. Проте навряд чи хто спе-
речатиметься, що хоча частка політичного 
компоненту є досить вагомою, слід врахову-
вати, що в сучасних умовах тероризм вирізня-
ється різноманіттям мотивів і цілей, чим обу-
мовлюється поява економічного, релігійного, 
кримінального, морського тероризму. Якщо ж 
враховувати лише політичні цілі, можна, на 
переконання Є. Ляхова, «і революцію іменувати 
тероризмом, а революційну організацію – теро-
ристичною» [12, с. 21].

Щодо «застосування сили чи насильства» 
В. Ліпкан, Д. Никіфорчук та М. Руденко справед-
ливо зазначають: «Сила – здатність живих істот 
<…> робити фізичні рухи, виконувати різні дії, а 

насильство – застосування сили для досягнення 
чого-небудь» [16, с. 22]. Тобто «застосування 
сили» означає, що активну дію зроблено. Тому 
використовування поряд один з одним цих двох 
понять у такому разі є тавтологією [12, с. 21].

Є. Ляхов зазначає: «Чітко визначати групу людей, 
на яких спрямовано дію терористичного акту, є також 
недоцільним, оскільки найчастіше такий акт має на 
меті подіяти на аудиторію набагато більшу, ніж без-
посередні жертви насильства» [13, с. 20].

Отже, розгляд понять «терор», «тероризм», 
«екстремізм» дає можливість чіткіше зрозуміти 
якісні характеристики феномена політичного 
тероризму. Стає зрозумілим також те, що ознака 
політичного тероризму полягає в характері спря-
мованості дії суб’єкта тероризму на його об’єкт. 
Відповідно до цієї тези ми ведемо мову про теро-
ризм у випадках, коли здійснюється теракт, спря-
мований на досягнення певної суспільно-політич-
ної мети.
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Аналитики, присутствовавшие 6-8 февраля 
2015 года на Мюнхенской конференции по без-
опасности и сотрудничеству, отметили какой-то 
элемент безысходности в постановке дискусси-
онных проблем: «Мир-2015: разваливающийся 
порядок, бессильные хранители», или же – 
«Конец Ближнего Востока?».  И вряд ли тогда 
это было неожиданностью: «Фон у высокого 
собрания аховый. На Востоке Украины не про-
сто продолжительные бои, но, по сути, прекра-
тились какие-либо попытки остановить насилие. 
А «Исламское государство» проявляет все более 
дикую жесткость, запугивая своих противников 
изощренными казнями, выставляемыми на все-
общее обозрение» [1].  

Неужели события в мире пошли «по Хантинг-
тону», в результате чего мы получили «столкно-
вение цивилизаций»? Судя по всему, вряд ли. 
Наверное, все-таки под цивилизационным покро-
вом происходит столкновение исторических эпох, 
тектонических плит отдельных общественно-эко-
номических формаций. А цивилизационный фак-
тор вносит в этот процесс определенное куль-
турно-историческое наполнение. 

Взять хотя бы принцип суверенитета и неруши-
мости границ. В европейском идеале границы не 
упраздняются, а плавно растворяются в сообще-
стве, становятся условными под воздействием 
«soft power». В итоге – европейцы пересекают свои 
границы в комфортных автомобилях. Но, в проти-
воположность Европе, в евразийской традиции 
России торжествует «hard power». А потому рос-
сияне за границу, как уж водится, ездят на танках. 
Тут следует вспомнить и ГДР 1953 г., и Венгрию 
1956 г., и Чехословакию 1968 г., и Грузию 2008 г. 
Так что аннексия Россией  Крыма и вторжение ее 
«добровольцев» в восточные области Украины в 
2014 г. – всего лишь продолжение имперской тра-
диции «сплочения» соседних народов в «Союз 
нерушимый». 

А тем временем мир преисполнен неизбывной 
тоской по «Новому Мировому Порядку». 

Истоки мирового беспорядка 
При словосочетании «новый мировой порядок» 

невозможно не упомянуть одного из его архитекто-
ров – Генри Киссинджера. С высоты своего авто-
ритета и жизненного опыта он может позволить 
себе высказать сомнение насчет наличия порядка 
и справедливости в этом мире: «Концепция 
порядка, лежавшая в основе современной эпохи, 
не выдерживает новых реалий» [2]. 

Придерживаясь принципов «реальной поли-
тики», этот исследователь обращает внимание 
на то, что долгое время поиск мирового порядка 
осуществлялся почти исключительно на основе 
понятий, господствующих в западных обществах. 
Опираясь на мощную экономику и военную силу, 
Соединенные Штаты в послевоенные годы стали 
мировым лидером. Соответственно, Америка 
определила и параметры послевоенного мирового 
порядка. Речь идет, прежде всего, о распростране-
нии свободы и демократии, которым приписыва-
лась способность содействовать справедливому и 
прочному миру. 

В этом понимании мирового порядка призна-
валось как данность суждение о том, что народы 
и государства конкурируют друг с другом в силу 
своей природы – так уж устроен мир. Поэтому 
для сдерживания их сталкивающихся амбиций  
необходимо опираться на баланс сил и согласие 
между просвещенными государственными дея-
телями. Согласно этой идеальной точке зрения 
люди склонны поступать логично, осмысленно 
и разумно, опираясь на здравый смысл и находя 
компромиссы мирным путем.  Следовательно, 
распространение демократии является как гло-
бальной целью, так и миссией мирового порядка. 
А свободные рынки, со своей стороны, должны 
избавить людей от бедности, обогатить общества 
и заменить традиционное соперничество между 
странами экономической взаимозависимостью.  

И что бы мы ни говорили об идеализме этой 
концепции, но определенный порядок в между-
народные отношения она все же внесла. Да и 
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результаты налицо – большая часть территории 
земного шара представлена сейчас независи-
мыми государствами. Распространение принци-
пов демократии и представительского управления 
если и не стало общемировой реальностью, то, 
во всяком случае, стало преобладающим устрем-
лением. Этому способствуют и глобальные ком-
муникации, и финансовые сети, которые рабо-
тают в режиме реального времени. Так что сплав 
американского идеализма, а также традиционных 
европейских концепций государственной власти и 
баланса сил принес некоторые свои плоды. Беда 
только в том, что на обочине этого процесса ока-
зались огромные регионы мира, в первую оче-
редь Россия, которые, по  существу, никогда и не 
разделяли западную концепцию порядка, а лишь 
вынужденно соглашались с ней в силу обстоя-
тельств. В итоге, отмечает Киссинджер, «сегодня 
это стало особенно очевидно на примере укра-
инского кризиса… Порядок, провозглашенный и 
установленный Западом, подошел к поворотному 
моменту» [2]. 

Вчитываясь в концепцию Киссинджера, 
невольно ловишь себя на мысли: а возможно ли 
в принципе достичь порядка в Украине при отсут-
ствии такового в мире в целом? Начать хотя бы 
с такого базового общественного института, как 
государство. Ведь сама природа государства ныне 
подверглась многочисленным попыткам ревизии. 
Так, Европа решила, что она уже переросла ста-
рое понятие государства с его независимостью и 
суверенитетом, а потому взялась строить внеш-
нюю политику преимущественно на принципах 
«мягкой силы». И к чему пришли? Сама Европа 
в целом так и не обрела многих атрибутов госу-
дарственности (как долго идет согласование ряда 
неотложных вопросов!), но в то же время создала 
вакуум власти внутри самого Евросоюза и разба-
лансировала силовой фактор вдоль своих границ. 
В итоге Украине приходится на собственном опыте 
убеждаться, что ссылки на законность и легитим-
ность действующей власти Киева едва ли смогут 
поддерживать порядок в регионе и мире в целом 
в отрыве от наличия силового потенциала и над-
лежащей  согласованной стратегии. В мусуль-
манских странах свои особенности: там распад 
государств провоцируют религиозно-этнические 
факторы. А в азиатском регионе, в противополож-
ность европейскому, вообще преобладает прин-
цип баланса сил независимо от легитимности тех 
или иных действий властей.  

Новые проблемы возникли также в плоскости 
взаимоотношений сфер экономики и политики. 
Экономика становится все более глобальной, а 
сфера политики преимущественно остается при-
оритетом национального государства. Таким 
образом, международный порядок сталкивается с 
парадоксом: процветание мира зависит от успеха 

глобализации в сфере экономики, но в сфере 
политики этот процесс приводит подчас к резуль-
татам, противоречащим главным устремлениям 
глобализации. 

Еще одна слабость современного мироустрой-
ства – отсутствие эффективного механизма вза-
имодействия, международных консультаций и 
возможного сотрудничества. С одной стороны, в 
мире проводится несметное число форумов и кон-
ференций, решающих в лучшем случае тактиче-
ские вопросы, а в худшем – осуществляющихся 
преимущественно на уровне информационных  
мероприятий «социальных медиа». Достаточно 
вспомнить, сколько было проведено различных 
слушаний по Украине и сколько было принято 
резолюций с выражением «озабоченности», а то 
даже и «глубокой озабоченности». Но как мало 
было на протяжении довольно длительного пери-
ода конкретной международной помощи в разре-
шении проблемы аннексии Крыма и недопуще-
ния вторжения России на территорию  Донбасса! 
А ведь поиски оптимального порядка и в регионе 
Восточной Европы, и в мире в целом неотложно 
требовали четкой и осмысленной стратегии – и в 
понимании самого порядка, и в понимании меха-
низмов его достижения и поддержания. 

Постепенно мы приходим к пониманию того, что 
сначала надо достичь необходимого обществен-
ного консенсуса и международного взаимопонима-
ния по ряду актуальных вопросов. А Киссинджер 
уже ставит эти вопросы перед Соединенными 
Штатами как гарантом мирового порядка XXI века. 
Но эти же вопросы мы можем поставить и перед 
украинским обществом. Например, чего нельзя 
допустить любыми средствами, если даже при-
дется действовать в одиночку? Чего мы стремимся 
достичь любым путем, даже если другие страны 
не будут нам в этом помогать? Чего мы стремимся 
достичь или не допустить только в союзе с дру-
гими странами? Чем нам не следует заниматься, 
даже если нас к этому будет подталкивать какой-то 
альянс или многосторонняя организация? Какова 
суть тех ценностей, которые мы стремимся отста-
ивать? И в какой мере претворение этих ценностей 
в жизнь зависит от обстоятельств, а в какой – от 
наличия политической воли? 

Для ответа на эти вопросы необходимо сочета-
ние воли и стратегического мышления, мобилиза-
ции государством существующего гуманитарного 
интеллектуального потенциала, который подчас 
перебивается «самопасом», на уровне волон-
терского движения. Если уж мы выбрали курс на 
евроинтеграцию, то должны помнить, что история 
не дает передышки странам, которые забывают 
о своем историческом предначертании. Даже 
ради достижения каких-то сиюминутных реаль-
ных результатов. При этом следует принять как 
данность то, что никакие возвышенные патри-
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отические убеждения не в состоянии заменить 
необходимого для обороны силового потенциала 
и надлежащей геополитической стратегии. Демо-
кратия тоже чего-нибудь стоит лишь тогда,  если 
умеет себя защитить. 

Возвращение геополитики 
А вызов времени между тем нарастает, и не 

факт, что страны демократии в состоянии дать 
на него адекватный ответ, хотя вопросы стави-
лись на повестку дня еще в прошлом десяти-
летии. Именно об этом напоминает нам статья 
Азара Гата, помещенная в журнале Foreign Affairs 
за 2007 год. В ней утверждалось: «Не исключено, 
что авторитарный капиталистический строй, пред-
ставленный сегодня Китаем и Россией, может 
стать реальным альтернативным инструментом 
модернизации, а это, в свою очередь, позволит 
предположить, что конечную победу, или преоб-
ладание в мире, либеральной демократии нельзя 
считать неизбежной» [3].  Во время обсуждения 
статьи были высказаны опасения, что «автори-
тарный капитализм» может послужить реальной 
угрозой демократическому Западу. Однако вскоре 
разговоры о необходимости более активного про-
движения демократии утихли. Причина тому – раз-
разившийся кризис 2008 года, который подтолкнул 
Запад к привлечению финансовых  возможностей 
Китая. Понятное дело, что на этом фоне разговоры 
о дефиците демократии в Китае стали выглядеть 
как-то неуместно. 

Да только вот незадача. По мере обострения 
мирового кризиса ведущее место в общественном 
сознании стал занимать фактор социальной анар-
хии и все более совершенствуемых технологий 
убийства. В итоге, отмечает блестящий интеллек-
туал и дипломат Роберт Френсис Купер в своей 
книге «Раздор между народами. Порядок и хаос 
в ХХI веке», основное предостережение наших 
дней сводится к следующему: «Возможно, что 
распространение терроризма и оружия массового 
поражения служит предвестником мироустрой-
ства, в котором правительства западных стран  
утратят контроль над событиями». Это может 
случиться вследствие «масштабного пере-
распределения влияния и власти от разви-
тых промышленных (и демократических) 
государств к относительно небольшим, 
менее стабильным и, возможно, менее заин-
тересованным в устойчивости мирового 
порядка странам. Или, что еще опаснее, оно 
может привести к переходу рычагов влияния 
от государства к отдельным личностям, в 
рассматриваемом случае – к террористам и 
преступникам» [4]. 

Обозначенная проблема, на наш взгляд, одна из 
основных, но практически обойденных вниманием 
аналитиков при рассмотрении нынешнего украин-
ского кризиса. Какая бы проблема ни была поднята, 

наша политологическая «тусовка» неизменно топ-
чется на небольшом пятачке: «позиция Путина», 
«позиция Порошенко», «позиция Меркель», «пози-
ция Обамы» и т. д. В конечном итоге все это сво-
дится к тому, что важнейшие вопросы войны и мира 
как бы заведомо отдаются на откуп исключительно 
лидерам ведущих стран. И будто бы нет необходи-
мости вообще анализировать объективные обще-
ственно-политические тренды наших дней, мобили-
зовать гражданское общество. Но это еще полдела. 
Появились адепты «демократического разжижения 
власти» в Украине в пользу провинциальной поли-
тической шпаны (Крым, ЛНР и ДНР) либо регио-
нального олигархата. Видимо, не случайно их мне-
ния звучат в резонансе призывов Путина решать 
проблему Донбасса по лекалам Чечни.  Тем време-
нем российские спецслужбы демонстрируют свое 
«умение решать вопросы», предлагая свои услуги и 
в наведении порядка в Украине. А ведь в самой-то 
России дело идет практически к оформлению тер-
рористического государства. 

И здесь следует отдать должное широте 
взгляда и гражданской позиции  президента Литвы 
Дали Грибаускайте, назвавшей Россию «терро-
ристическим государством»: «Украина сегодня 
борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если 
террористическое государство, которое осущест-
вляет агрессию против своего соседа, не оста-
новить, то агрессия может распространиться по 
всей Европе и дальше». Интересен и показателен 
отзыв в блоге «Эхо Москвы» на это высказывание, 
где истинно русский человек откровенно и есте-
ственно для своего понимания вопрошает: «Так, 
когда будем брать Вильно? А Литве её историче-
скую столицу оставим – Каунас!» [5].

Вот они, горькие плоды российской геополи-
тики – распивочно и на вынос – для широких масс 
трудящихся! 

Что ж, 2014 год внес корректировку в приоритет 
ценностей, ибо «российская весна» стала зримо 
представлять собой угрозу существующему миропо-
рядку. Именно об этом шла речь в майском номере 
того же Foreign Affairs, где была помещена статья 
Уолтера Рассела Мида «Возвращение геополитики». 
В частности, в ней отмечается, что американцы 
и европейцы в принципе предпочли бы оставить 
геополитические вопросы, связанные с территори-
ями и военной мощью, в прошлом, а вместо этого  
сфокусироваться на проблемах мирного порядка и 
глобального управления. Да не тут-то было: «Рос-
сийские войска захватили Крым. Китай агрессивно 
претендует на акватории. Япония в ответ также 
ведет себя все жестче. Иран пытается использовать 
свой союз с Сирией и «Хезболлой», чтобы добиться 
господства на Ближнем Востоке». Тут уж и слепому 
видно, что на первый план выходит традиционное 
геополитическое соперничество «вроде того, кото-
рое можно увидеть сейчас на Украине». 
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А это, по мнению Мида, в корне меняет харак-
тер международной политики, и «по мере того, как 
атмосфера мрачнеет, укреплять и поддерживать 
миропорядок становится все сложнее». Причины 
этого налицо: «Китай, Иран и Россия никогда 
не признавали геополитический расклад, 
сложившийся после холодной войны, и сей-
час старательно пытаются его изменить. 
Этот процесс не будет мирным». А сви-
детельства тому мы уже сегодня видим 
воочию: «российская оккупация украинских 
земель – лишь очередной этап превращения 
Восточной Европы в зону острого геопо-
литического конфликта, делающего ста-
бильное и эффективное демократическое 
управление невозможным за пределами При-
балтики и Польши» (курсив наш. – Авт.) [6]. 

В конечном итоге, по мнению Уолтера Мида, в 
новой сложившейся ситуации «Путин, несмотря на 
то, что карты ему выпали слабые, вполне успешно 
срывает западные проекты на бывшей советской 
территории. Он сумел застопорить расширение 
НАТО. Он расчленил Грузию, втянул в россий-
скую орбиту Армению, упрочил свой контроль над 
Крымом, и преподнес Западу крайне неприятный 
и унизительный сюрприз своей украинской аван-
тюрой. С западной точки зрения, Путин пригова-
ривает свою страну к мрачному будущему, нищете 
и маргинализации. Однако Путин не считает, что 
история закончилась. На его взгляд, он лишь укре-
пил свою власть внутри страны и напомнил ино-
странным державам, что когти у русского медведя 
по-прежнему острые» [6]. 

Мода на «камуфляж»?
Отмеченные тренды на международной арене 

приводят к выводу, что нынешний мир отнюдь 
не только не отменяет экономическую и полити-
ческую конкуренцию между странами, но и обо-
стряет военное противостояние. Да и этим мода 
на «камуфляж» не ограничивается. Существует 
одна неизменная еще со времен холодной войны 
сфера конкурентного противостояния, которая 
в условиях глобализации не только не отменя-
ется, но и становится превалирующей. Речь идет 
о конкуренции на поле идеологической борьбы 
по вопросу эффективности внутриполитических 
моделей: социально-политических, финансовых, 
технологических и т. д. То есть о конкуренции 
методов и технологий решения национальных и 
глобальных задач. Вопрос, как говорится, постав-
лен во всей своей наготе: в состоянии ли та или 
другая страна предложить миру свою альтерна-
тивную модель эффективного развития. 

От того,  как создаваемые страной модели 
общественного развития воспринимаются дру-
гими, зависит роль и место этой страны в системе 
современных международных отношений, ее вли-
яние на другие страны мира. А здесь выбор для 

Украины, судя по всему, не так велик. Приходится 
констатировать, что даже Китай и Европейский 
Союз не ставят перед собой задачу производства 
глобальных моделей – их усилия направлены 
преимущественно на максимальный тюнинг аме-
риканских моделей «под себя». В итоге Америка 
пока остается единственной страной, которая про-
изводит глобальные модели внутреннего разви-
тия, активно применяющиеся в других странах. А о 
России в условиях откровенной агрессии с ее сто-
роны против Украины и говорить не приходится. 
Как пишет Николай Злобин в «Российской газете», 
«Россия… создала не просто непривлекательную, 
а отталкивающую модель внутреннего развития 
и продолжает двигаться  в этом направлении… 
Не может не тревожить то, что политическое раз-
витие России сегодня вызывает немалое оттор-
жение в мире, даже у тех, кто потенциально мог 
быть ее союзником. Принимая законы, которые 
направлены на решение своих сугубо внутренних 
проблем, власти страны должны понимать, как это 
влияет на ее репутацию. Занимаясь укреплением 
«традиционных ценностей», что само по себе 
полезно, важно не переборщить и снова не забо-
леть хронической российской болезнью – отстава-
нием от исторического времени, в котором живет 
быстро убегающий вперед мир» [7]. 

В этой обстановке вакуума альтернативных 
демократических идей вряд ли стоит сбрасывать 
со счетов формирование некого «авторитарного 
Интернационала» в составе Китая, России и 
Ирана. Как писал в октябре 2014 года председа-
тель Президиума Совета по внешней и оборонной 
политике России Федор Лукьянов, сейчас идея о 
том, что Россия и Китай несут Америке совмест-
ную угрозу, возродилась вновь, но совсем на 
другой основе: «сейчас объективные обстоятель-
ства, необходимость выживания толкают нели-
беральные системы друг к другу. В последнее 
время много говорят о военной силе, вернулась 
тема классического противостояния. Наращива-
ние военной мощи Россией и Китаем, дискуссии 
в Соединенных Штатах о возможном ответе это 
подтверждают. Однако на деле куда более важ-
ной оказывается другая мобилизация – сплочение 
общества для идейно-информационного отпора. 
Не случайно, по слухам, российский и китайский 
лидеры во время встреч уделяют куда больше 
внимания обмену опытом по сохранению внутрен-
ней стабильности, чем дискуссиям об энергетике 
или американской гегемонии». Так, в свое время  
Китай проявлял большой интерес к российской 
концепции «суверенной демократии». Сейчас 
же фактически происходит российско-китайское 
сближение именно на идейной почве: российская 
власть с интересом изучает китайские разработки 
по контролю над Интернетом, а руководство КПК 
изучает российские начинания по национализации 
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элит, а также по нелиберальной работе с непра-
вительственными организациями». Общий вывод 
Лукьянова: «консерватизм сближает» [8]. 

И куда же ведет это сближение на консерва-
тивной, а то даже и архаичной  основе? Об этом 
напомнил Джеффри Тейлер в журнале Foreign 
Policy 5 сентября 2014 года, приводя слова Путина 
при встрече с молодежью на озере Селигер: «Рос-
сия является одной из наиболее мощных ядерных 
держав. Это не слова, это реалии». И здесь Путину 
трудно что-нибудь возразить. И он это знает, а 
потому и не устает повторять, как, например, 
14 августа этого же года, во время своего высту-
пления в Ялте перед собравшимися там предста-
вителями думских фракций, что скоро он планирует 
«обрадовать Запад нашими новыми разработками 
в области наступательных вооружений, о которых 
мы пока не говорим». И все это звучит в тот момент, 
когда не утихают обвинения по поводу участив-
шихся нарушений российскими стратегическими 
ядерными бомбардировщиками и истребителями 
воздушного пространства США и западноевропей-
ских стран, а в глубинах мировых океанов россий-
ские и американские атомные подводные лодки 
ведут противоборство, напоминающее худшие дни 
холодной войны. В то время, когда лидеры НАТО 
в сентябре 2014 года собрались на свой саммит в 
Уэльсе, Россия объявила о проведении беспреце-
дентных по размаху учений своих стратегических 
ядерных сил. В этом же ряду стоит и заявление 
Кремля о том, что он внесет поправки в военную 
доктрину с учетом роста напряженности в отноше-
ниях между Россией и НАТО. Пока еще до конца не 
понятно, что это значит, но ввиду усиливающейся 
напряженности с западным альянсом в этом нет 
ничего хорошего [9]. 

Куда ведут тренды?
Все это – не просто частные примеры, а показа-

тельные фрагменты уже достаточно явно опреде-
лившихся общественно-политических трендов. А 
если подвести краткий итог прошедшего 2014 года, 
то в целом подтверждается мнение, высказанное 
в свое время Хедли Буллом в его классическом 
труде «Анархическое общество» [10]. Речь идет 
о том, что в мире всегда происходит столкнове-
ние сил порядка и беспорядка, причем характер 
эпохи зависит от баланса между ними. Источни-
ком порядка являются государства, организации и 
лица, приверженные имеющимся международным 
правилам и договоренностям, а также заранее 
определенному процессу их изменения. Источник 
беспорядка – государства, организации и лица, 
отвергающие эти правила и договоренности в 
принципе, считающие себя вправе игнорировать 
или подрывать их. На баланс между этими силами 
могут влиять мировые тенденции, в какой-то сте-
пени неподконтрольные правительствам и соз-
дающие контекст для выбора актеров. В наши 

дни баланс порядка и беспорядка смещается 
в направлении хаоса. Причины отчасти носят 
структурный характер, но некоторые из них явля-
ются следствием неправильного выбора значимых 
игроков. Их ошибки следует регулярно вскрывать 
и предавать общественному мнению, что позво-
лит, по крайней мере частично, их исправлять.

Здесь было бы уместно прислушаться к оза-
боченности и самой российской общественности. 
По мнению заведующего отделом социологии и 
социальной психологии ИНИОН РАН Дмитрия 
Ефременко, «Украина лишь открывает серию 
конфликтов, которыми сопровождается 
становление полицентричной системы меж-
дународных отношений. Необходим много-
сторонний механизм раннего предупрежде-
ния и урегулирования кризисов в Европе и 
северной Евразии» [11]. 

Все это верно. Однако, отметим мы, не все так 
печально в нашем европейском доме.  Так, напри-
мер, в последнее время точка зрения на украин-
скую проблему стала обретать все более отчет-
ливые контуры. Отвечая в октябре 2014 года на 
вопрос журналистов «Может ли администрация 
Обамы описать то, что происходит в Украине, как 
вторжение в эту страну?», Збигнев Бжезинский 
констатировал: «Я думаю, в первую очередь, мы 
должны отметить, что, на самом деле, это мне-
ние разделяет большая часть международного 
сообщества. А как это еще назвать? Российские 
войска переходят границу. Российские танки пере-
секают границу. Россия постоянно ведет артил-
лерийские обстрелы через границу. Кроме того, 
там есть и пророссийски настроенные украинцы, 
которых вооружила Россия. Это военная опера-
ция, направленная против соседнего государства, 
и, следовательно, она является серьезной угрозой 
для всего мира» [12]. 

Впоследствии, как это видно из резолюций Кон-
гресса США, а также  Европарламента и Совета 
Европы, отношение к России как к агрессору ста-
новилось все более однозначным. Как украинские 
власти, так и США и ЕС расценивают ныне факт 
присоединения Крыма и Севастополя к России не 
иначе, как аннексию, и не признают законность 
этого присоединения. Например, президент США 
Барак Обама заявил, что «Соединенные Штаты 
также будут продолжать поддерживать сувере-
нитет и территориальную целостность Украины, 
так как это способствует мирному урегулирова-
нию конфликта на востоке страны и возвращению 
Крыма» [13]. 

Сейчас Европа как бы опомнилась, отошла от 
шока грубой аннексии Крыма. Она осмысливает 
события прошедшего года уже в более адекват-
ных категориях. В частности, 15 января 2015 года 
Европейский парламент принял очередную резо-
люцию по Украине. В ней значится, что незаконная 
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аннексия Крымского полуострова является пер-
вым в Европе со времен Второй мировой войны 
случаем насильственного присоединения части 
одной страны к другой и нарушением междуна-
родного права, включая Устав ООН, Хельсинкский 
заключительный акт и Будапештское соглашение 
1994 года. Этот документ содержит в себе не про-
сто осуждение агрессивных действий России, но 
и (наконец-то!) предложение к странам-членам о 
предоставлении Украине летального оружия. 

Перспективы
Конечно, лучше бы решать вопросы без леталь-

ного оружия. Многое будет зависеть от выполне-
ния договоренностей «Минск–2». Но это уже будет 
следующая страница в истории как Украины, так и 
Европейского Союза. И какой она будет, во многом 
будет зависеть от того, насколько Украина выйдет 
из поля российского регионального доминирова-
ния. А пока что ведущие российские аналитики 
не сулят нам покоя. Не утверждая однозначно, 
что «Минск-2» обречен, они без тени сомнения 
предрекают: «Однако украинская драма точно не 
закончится, а круги от нее продолжат расходиться 
по европейской политике, провоцируя новые кри-
зисы» [14]. 

На чем основываются их рассуждения? Как мы 
уже отмечали выше, есть много стран и народов 
в мире, которых не удовлетворяет существующий 
порядок. Многие из них приобрели уже достаточ-
ный экономический и военно-политический вес. 
В России считают, что «накопившаяся у значитель-
ной части человечества усталость от безальтерна-
тивности Запада открывает возможности. Пусть 
даже никакой идеологии Москва сейчас предло-
жить не может, но разумно поданный антигегемо-
нистский пафос найдет отклик». А пока что, сове-
туют они, России следует найти взаимопонимание 
с Западом на тот счет, что Россия и не претендует 
на ревизию глобальных правил игры, а ситуацию 
вокруг Украины предлагает рассматривать просто 
как некие «бои местного значения». Вот эту ситуа-
цию Европе и следует передать России для реги-
онального урегулирования, поскольку, дескать, 
«битва за Украину, изменившая всю нашу жизнь за 
прошлый год, в мировом контексте представляет 
собой локальный эпизод, за которым большинство 
человечества наблюдает как за чем-то глубоко 
посторонним». Тем более, считает Федор Лукья-
нов,  что «итоги Минска укладываются в общую 
линию России». В чем состоит эта линия, следует 
из слов самого российского аналитика: «Россия 
добивалась трансформации Украины, превраще-
ние ее в государство, само устройство которого 
ограничивало бы принятие определенных реше-
ний, прежде всего о членстве в НАТО. В минских 
договоренностях это намечено – конституционная 
реформа с приданием территориям (как минимум 
ДНР и ЛНР) полномочий, которые превращают их 

во встроенный предохранитель. Все остальное, в 
общем, технические детали (хотя и крайне суще-
ственные), которые должны облегчить и сгладить 
движение к этой цели» [14].  

Свое внезапное «миролюбие» по отношению 
к Западу путинская Россия демонстрирует таким 
образом: после Второй мировой войны СССР обе-
зопасил себя созданием буферной зоны в Восточ-
ной Европе, что привело к разделу Европы. А сей-
час, мол, всего и мороки-то: «что-то вроде раздела 
Украины – в мягкой форме, но тоже с прицелом 
на буфер с восточной стороны… К глобальным 
правилам игры это не имеет отношения. Минск не 
является ни моделью, ни прецедентом. Наиболее 
близкая параллель – Дейтонское соглашение о 
Боснии, о котором не раз вспоминали. Войну оно 
прекратило, эффективной государственности не 
создало» [14].

Что можно сказать в этом отношении? Своей 
жизненной практикой мы доказали, что «Украина 
не Россия». Но на это ушло свыше 300 лет. На 
то, чтобы доказать, что «Украина – не Босния», 
думаем, уйдет времени на порядок меньше.  
Можно привести пример Хорватии: для решения 
вопросов территориальной целостности ей пона-
добилось 7 лет. При этом не стоит забывать, что 
в независимой Украине выросло лишь только 
первое поколение. На порядке дня – формиро-
вание второго, а затем и третьего поколения! 
Они-то и решат окончательную судьбу Украины. 
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РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Формирование определенного конституцион-
ного дизайна политической системы является фун-
даментальным камнем процесса институционали-
зации политических учреждений, а также в плане 
принятия консолидированного решения по поводу 
развития заданной институции в тех или других 
политических практиках. В этом ракурсе Армения 
представляет собой очень интересный случай, 
особенно с учетом того, что конструирование в ней 
конституционного механизма (в данном случае мы 
ударение делаем на распределении полномочий 
между центрами политического влияния – ветвями 
власти) происходило по нескольким паттернам, 
которые стали основанием выделения по мень-
шей мере двух фаз развития практик институци-
онных/межинституционных отношений – «ранней» 
и «зрелой». Первая представляет собой ситуацию 
конституционных поисков, а также первой попытки 
апробации конституционного дизайна, когда осо-
бенности функционирования политических инсти-
тутов позиционировалась как неинституционализо-
ванные и внутренне конфликтные (1990–1998 гг.). 
А при второй попытке конституционный процесс 
начал набирать более систематизированный и кон-
солидированный формат, и политические инсти-
туты начали функционировать по институционали-
зованным практикам (начиная с 1998 г., но особенно 
активно в 2007 г.). Две фазы конституционных поис-

ков и дизайна Армении требуют научного анализа, 
особенно в контексте функционирования прави-
тельств – своеобразной «вершины» пирамиды рас-
пределения властных полномочий, вокруг которой 
и происходит конструирование основных законов и 
конституционных дизайнов. 

На основании этого объектом исследования 
является политическая система Армении в период 
1998–2012 гг., предметом – правительственные 
кабинеты и их атрибуты в контексте «зрелого» 
транзита конституционного дизайна в Армении 
(1998–2012 гг.).

Проблема актуализируется тем, что в 1995 г. в 
Армении была институционализована конститу-
ционная полупрезидентская система правления. 
Однако, как показал опыт 1995–1998 гг., политиче-
ская система развивалась по различным паттер-
нам: 1) в 1995–1997 гг. – как система унифициро-
ванного большинства и президент-доминирующая 
фаза полупрезидентализма («фактический» пре-
зидентализм); 2) в 1998 г. – как система разде-
ленного большинства и премьер-доминирующая 
фаза полупрезидентализма («фактический» полу-
президентализм, в условиях которого Армения 
впервые в новейшей истории апробировала опыт 
когабитации) [1].

В результате политических событий 1997–
1998 гг. (влиянию как внутренних, так и внешних 
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факторов) в парламенте сложилась такая пар-
тийная/межпартийная/непартийная композиция, 
когда президент Л. Тер-Петросян (избирался 
дважды в 1991 и в 1996 гг.) очутился в ситуации 
отсутствия парламентской поддержки. Зато доми-
нирующее политическое влияние перешло к пре-
мьер-министру Г. Кочаряну, который был наделен 
поддержкой большинства в парламенте. Впервые 
в постсоветском политическом процессе Армении 
премьер-министр был наделен большим нефор-
мальным влиянием, чем глава государства, а пра-
вительство действительно позиционировалось 
как высший институт исполнительной власти. 
В результате отсутствия опыта решения проблемы 
когабитации глава государства принял решение 
«уйти в отставку», в результате чего должны были 
состояться досрочные президентские выборы. 
После этих событий ситуация когабитации была 
преодолена, однако одновременно Армения очу-
тилась перед политической дилеммой: продол-
жать предыдущую институционную практику или 
осуществлять поиски в направлении модифика-
ции своего конституционного дизайна.

Для того чтобы уточнить динамику событий, 
которые имели место в Армении после отставки 
президента Л. Тер-Петросяна, следуют обратить 
внимание на следующее. Во-первых, опыт когаби-
тации был прекращен на основании второго тура 
досрочных выборов (30 марта 1998 г.), победу в 
которых одержал Г. Кочарян (Л. Тер-Петросян уча-
стия в выборах принимать не мог). Формально 
новоизбранный президент Армении позициониро-
вался как непартийный, но он получил поддержку 
большинства в парламенте. Во-вторых, это нашло 
свое отображение в формировании технократи-
ческого правительства во главе с А. Дарбиняном. 
Следует отметить, что в промежутке 1990–1998 гг. 
в Армении формировалось лишь технократические 
правительства. Это доказывает, что после прези-
дентских выборов система функционировала по 
«традиционным» для того периода развития Арме-
нии паттернам. Однако в данном случае причина 
формирования технократического правительства 
была несколько другой: раньше технократия была 
следствием умения президента договориться с 
депутатской фракцией и депутатами, которые были 
внефракционными/внепартийными, а с 1998 г. – 
следствием нежелания фракции уступать полити-
ческие ожидания в интересах усиления полномо-
чий отдельных акторов. Поэтому не удивительно, 
что Г. Кочарян поставил вопрос о конституционной 
реформе как одном из краеугольных камней своей 
предвыборной платформы. Как отметил член Кон-
ституционного суда Армении Ф. Тохян, существо-
вало три больших вопроса в процессе пересмотра 
конституции: вопрос прав человека, взаимоотноше-
ний между ветвями власти и обеспечение реальной 
системы сдерживаний и противовесов, реформи-

рования существующей системы самоуправления. 
Будучи избранным на должность, Г. Кочарян 19 мая 
1998 г. подписал указ о создании Конституционной 
комиссии для подготовки и проведения реформы. 
В результате многолетней деятельности комиссии 
было предложено столько поправок, что в сумме 
их начали именовать «новой версией» существую-
щего основного закона. 

Вместе с этим велась разработка и альтерна-
тивных проектов. Один из них, который касался 
возможности внедрения парламентской системы, 
был предложен Ш. Кочаряном – главой Постоянной 
комиссии Национальных собраний по вопросам 
науки и образования. В противовес ему был пред-
ложен так называемый «официальный» проект, 
который предусматривал сохранение действующей 
конституционной системы с определенным усиле-
нием полномочий парламента и правительствен-
ного кабинета (в принципе, это должно было бы 
означать движение в направлении «парламентари-
зации политической системы»). Государственный 
(официальный) проект попал в парламент лишь в 
июле в 2001 г., а после этого через два года (в мае 
в 2003 г.) вынесен на референдум. Он не был под-
держан гражданами. Вследствие этого президент 
Г. Кочарян продолжал и дальше действовать в 
пределах формально президент-парламентской 
системы полупрезидентализма (данная модель 
установлена конституцией в 1995 г.).

Целью анонсированных изменений было обе-
спечение сбалансированных отношений между 
президентом и исполнительной и законодатель-
ной ветвями власти в соответствии с принципом 
сдерживаний и противовесов. Это должно было 
быть сделано без замены полупрезидентского 
формата системы правления в плоскости измене-
ния объема полномочий премьер-министра. Пред-
лагалось отменить право президента запрещать 
все правительственные решения, а также отмену 
возможности назначения судей. То есть изменения 
предусматривали трансформацию института пре-
зидента только в главу государства. Относительно 
способа назначения премьер-министра, было 
предложено следующее: если премьер-министр 
не назначен президентом в течение 20 дней или 
если программа правительства не утверждена 
процедурой вотума доверия, то Национальные 
собрания по окончании этого периода, но в тече-
ние двух недель, получали право самостоятельно 
назначать премьер-министра. Процедура требо-
вала «50 процентов + 1 мандат» голосов полного 
состава парламента. Как бы парламент не сфор-
мировал правительство таким образом, однако 
повторное право выдвижения кандидатуры имел 
бы опять таки президент. Это означало бы начало 
нового «цикла» формирования правительства. 
Впрочем второй «цикл» был значительно короче 
и более простым. Относительно его было опре-
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делено следующее требование: если парламент 
не выражал вотум доверия кандидату от пре-
зидента в премьер-министры, имела бы место 
отставка парламента в течение не раньше 30 и не 
позже 40 дней после принятия решения относи-
тельно досрочного прекращения его полномочий. 
Изменения, по мнению авторов конституционной 
поправки, создали бы дополнительные институци-
онные пределы, которые гарантировали бы дей-
ственность механизмов преодоления вероятных 
исполнительных кризисов (или кризисов в системе 
исполнительной власти) [3].

Однако на практике в случае возникновения и 
существования значительных и постоянных споров 
между президентом и парламентом у парламента 
отсутствовали любые институционные механизмы, 
которые позволяли ему назначать правитель-
ственный кабинет во главе с премьер-министром. 
Поэтому поправки, которые предложили в 2003 г., 
должны были гарантировать Национальным собра-
ниям не только принимать или отклонять кандида-
туру президента на должность премьер-министра 
(своего рода «пассивная позиция»), а исполнять 
более активную роль в процессе формирования 
правительства. Также предлагалось упразднить 
норму, которая требовала контрассигнации всех 
актов премьер-министра (правительственных 
актов) президентом, однако проект не прошел. 
И, как отмечает А. Шайо, это и не удивительно, 
поскольку переместить западноевропейский опыт 
на практику страны Восточной Европы, которая 
находилась на этапе транзита, очень сложно, и если 
это происходит, то скорее всего придется говорить 
о простой «трансплантации», которая вовсе не при-
способлена к национальным условиям [4, c. 44]. 
Аналогичных взглядов придерживаются Т. Каро-
зерс [2, c. 95] и Ф. Шиммелфенниг [5, c. 119].

Одной из причин непринятия практически ни 
одной поправки к конституции являлось то, что ни 
одна правительственная партия, а тем более пре-
зидент, не были довольны логично предполагае-
мыми последствиями изменения конституционной 
системы. Неудовлетворенной была и оппозицион-
ная партия, которая требовала еще большего уси-
ления полномочий парламента. Кроме того, поли-
тические лидеры двух «полюсов политического 
спектра» (властного и оппозиционного) имели 
надежду на президентские выборы в 2003 г. 

Однако после президентских выборов, как и в 
1998 г., практически ничего не изменилось. 

В плане правительственных кабинетов сле-
дуют отметить, что по результатам парламент-
ских выборов в 1999 г. в Армении начался период 
формирования правительств на партийной (хотя 
и не полностью) основе. В целом в течение 
1999–2007 гг. в государстве созданы такие прави-
тельственные кабинеты: однопартийные прави-
тельства меньшинства во главе с премьер-мини-

страми В. Саркисяном, а также с его братом А. 
Саркисяном; коалиционные правительства (в том 
числе с поддержкой непартийных депутатов) 
во главе с премьером А. Маргаряном (дважды). 
Первое коалиционное правительство (в модифи-
цированном понимании) было сформировано в 
Армении А. Маргаряном 12 мая 2000 г. в составе 
двух политических партий: Блока «Единство» и 
Армянской революционной федерации. В данном 
случае речь шла о минимальной коалиции (когда 
выход любой фракции из коалиции считался при-
чиной прекращения полномочий правительства, в 
результате потери «необходимого уровня» парла-
ментской поддержки). 

Второе коалиционное правительство соз-
дано А. Маргаряном в 2003 г. Его составили 
Республиканская партия Армении, «Страна 
закона» и Армянская революционная федерация  
(HHK + OEK + HHT). Фактически правительство 
было сформировано на партийных принципах: 
должность почти всех министров распределена 
между представителями партии.

Специфика второго правительственного каби-
нета А. Маргаряна заключалась в том, что он 
был коалиционным большинством лишь условно. 
Если принимать во внимание количество ман-
датов, которое было свойственно трем коали-
ционным партиям в парламенте, то в сумме это 
были 63 депутата. Поэтому коалиционная партия 
была вынуждена получить поддержку непартий-
ных депутатов. А формально это значило, что в 
данном случае следует говорить о коалиционном 
правительстве меньшинства (в «чистом» понима-
нии) с элементами технократического способа его 
дополнения для гарантирования большинства на 
момент формирования правительства.

Правительственная коалиция продолжила 
работу над поправками к конституции. Через год 
после формирования кабинета был предложен 
официальный проект новой поправки к конститу-
ции (август 2004 г.). Кроме того, к рассмотрению 
было предложено два дополнительных оппозици-
онных проекта, направленных на формат, согласно 
которому приоритетные полномочия имел бы пар-
ламент, а президент должен был бы позициониро-
ваться как символическая политическая фигура, 
которая избирается парламентом.

Весной 2005 г. в парламенте начались дебаты 
по поводу предложенных поправок. При этом во 
внимание взят официальный проект, предложен-
ный правительством, а два других отклонены, 
по поводу чего Венецианская комиссия открыто 
выразила недовольство. Однако уже 27 ноября 
2005 г. был проведен референдум, в котором 
приняло участие свыше 65 процентов граждан с 
правом голоса, проголосовавших в большинстве 
своем (94,5%) за необходимость внесения изме-
нений в действующую конституцию. 
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В результате принятия поправки ситуация 
изменилась следующим образом: были ограни-
чены полномочия президента в пользу парла-
мента, а также премьер-министра и правитель-
ства; президент был лишен влияния на работу 
Совета судей. Кроме того, президент потерял 
возможность назначать мэра Еревана, должность 
которого стала выборной.

Учитывая внедрение в Армении премьер-пре-
зидентской модели, существенно изменилась кон-
струкция формирования правительственных каби-
нетов, ведь они с мая 2007 г. стали ответственными 
исключительно перед парламентом. Второй прави-
тельственный кабинет С. Саргсяна был коалицион-
ным в составе двух парламентских партий – HHK 
+ BHK. С коалицией сотрудничали также Армян-
ская революционная федерация (HHT) и партия 
«Страна закона» (OEK). Правительство прекра-
тило существование 19 февраля 2008 г. вследствие 
того, что премьер-министр был зарегистрирован в 
качестве кандидата на должность президента и по 
результатам выборов ее получил.

После этого сформирован полностью новый 
правительственный кабинет во главе с премьер-
министром Т. Саркисяном. В состав правитель-
ства вошли три партии: Республиканская партия 
(HHK), Страна закона (OEK) и Армянская револю-
ционная федерация (HHT). В целом правитель-
ство опиралось на поддержку 89 из 131 депутатов 
в парламенте. То есть в данном случае речь шла 
об избыточно победной коалиции, в которой выход 
адитивного партнера не приводил к потере боль-
шинства в парламенте. Однако 27 апреля 2009 
г. Армянская революционная федерация вышла 
из коалиции и перешла в оппозицию, правитель-
ственная коалиция была переформатирована и 
приобрела признаки минимально победной.

В целом следует отметить, что политическая 
система Армении в период 1998–2012 гг. прошла 
несколько этапов своей трансформации: 1) этап 
полупрезидентализма президент-парламент-
ского типа (по результатам принятия конституции 
1995 г.) На данном этапе существовала модель 
президентского парламентаризма, когда прези-
дент мог освободить премьер-министра/прави-
тельство и распустить парламент. Эта система 
может быть отмечена как система доминирую-
щего лидерства, в которой президент доминиро-
вал над премьер-министром. В анализируемом 
промежутке времени мы выделяем такие пери-
оды: а) 1998–2000 гг. – система разделенного 
меньшинства и президент-доминирующая фаза; 
б) 2000–2007 гг. – система унифицированного 
большинства и президент-доминирующая фаза. 
2) премьер-президентский полупрезидентализм 
(2007–2012 гг.) – модель смещенного доминиро-
вания лидерства через переход власти от прези-
дента к премьер-министру, система унифициро-

ванного большинства, а тоже сбалансированная 
фаза пролупрезидентализма.

Итак, важное значение в конструкции имеет 
оценивание того, насколько эффективно проис-
ходило сочетание президентских полномочий с 
поддержкой главы государства в парламенте. 
Диапазон колеблется от абсолютной или однопар-
тийной модели поддержки большинства до фор-
мата коалиционного большинства или многопар-
тийной поддержки. Относительно действующего 
президента С. Саргсяна, избранного в 2008 г., 
пока еще рано говорить о какой-то обнаружен-
ной специфической ситуации, поскольку в отме-
ченный период было сформировано лишь два 
правительственных кабинета. При этом следует 
отметить, что президент и правительство опира-
ются на одинаковое партийное большинство в 
парламенте. И речь здесь идет о трипартийной 
коалиционной структуре в первом случае, а во 
втором – о двухпартийной. В этом плане следуют 
отметить специфику, которую играет избиратель-
ная система Армении. Так, поэтапное сокращение 
квоты депутатов, избираемых в одномандатных 
округах как непартийных, играет стабилизацион-
ную роль, особенно в той ситуации, когда трудно 
сформировать кабинет силой лишь одной партии. 
Сокращение количества непартийных депутатов 
(сегодня их 17) свидетельствует также и о посте-
пенной стабилизации партийно-избирательной 
системы в Армении. Если же стабильность каби-
нета гипотетически становится тем фактором, 
который способствует увеличению политической 
эффективности правительства, тогда можно счи-
тать, что страна в плане развития исполнительной 
структуры сделала реальный шаг вперед.
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Постановка проблемы. Актуальность иссле-
дуемой проблематики определяется прежде всего 
тем, что Украина находится на границе двух куль-
тур – Востока и Запада. Эта «серединность» (меди-
ативность) периодически приводит к различным 
формам противостояний (политических, религиоз-
ных, электоральных, социокультурных и других).

Переплетению восточной и западной традиций 
в украинской политической культуре присуща инте-
ресная специфика. В целом ментальность укра-
инского народа (как на Востоке, так и на Западе) 
является глубоко индивидуалистичной. Очерчен-
ная проблематика стала предметом исследования 
многих теоретиков, таких как Б. Евтух, Ю. Калинов-
ский, В. Кравченко, О. Куць, Ю. Макар, М. Мари-
нович, А. Моджеевски, О. Недавня, М. Попович, 
С. Римаренко, І. Цехмистро, О. Чемшит и другие.

Целью статьи стало выявление ценностных 
оснований политической культуры в Украине.

Изложение основного материала. В целом 
менталитет народа определяется национальной 
культурой, которую можно определить как ори-
гинальный, самобытный, присущий конкретному 
народу способ видения мира, поведения в нем, 
систему норм, ценностей и идеалов [6, с. 276]. 
Культура, оказывая существенное влияние на 
политические процессы, способна детерминиро-
вать определенные общественно-политические 
трансформации. Поэтому обратимся к выявле-
нию ценностных детерминант политико-культур-
ной сферы политического пространства Украины. 
Р. Арон отмечал: «Определение ценностей необ-
ходимо для понимания человеческого поведения, 
поскольку оно никогда не является чисто утили-
тарным» [2, c. 122].

Только на основе доверия возможно эффек-
тивное сотрудничество между людьми, поскольку 
доверие – основа социального капитала. По мне-
нию Ф. Фукуямы, социальный капитал следует 
понимать как «набор неформальных ценностей 
или норм, которые разделяются членами группы 
и делают возможным сотрудничество внутри этой 
группы» [15, с. 30]. Вместе с тем одно лишь при-
нятие определенной группой людей общих норм 
либо ценностей не способствует появлению соци-
ального капитала, поскольку ценности могут быть 
ошибочными (например, ценности, объединяю-
щие преступные группировки). Такие ценности, 
скорее всего, не будут способствовать обществен-
ному сотрудничеству. Нормы, которые способны 
производить социальный капитал, должны вклю-
чать такие ценности, как правдивость, выполне-
ние обязательств, сотрудничество с другими.

Специфика тех или иных ценностей зачастую 
обуславливается базовыми чертами националь-
ного характера. Для выявления основных сущ-
ностных черт национального характера укра-
инского народа обратимся к выявлению давних 
характеристик, которые очевидцы находили у 
славян, проживавших в древности на территории 
современной Украины. Проанализируем «Страте-
гикон» – произведение VI–VII веков, посвященное 
военному делу, в котором встречаются меткие опи-
сания сущностных черт славянского характера. 
Авторство «Стратегикона» принято приписывать 
Маврикию – византийскому императору (582–602 
гг.). В этом произведении речь идет не только о 
военном деле, но и о быте, общественном устрой-
стве, привычках отдельных народов, в частности 
славян, антов, персов.
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политической культуры
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В статье обосновывается, что середин-
ность (медиативность) украинской по-
литической культуры не в последнюю 
очередь вызвана и определена бинарным 
характером парадигмы «Запад – Восток», 
в частности, давними разногласиями меж-
ду латинскими и византийскими ценностя-
ми. Аргументируется, что для украинского 
менталитета характерны индивидуализм, 
свободолюбие – ценности, которые опре-
деленным образом коррелируют с прин-
ципами либерализма. С другой стороны, 
наблюдается также определенная корре-
ляция с принципами консерватизма.
Ключевые слова: украинская политиче-
ская культура, «Запад – Восток», латин-
ские ценности, византийские ценности.

У статті обґрунтовується, що серед-
инність (медіативність) української по-
літичної культури не в останню чергу 
спричиняється та визначається бінарним 
характером парадигми «Захід – Схід», 
зокрема, давніми розбіжностями між ла-

тинськими й візантійськими цінностями. 
Аргументується, що для українського 
менталітету характерні індивідуалізм, 
волелюбність – цінності, які певним чином 
корелюють із принципами лібералізму. З ін-
шого боку, спостерігається також певна 
кореляція з принципами консерватизму.
Ключові слова: українська політична 
культура, «Захід – Схід», латинські ціннос-
ті, візантійські цінності.

In article it is proved that duality the Ukrainian 
political culture it is not in the last instance 
caused and defined by binary character of a 
paradigm “West – East”, in particular, old dis-
agreements between Latin and Byzantine val-
ues. It is given reason that for the Ukrainian 
mentality are characteristic individualism, love 
to freethinking – values which definitely cor-
relate with liberalism principles. On the other 
hand, certain correlation with conservatism 
principles is observed also.
Key words: Ukrainian political culture, “West – 
East”, Latin values, Byzantine values.
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Для славян издавна была характерной такая 
черта, как свободолюбие. Так, в отрывке 45 
(кн. XI, 5) «Стратегикона» указано: «Племена 
славян и антов сходны по своему образу жизни, 
по своим нравам, по своей любви к свободе; их 
никоим образом нельзя склонить к рабству или 
подчинению в своей стране» [5]. То есть еще в VI 
веке иностранцами в характере славян было отме-
чено стремление к свободе, которое заложено в 
ментальности украинского народа с древности. 
Отсюда напрашиваются параллели по корреля-
ции сущностных черт славянской ментальности с 
основополагающими постулатами либерализма, 
для которого концепт свободы является базовым.

А в отрывке 44 (кн. IX, 3) «Стратегикона» ука-
зано, что славяне не имеют военного строя и еди-
ного начальника, они не умеют ни подчиняться, ни 
сражаться в строю. Соответственно, тогдашним 
славянам (проживавшим на территории совре-
менной Украины), с одной стороны, была свой-
ственна черта определенного неприятия власти, 
неповиновения властям. С другой стороны, они и 
не умели подчиняться, противились единому руко-
водству, то есть повиновению только одному лицу. 
Вместе с тем в отрывке 46 «Стратегикона» отме-
чается, что можно удачно использовать неспособ-
ность славян подчиняться лишь одному вождю. 
Если среди славян много предводителей и нет 
между ними согласия, стоит некоторых из них при-
влечь на свою сторону речами либо подарками, 
отслеживая, чтобы не стали все под власть одного 
вождя. Здесь также приводятся не совсем лест-
ные характеристики славян: «не держат своего 
слова относительно договоров», «между ними нет 
единомыслия», «никто не хочет уступить другому» 
(отрывок 46 «Стратегикона») [5].

Аналогичные наблюдения дошли до нас от 
Прокопия Кесарийского (жил в эпоху Юстиниана), 
который описывал военные походы славян на 
Восточно-Римскую империю (VI век). Он отмечал: 
«Эти племена, славяне и анты, не управляются 
одним человеком, но издревле живут в народо-
правстве (демократии), и поэтому у них счастье и 
несчастье в жизни считается делом общим» [13]. 
В целом отмечается, что славяне – неплохие люди 
и совсем незлобные.

Относительно жилищных условий славян Про-
копий Кесарийский писал, что они живут в хижи-
нах, находящихся на большом расстоянии друг 
от друга. То есть истоки индивидуалистичности 
можно обнаружить еще у древних славян. В этом 
же контексте отмечается, что ранее даже имя у 
славян и антов было одним и тем же: в древности 
эти племена называли спорами («рассеянными»), 
поскольку они жили «рассеяно», отдельными 
поселениями.

В современной Украине наблюдается сосуще-
ствование двух культурных традиций: «западной» 

и «восточной». Причем «западная» культурная 
традиция является основой социально-политиче-
ских взаимодействий, тогда как «восточная» тра-
диция является христианско-духовной в своей 
основе. «Восточная» культурная традиция (или 
византийско-православная) приобрела решаю-
щее значение в формировании не только духовно-
сти украинского народа, но и специфического спо-
соба восприятия мира. Относительно «западной» 
культурной традиции В. Кравченко отмечает: «Она 
стала доминирующей в сфере социального опыта 
и практики: политическая и социальная структура, 
к которой органично тяготел украинский народ, 
прежде всего связана с принципами европей-
ского политического развития» [6, с. 287]. Следует 
акцентировать внимание на том, что «восточная» 
культурная традиция распространялась преиму-
щественно на духовный уровень украинской куль-
туры. Относительно общественно-политического 
уровня зачастую отслеживалось неприятие визан-
тийских традиций, их отторжение. В частности, 
наблюдалось неприятие идеи по ограничению 
индивидуальной свободы, идеи самодержавного 
деспотизма, экспансионизма и так далее. В целом 
взаимодействуя и переплетаясь, как «восточная» 
(византийско-православная), так и «западная» 
(демократическая) культурные традиции опреде-
лили характер и дальнейший ход развития укра-
инской общественно-политической мысли.

Если обратиться к характеристике русской 
культуры, становится заметным тот факт, что она, 
по сравнению с украинской культурой, в большей 
степени подвергалась воздействиям византий-
ской традиции. Прежде всего, это касается обще-
ственно-политического уровня русской культуры, 
на который распространила свое влияние «вос-
точная» культурная традиция (византийская). 
Попутно отметим, что российская и украинская 
культуры проявляют существенные различия 
именно в общественно-политическом измере-
нии, в частности, в восприятии представителями 
этих культур власти, в отношении к властям. Так, 
украинская ментальность более анархична, в ней 
заложено определенное недоверие ко всякой вла-
сти, что требует полагаться на собственные силы, 
способствуя усилению индивидуалистических 
тенденций. Зато в русской культуре доминирует 
коммунитарное начало. И. Цехмистро указывает: 
«Это объясняется природными условиями форми-
рования русского этноса: на бедных подзолистых 
почвах, в условиях труднопроходимых болотистых 
лесов могли выживать только крупные объедине-
ния людей – «общины». Условия формирования 
украинской культуры были прямо противополож-
ными: плодородные черноземы со времен древ-
ней трипольской аграрной культуры обеспечи-
вали выживание небольших объединений людей, 
например, хутора или даже семьи» [16, с. 301].
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Даже сегодня, как указывает В. Аникин, традиции 
патернализма по-прежнему доминируют в сознании 
большинства россиян [1, с. 88]. 62% опрошенных 
россиян признали, что не смогут выжить без матери-
альной поддержки со стороны государства, и лишь 
37% респондентов уверены, что способны самосто-
ятельно обеспечить себя и свою семью.

И. Головко утверждает: «В Украине, несмо-
тря на определенное неприятие либерализма на 
официальном уровне и уровне общественного 
сознания, наблюдается воплощение либеральных 
практик на обыденном уровне. Будучи глубоко уко-
ренившимися в ментальности, эти либерально-
демократические практики, обеспечив стратегии 
выживания украинского народа, не определяются 
как либеральные» [3, с. 8]. Выделяя основополож-
ные черты украинской ментальности (индивиду-
ализм, свободолюбие, предприимчивость, недо-
верие к государству, неприятие авторитарного 
начала, достаточно высокий уровень толерантно-
сти и так далее), И. Головко отмечает, что эти же 
идеологемы выступают базовыми характеристи-
ками либерального дискурса.

Переплетение «восточной» и «западной» тра-
диций в украинской культуре периодически при-
водило к различным формам противостояний 
(религиозных, электоральных, социокультурных 
и других). В украинской истории можно отыскать 
факты подобных противостояний, если углу-
биться, например, в проблему религиозных пери-
петий. Современное конфессиональное разноо-
бразие религиозного поля украинской культуры 
не в последнюю очередь вызвано и определено 
бинарным характером парадигмы «Запад – Вос-
ток». Раскол христианства в 1054 г. не только 
заложил православную и католическую тради-
ции в религиозной жизни Европы, но и обусловил 
своеобразие существования в лоне европейской 
христианской культуры двух непохожих культур-
ных миров. На протяжении истории периодически 
появлялись идеи относительно восстановления 
единства христианства, воплощаясь не только в 
концепциях ведущих мыслителей тех или иных 
эпох, но и в церковной жизни. Указанные идеи сво-
еобразно воплотились в религиозной жизни Укра-
ины, вызывая не только ее конфессиональное 
разнообразие, но и поиски путей к межконфесси-
ональному диалогу, толерантному сосуществова-
нию. Процесс становления самоидентификации 
украинцев между восточными и западными сосе-
дями неразрывно связан с эволюцией религиоз-
ного самоопределения украинского народа.

Исторически сложилось так, что Украина нахо-
дится на границе двух культур: Востока и Запада. 
Эта медиативность способствовала возникнове-
нию греко-католицизма в украинской культуре. 
Особенностью украинской греко-католической 
церкви, которая была создана в 1596 г. на Брест-

ском церковном соборе, является сочетание като-
лической и православной догматики при сохране-
нии православных обрядов. Феномен украинского 
греко-католицизма до сих пор вызывает противо-
речивые оценки в среде как церковных, так и 
светских исследователей. Украинский греко-като-
лицизм интересен прежде всего тем, что в нем 
отнюдь не реализуется попытка приспособления 
к промежуточному положению украинцев между 
христианским Востоком и Западом. Наоборот, 
ищутся пути выхода из этого двойственного поло-
жения [11, c. 6]. Таким образом, появление греко-
католической церкви стало своеобразным ответом 
на вызовы не только религиозного, но и социокуль-
турного противостояния.

Следует отметить, что и в современной Укра-
ине конфессиональное разнообразие не в послед-
нюю очередь обуславливается «медиативностью» 
украинской культуры, ее серединным, граничным 
положением между двумя культурными мирами: 
Востоком и Западом.

Электоральный раскол в современной Укра-
ине, который четко обозначился еще во время 
Оранжевой революции 2004 г., также определен-
ным образом детерминирован медиативностью 
украинской культуры. Две основные электораль-
ные группы – «оранжевые» (Западная Украина) 
и «бело-голубые» (Восточная Украина) – стали 
носителями кардинально разных мировоззрений, 
декларируя собственные ценностные приоритеты. 
В массовом сознании доминирующие приоритеты 
можно было обнаружить уже при поверхностном 
наблюдении за сторонниками тех или иных цен-
ностей. Рядовой адепт «оранжевых» искренне 
не понимал, как можно выступать против евро-
пейских ценностей, означающих создание усло-
вий для обеспечения свобод каждого человека, 
утверждения самоценности и уникальности инди-
вида. Как можно выступать против открытости и 
прозрачности власти, утверждения национальных 
идеалов? Вместо этого он считал, что с приходом 
к власти «бело-голубых» Украина вновь попадает 
в российское (а значит – имперское) ярмо, в кор-
румпированность и закрытость власти, в прене-
брежение своими национальными интересами, 
что грозит расколом государства.

Абсолютно диаметральные взгляды были у сто-
ронников «бело-голубых». Они не менее искренне 
не понимали, как можно исповедовать так назы-
ваемые европейские ценности, которые (как им 
объяснили в предвыборной борьбе лидеры) авто-
матически означают порабощение Украины ино-
странными войсками во главе с НАТО. Как можно 
не любить и отворачиваться от родного и дорогого 
соседа – России, желающей нам только добра и 
готового по-отечески нас опекать? Зачем же такая, 
привлекательная для «оранжевых», прозрачность 
во властных действиях, если она ведет только к 
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политической нестабильности? С их точки зрения, 
если каждый чиновник начнет высказывать свою 
собственную точку зрения на сущность полити-
ческих либо экономических процессов в Украине, 
это приведет лишь к разбалансированию системы 
власти. Политические решения должны прини-
маться высшими авторитетами и беспрекословно 
выполняться. Конечно, в подобных рассуждениях 
отслеживаются отголоски советского прошлого, 
когда где-то там в таинственных коридорах прини-
мались единственно правильные решения кем-то 
высшим и мудрым. Исходя из этой логики, можно 
прийти к крайне опасному выводу: чем меньше 
наблюдаешь за принятием политических реше-
ний, тем больше уверенности в стабильности и 
предсказуемости власти.

Таким образом, политические действия и про-
цессы, которые «оранжевые» определяли как 
демократизацию и открытость, «бело-голубые» 
называли популизмом, хаосом и нестабильно-
стью, и наоборот. Отыскать той или иной стороне 
рациональную аргументацию для убеждения 
своих противников фактически невозможно. Эмо-
циональное напряжение между двумя лагерями 
только росло, никому из противников не удава-
лось убедить друг друга в приоритетности именно 
своей позиции. В результате в 2013 г. случился 
Евромайдан (или Революция достоинства), обо-
стривший ценностное противостояние.

Если в проблеме ценностного противостоя-
ния между Востоком и Западом продвинуться 
вглубь, то перед нами возникнут давние разно-
гласия между латинскими и византийскими цен-
ностями. Классические латинские ценности – это 
крепкая семья, религиозные нормы и настой-
чивость [4, с. 47]. Византийские ценности чаще 
всего связаны с патернализмом и кулуарным 
решением проблем. Если латинские ценности 
означают опору человека на свои собственные 
силы в решении различных проблем, то человек 
византийских ценностей считает, что государство 
должно его опекать, и возлагает все надежды на 
высшую мудрость правителя.

Теорию «византизма» развивал русский мыс-
литель К. Леонтьев, считая, что именно византизм 
способен оберегать власть от всяческих нововве-
дений [14, с. 294–295]. Византизм, по его мнению, 
смог бы уберечь Россию от пагубного влияния 
Запада, от разрушительного европейского про-
гресса, сохраняя ее самобытность.

Для Папы Римского Иоанна Павла II очевидным 
было сосуществование в Европе двух традиций: 
западной латинской и восточной византийской. Он 
считал: «Европа является единством, богатством 
которой является многочисленность культур, тво-
рящих ее» [10, с. 133]. Латинская культура – более 
рассудительная и логическая, тогда как восточная 
традиция – более мистическая и чувственная. Для 

характеристики этих двух традиций Иоанн Павел 
II иногда использовал аллегорию «двух легких», 
отмечая, что без одного из легких Европа не могла 
бы дышать. Украину он называл «приграничьем и 
воротами между Востоком и Западом», поскольку 
на украинской территории произошло скрещение 
разных культур. Именно на украинской земле, как 
отмечал Папа Римский Иоанн Павел II, церковь 
дышит «двумя легкими» восточной и западной 
традиций. По его мнению, конститутивным фак-
тором Европы является христианство как общий 
знаменатель самоопределения европейцев.

О проблеме медиативности украинской куль-
туры высказывался также представитель Москов-
ского Патриархата в Украине Митрополит Киев-
ский Владимир. В своей речи, посвященной 
1020-летию крещения Руси (2008 г.), он отмечал, 
что Украинской Православной Церкви следует 
учитывать социокультурные особенности страны. 
Эти особенности обусловлены наличием двух 
полюсов украинской культуры, двух различных 
цивилизационных «орбит»: «восточной» и «запад-
ной» [9]. Если восточно-украинский мир сформи-
ровался в результате творческого взаимодействия 
украинской культуры с российской, то цивили-
зационная общность Западной Украины стала 
результатом взаимодействия украинской культуры 
с польской, австрийской, литовской, румынской и 
другими европейскими культурами. Впрочем, эти 
два сообщества, как отмечал Митрополит Вла-
димир, являются разными, но неразделимыми, 
поскольку между ними много общего: язык, исто-
рия, культура, а главное – христианство, имеющее 
единый источник – Крещение святого князя Вла-
димира. Поэтому миссия Украины заключается 
не в том, чтобы быть буферной зоной между Вос-
током и Западом. Украина – это самодостаточное 
социокультурное пространство, перед которым 
стоит задача обретения собственной внутренней 
целостности через синтез наследия и Востока, и 
Запада. Причем антагонизм западных и восточ-
ных элементов культуры можно преодолеть путем 
их творческого преобразования в синтетическое 
единство на основе традиций православия.

Как отмечает М. Маринович (вице-ректор Укра-
инского католического университета во Львове), 
сегодня украинская демократия формируется 
в цивилизационно двойственном государстве: 
между евроатлантической и евразийской культур-
ными формами. К сожалению, единство понима-
ется лишь следующим образом: одна из сторон 
должна раствориться в другой. Впрочем, такая 
позиция, когда каждая из сторон стремится рас-
пространить свои цивилизационные признаки на 
всю страну, несет разрушительный потенциал для 
будущего Украины. Поэтому ученый указывает: 
«Диалогическим и сбалансированным людям в 
обоих лагерях надо как можно скорее выработать 
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цивилизованную модель сосуществования, за 
которую не стыдно было бы перед памятью пред-
ков и потомками» [8]. Медиативность украинской 
культуры – это не горький рок, а предназначение, 
которого украинцы еще не постигли.

В целом для украинского менталитета харак-
терны индивидуализм, свободолюбие, отторже-
ние авторитарного начала. Эти ценности опре-
деленным образом коррелируют с ценностями 
либерализма [7; 12, с. 89–101]. С другой стороны, 
наблюдается также определенная корреляция с 
принципами консерватизма, поскольку специфика 
украинского типа культуры в значительной мере 
обуславливается принадлежностью украинской 
территории к ареалу древней земледельческой 
оседлой культуры, которая веками, если не тыся-
челетиями, находила опору своего существования 
в традиционализме [6, с. 277]. То есть украинская 
ментальность коррелирует прежде всего с прин-
ципами либерализма и частично консерватизма, 
что почти не находит выражения на общественно-
политическом уровне в качестве идеологических 
приоритетов тех или иных политических партий. 
Следовательно, для создания климата доверия 
в украинском политическом пространстве указан-
ные характеристики должны найти свое вопло-
щение в политической культуре на уровне обще-
ственно-политических практик.

Выводы. Таким образом, сегодня должны поя-
виться объединительные идеи, одинаково волную-
щие людей всей Украины, как западной, так и вос-
точной. Впрочем, такие идеи и сейчас существуют: 
защита детства, уважение к старшим, охрана 
пострадавшей от Чернобыля окружающей среды. 
Также это идея патриотизма и понимание того, что 
Родина всех украинских жителей именно здесь, в 
Украине, а не в Советском Союзе (стране, которой 
уже давно не существует). Однако любовь к своей 
Родине не появится без самоидентификации, без 
осознания своей уникальности как представителя 
данной земли. Ментальность украинского народа, 
как на Востоке, так и на Западе, – глубоко индиви-
дуалистическая. Именно индивидуализм, который 
является базисной установкой в украинской мен-
тальности, может стать предпосылкой становле-
ния демократической политической культуры.
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Постановка проблеми. Етнічний ренесанс та 
політизація етнічності упродовж ХІХ–ХХ ст. стали 
одними з провідних чинників формування полі-
тичної карти світу та територіально-політичної 
організації держав. Однак взаємини етнонаціо-
нальної та політичної сфер суспільства ніколи не 
були простими, поєднуючи, з одного боку, кон-
структивний потенціал, а з іншого – небезпеки 
дестабілізації, що актуалізує необхідність їхнього 
врівноваження [2, с. 5–6]. Оскільки джерелом 
суперечностей часто виступає саме невідповід-
ність територіальної організації етнонаціональної 
та політичної сфер суспільства, тут не можна обі-
йтися, зокрема, без ретроспективного погляду на 
взаємини імперій та етнічних меншин. Окрім того, 

міжетнічна взаємодія є істотною й у життєдіяль-
ності етнонаціональних спільнот, і в розвитку полі-
тичних процесів, а територія є водночас і серед-
овищем їхньої взаємодії, і середовищем впливу на 
процеси взаємодії. 

Об’єктивні тенденції геополітичних й етнокуль-
турних процесів підтверджують, що етнонаціо-
нальна ідентичність закономірно потребує інсти-
туційного закріплення як своєї унікальності, так і 
функціональної значущості. І саме державність 
створює найбільш сприятливі умови для реаліза-
ції та збереження етнонаціональної самобутності. 
Тому етнічний ренесанс та політизація етнічності – 
об’єктивний процес розширення сфери життєді-
яльності спільнот, що звичайно не виключає мож-

Взаємодія етнічних політичних 
акторів на західноукраїнських землях 
у модерну добу
У статті досліджуються інституційні 
процеси у сфері етнополітики Австро-
Угорщини, що стосуються забезпечення 
прав та потреб етнічних політичних ак-
торів, процесів зовнішньої та внутрішньої 
інституціоналізації українських, польських, 
єврейських, румунських і німецьких політич-
них акторів Галичини та Буковини. Охарак-
теризовано нормативно-правову основу 
формалізації політичної участі громадян, 
пріоритети політики держави в умовах ет-
нічного пробудження. Простежено ґенезу 
етнічного каталізатора політичної мобілі-
зації, визначено співвідношення професійної 
структури та ліній соціального розмеж-
ування в етнічному вимірі. Проаналізовано 
платформи та стратегії діяльності по-
літичних партій, створених за етнічним 
принципом. Розглянуто мобілізаційні фак-
тори електоральної та протестної елек-
торальної участі, каталізатори конкуренції 
між різностатусними етнонаціональними 
спільнотами, варіативність захисту гру-
пових інтересів, компроміси та консенсуси 
формалізованих та неформалізованих ет-
нічних політичних акторів. 
Ключові слова: інституціоналізація, 
етнічні політичні актори, політизація 
етнічності, державна етнонаціональна 
політика, політична участь, політична 
мобілізація, захист групових інтересів, 
міжетнічний конфлікт, міжетнічний комп-
роміс, міжетнічна взаємодія. 

В статье исследованы институциональ-
ные процессы в сфере этнополитики Ав-
стро-Венгрии, касающиеся обеспечения 
прав и потребностей этнических поли-
тических акторов, процессов внешней и 
внутренней институционализации укра-
инских, польских, еврейских, румынских и 
немецких политических акторов Галиции 
и Буковины. Охарактеризованы норматив-
но-правовая основа формализации поли-
тического участия граждан, приоритеты 
политики государства в условиях этни-
ческого пробуждения. Прослежен генезис 
этнического катализатора политической 
мобилизации, определено соотношение 

профессиональной структуры и линий со-
циального размежевания в этническом из-
мерении. Проанализированы платформы 
и стратегии деятельности политических 
партий, созданных по этническому прин-
ципу. Рассматриваются мобилизационные 
факторы электорального и протестного 
электорального участия, катализато-
ры конкуренции между разностатусными 
этнонациональными общностями, вариа-
тивность защиты групповых интересов, 
компромиссы и консенсусы формализован-
ных и неформализованных этнических по-
литических акторов. 
Ключевые слова: институционализация, 
этнические политические акторы, поли-
тизация этничности, государственная 
этнонациональная политика, политиче-
ское участие, политическая мобилизация, 
защита групповых интересов, межэтни-
ческий конфликт, межэтнический компро-
мисс, межэтническое взаимодействие.

The article studies the institutional processes 
in the ethnic policy of Austria-Hungary con-
cerning the rights and needs of ethnic politi-
cal actors, internal and external processes of 
institutionalization of Ukrainian, Polish, Jew-
ish, Romanian and German political actors in 
Galicia and Bukovina. The characteristic of the 
legal basis for formal political participation of 
citizens, policy priorities in terms of ethnic con-
sciousness. Catalyst for the genesis of ethnic 
political mobilization, the correlation between 
structure and professional lines of social divi-
sion in ethnic terms. Analysis platforms and 
strategies of political parties created on ethnic 
grounds.The mobilization factors of the elec-
toral protest and electoral participation, cata-
lysts riznostatusnymy competition between 
ethnic communities, diversity protection group 
interests, compromise and consensus and for-
mal unformalized ethnic political actors. 
Key words: іnstitutionalization, ethnic po-
litical actors, politization of ethnicity, state 
ethnic policy, political participation, political 
mobilization, protection of group interests, 
ethnic conflict, interethnic compromis, inter-
ethnic interaction. 
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ливості певних сил, зокрема так званих «етнічних 
антрепренерів», спекулювати на цих процесах. 
Основним наслідком і відображенням природ-
ного розвитку етнополітичних процесів, як відомо, 
є формування національних держав, найбільш 
характерними рисами яких є особливі історично-
генетичні засади, територіальна організація та 
чітко виражене культурне обличчя, яке визначає 
культура державоформуючої нації. 

З огляду на зазначене дослідження проблеми 
інституціоналізації та діяльності етнічних політич-
них акторів в Австро-Угорщині нині э актуальним, 
адже величезні за територіями та етнічно нео-
днорідні імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. презен-
тували різні стратегії в царині етнонаціональної 
політики. Тому політична система Австро-Угор-
щини повинна осмислюватися з урахуванням 
діяльності різностатусних етнічних політичних 
акторів, оскільки українська, польська, єврейська, 
німецька та румунська спільноти в Цислейтанії як 
інтегральні частини багатонаціонального суспіль-
ства Дунайської монархії були одними з найбіль-
ших і стали активними учасниками етнонаціональ-
них відносин другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
Оскільки політичні процеси проявлялися й на рівні 
провінцій дуалістичної імперії, що утворювали 
«макроелементи» держави на регіональному рівні, 
зокрема в Галичині й на Буковині, то вони суттєво 
впливали на загальноімперські політичні процеси 
та інститути й навпаки. Відтак дослідження етно-
політичних процесів в Австро-Угорщині, попри їх 
зануреність в історію, набуває значущості внаслі-
док альтернативності постімперських трансфор-
мацій та загальноєвропейських інтеграційних про-
цесів [4, с. 9–10].

Стан дослідження. Вітчизняний і зарубіжний 
внесок у дослідження процесів інституціоналі-
зації та діяльності етнічних політичних акторів в 
Австро-Угорщині на прикладі Галичини та Буко-
вини розмежовується як за характером дослі-
джень, так і за хронологічним принципом. Окремі 
публікації українських учених із проблеми діяль-
ності етнічних політичних акторів в Австро-Угор-
щині визначаються працями істориків (О. Аркуші, 
Я. Грицака, О. Добржанського, О. Жерноклеєва, 
М. Кугутяка, В. Марчука, С. Макарчука, І. Чорно-
вола). Щоправда, на відміну від праць австрій-
ських, німецьких, польських та чеських дослідників 
(Т. Андлауер, Р. Вагнер, М. Гаусляйтнер, Г. Гійє, 
Р. Канн, Д. Мацяк, З. Мюллер, М. Сліж, Р. Томчик) 
роботи вітчизняних науковців здебільшого обмеж-
уються аналізом взаємодії українських і польських 
політичних фігур [3, с. 11]. 

Виклад основного матеріалу. Класичні й 
сучасні концепції інституціоналізації етнічних полі-
тичних акторів, а також політичної участі громадян 
дозволяють повною мірою з’ясувати базові харак-
теристики діяльності етнонаціональних спіль-

нот в умовах політизації етнічностей. У сучасних 
дослідженнях соціум постає поділеним на «своїх» 
і «чужих» унаслідок структурних розмежувань, 
функціональності простору соціокультурної дис-
танції в будь-якому етнополітичному організмі. Для 
них основним формотворчим чинником інтеракції 
є етнополітична поведінка. Групи трактуються, 
з одного боку, як цілість, а з іншого – як такі, чиї 
експектації та цілі виявляються в діяльності сфор-
мованих у їхньому середовищі політичних акто-
рів [1, с. 5]. Етнополітику держав, незважаючи на 
варіативність концепцій для її аналізу, учені оціню-
ють за критеріями розподілу різного роду обмеже-
них ресурсів, створення/консервації системи (не)
рівності шансів для реалізації різними групами 
ціннісних можливостей і диференційованого став-
лення до їхніх культурних ресурсів. Інструмен-
тальне використання категорії «політична участь» 
дозволило визначити сутнісні характеристики полі-
тичних відносин, здійснити дослідження еволюції 
взаємодії основних суб’єктів політичного процесу 
в період політизації етнічностей. 

Нормативно-правову основу формалізації дер-
жавою політичної участі заклали конституційні 
реформи 60-х рр. ХІХ ст. Держава створила підва-
лини відповідного «інституційного дизайну», надій-
них механізмів суспільної взаємодії, сприятливі для 
забезпечення конституційних прав і свобод людини, 
гарантування участі етнофорів у виборчому процесі, 
зокрема формуванні основ електоральної участі 
виборців як дієздатних громадян держави. Особли-
вого звучання набирала етнонаціональна політика 
держави, яка сприяла гармонізації взаємин дер-
жави й етнічних меншин, гарантуванню їхніх прав, 
реалізації певної етнополітичної моделі [7, с. 235]. 
Її складники – легітимація влади, обмеження амп-
літуди ймовірних дій етнічних меншин рамками 
формалізованого правового поля, нейтралізація їх 
етносепаратизму й можливих претензій на здобуття 
влади в країні, гармонізація інтеракціонізму етно-
національних спільнот і паралельне формування 
етнонацій [9, с. 76]. При цьому держава застосо-
вувала конфронтаційні методи стосовно «чужих». 
Ішлося передусім про нав’язування та консерва-
цію вертикальних міжетнічних відносин, задово-
лення інтересів титульних етносів коштом «чужих». 
Останніх, зокрема євреїв, які ще перебували на 
«шляху до рівноправ’я», ще й не визнавали як 
окрему етнічну спільноту, що свідчило про сегре-
гаційну модель етнополітики, застосовану щодо 
них. У досліджуваному хронотопі державні органи 
влади вели наступальну політику щодо групових 
інтересів передусім українців та євреїв. Зведення 
вертикальних міжетнічних відносин зводилося до 
спільного знаменника позиціонування держави як 
беззастережного захисника інтересів титульної/
польської етнонації насамперед у Галичині. За 
таких умов дилема створення можливостей для 
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плекання етнічними меншинами своїх культурних 
ресурсів, нав’язування їм соціокультурних ціннос-
тей нації-держави чи їх гармонійного поєднання із 
«чужими», вжиття із цією метою заходів і методів 
тощо відображала орієнтацію політичних акторів, 
з одного боку, на реалізацію етнополітичної моделі 
держави (яку визначали правляча династія та 
уряд), а з іншого – на сповідування ними етнічної 
чи політичної концепції нації [4, с. 244]. Дилема 
плекання/протиставлення багатокультурності 
визначила актуальне для Габсбурзької монархії 
завдання – пошук шляхів, які сприяли б абсорб-
ції в лоні етнопсихологічного образу «ми» тих, 
кого завдяки об’єктивній дискретності етнічного 
мислення титульні етнонації асоціювали з «вони». 
А що політичними і/або культурними символами 
етнічних спільнот є мови, то невпинне розширення 
сфери функціонування однієї з них (державної) за 
умови одночасного обмеження поля публічності 
інших у досліджуваному хронотопі, зокрема укра-
їнської та єврейських (їдиш, іврит), було факто-
ром, який посилював атмосферу конкуренції мов. 
Не висуваючи завдань асиміляції етнічних мен-
шин, саме місцеві органи влади в досліджуваному 
хронотопі здійснювали дискримінаційну політику 
стосовно мови етнічної більшості та «локальних» 
мов, надаючи мовні преференції лише окремим 
фігурантам – титульним етносам (польському в 
Галичині, німецькому – на Буковині) [8, с. 43–44]. 
Етноплюральна політика держави сприяла започат-
куванню шкільництва етнічних меншин. Моделі, які 
реалізовувала держава в царині освіти, відображає 
стратегія останньої стосовно євреїв і німців. Цер-
ковно-релігійний сегмент державної етнополітики 
Відня визначали, з одного боку, стратегії захисту та 
створення рівних можливостей для функціонування 
інститутів етноконфесійних спільнот (за одночасної 
преференції домінуючій конфесії – католицькій), а 
з іншого – традиціоналізм етноконфесійних спіль-
нот і важлива роль християнської церкви й релі-
гійних громад у збереженні самостей [3, с. 14–15]. 
Офіційний Відень виявляв певну заповзятість у 
зусиллях уніфікувати й церковно-релігійний простір 
країни. Показником наступального характеру дій 
влади стали її намагання встановити контроль над 
окремими релігійними спільнотами та церквами, 
зокрема іудейськими громадами [6, с. 187, 234]. 

Ґенезою етнічного каталізатора політичної 
мобілізації була еволюція ідентидів – від релігійної 
до етнічної самоідентифікації. Важливою ознакою 
донаціоналістичного періоду була й наявність тери-
торіальної ідентичності. Територія тут виступала 
основним градієнтом і була чинником соціалізації 
індивіда, його політичної мобілізації. Колективні 
уявлення, групова солідарність (як і відповідна 
система міфів та символів) не просто «прив’язані» 
до певної території, але й сформовані відповідно 
до домінуючої тут соціонормативної та політич-

ної культури. За відсутності власної державності, 
в умовах спільного проживання християнських 
(українців, поляків, вірмен, молдаван, румунів) 
та нехристиянських спільнот (євреїв, караїмів) 
конфесійний фактор поглиблював почуття етноі-
дентифікації серед населення. Релігійний ідентид 
залишався тією демаркаційною лінією, яка роз-
діляла населення регіону на «своїх» і «чужих», 
насичувала простір міжетнічної соціокультурної 
дистанції [4, с. 161–162]. Поруч зі становою та 
територіальною ідентичністю продовжувала існу-
вати і конфесійна ідентичність, тому зазвичай 
віросповідання визначало етнічну приналежність. 
Абсолютистська система управління заздалегідь 
позбавляла етноси політичної суб’єктності, адже 
відносини особи й держави в етнічному аспекті 
визначалися віросповіданням (зокрема, у випадку 
євреїв). Етнічні й мовні відмінності набули політич-
ного значення в середині ХІХ ст., коли етнічна іде-
ологія почала акцентувати самобутність окремих 
етнонацій, їхніх культур і мов. При цьому акцент 
робився на загальнонаціональних цінностях: 
етнічному інтересі, безпеці тощо. Швидкому поши-
ренню їх елементів сприяли літературні твори, які 
відігравали суттєву роль у формуванні етнічних 
цінностей. Ідеї, які через прозові й поетичні твори 
ставали відомими, здобували своїх противників 
чи послідовників у середовищі етнічних спільнот. 
Наслідком цього стало розгортання полеміки щодо 
формулювання національних програм і національ-
них міфів, зокрема про «тирольців Сходу», «Gente 
Ruthenus, natione Polonus» і «святое историчес-
кое посланничество собиранія Земли Русской». 
Етнічний каталізатор політичної мобілізації вико-
ристовували різні політичні кола, з одного боку, 
для політизації етнічностей (він визначав специ-
фіку етногрупової динаміки), а з іншого – для ске-
рування соціального протесту в русло міжетнічної 
боротьби [5, с. 48–54]. 

Відмінності між ареальним і дисперсним харак-
тером проживання українців, поляків, євреїв та 
інших імміграційних меншин, соціальною неструк-
турованістю етнічних груп були чинниками, які 
впливали на співвідношення етнічної професій-
ної структури та ліній соціального розмежування. 
Прикметна ознака професійної структури насе-
лення – культурний поділ праці, який взаємовідда-
ляв «своїх» і «чужих», оскільки визначав головний 
критерій виокремлення тих чи інших спільнот із 
загалу. Істотним чинником опозиції «свій – чужий» 
була територія – середовище взаємодії етнонаціо-
нальних спільнот і полігон відчайдушної боротьби 
за дефіцитні ресурси, зокрема землю [1, с. 23–27]. 
Ґрунт для формування взаємних, «монохром-
них», образів спільнот, що співіснували пліч-о-пліч 
(зокрема, українці – землероби, євреї – торговці), 
створювала умовна тріада: місце проживання, 
виробнича діяльність, соціальний «ми»-досвід. 
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Винятковою тут була економічна взаємозалеж-
ність міста й села, яка, однак, не змінювала загаль-
ної картини ліній розмежування. Це простежується 
на зрізі сакралізації селянами землі за умови одно-
часного нехтування чи навіть зневаги сферою тор-
гівлі. Найвагомішу роль у функціонуванні дихотомії 
«свій»/«чужий» відігравала релігія, оскільки для 
етнофорів була значною частиною повсякденного 
життя. Дихотомія міста й села ускладнювалася 
етнічною та конфесійною конфронтацією. Завдяки 
своїй комунікативній функції мова повсякденного 
спілкування створювала середовища інтровертно 
інтеграційних лінгвістичних анклавів для її носіїв 
й одночасно віддаляла їх від іншомовних. У мов-
ному середовищі байдужість «інших» віддаляла, 
одночасно не скорочуючи етнопсихологічної дис-
танції між «ми»- і «вони»- інтересами, але в умо-
вах безликого соціального порядку запобігала 
формуванню етноконфліктних зон. Збіг інтересів 
етнічних і соціальних груп, які нерідко перебували 
в антагонізмі між собою, створював ґрунт для 
виникнення й живучості міфів, авто- й гетеросте-
реотипів у колективній свідомості кожної з етнона-
ціональних спільнот щодо одна одної. Соціальне 
розмежування консервувалося внаслідок функ-
ціонування етнонаціонізмів, які, використовуючи 
етнічну історію, продукували образи «я» на різ-
них рівнях – (від)творення власної історії, якщо 
завгодно – привласнення її вольовим зусиллям, 
творення «нашої» історичної нарації. Каталізато-
ром творення компенсаційно-оцінних образів ста-
вали колишні кривди. Етносоціальне «насичення» 
дефініції іншості простежувалося й на зрізах іудеї/
християни, міські/сільські спільноти, бідний/бага-
тий [1, с. 30–32]. 

Діяльність етнічних партій, які артикулювали 
етногрупові інтереси та стратегії їх захисту, відо-
бразила політизацію «ми»-переживань. Сюди 
додався й нонконформізм у захисті прав «своїх», 
що спричинювало превалювання в інтеракціонізмі 
етнонаціональних спільнот суперечностей і кон-
фліктів. Адже в умовах етнізації політики й міжет-
нічних суперечностей це зумовило функціональну 
роль етнічних партій як конфліктних груп. Посе-
редницько-репрезентативні функції здійснювали 
партійні суб’єкти етнічної більшості. З одного боку, 
вони демонстрували пріоритет етнічної ідентич-
ності над іншими її типами, маніфестували назовні 
«ми»-почуття, що сприяло усталенню міжетнічної 
соціокультурної дистанції, з іншого – опредмечу-
вали етнонаціональні інтереси, визначали страте-
гію й тактику їх захисту. Незважаючи на відмінності 
позицій у ставленні до нації-держави, бачення 
шляхів захисту культурного ресурсу етнічності, 
усі українські партії виявляли одностайність у 
баченні державницького майбутнього українського 
народу [3, с. 27–28]. Нові детермінантні імпульси 
для подальшого розгортання процесу політиза-

ції макросоціальних груп несли в собі українське 
й польське етнічне відродження та протиборство 
двох етнонацій довкола питання про масштаби 
впливу на суспільно-політичне життя регіону. 
У досліджуваному хронотопі українці й поляки 
співіснували пліч-о-пліч у різних суспільно-полі-
тичних умовах, проте щоразу дистанціювалися 
одні від одних, вели наступальну політику щодо 
«чужих». Взаємна конфронтаційність та структуру-
вання партій та організацій за етнічним принципом 
сприймалися як аксіоматичні, а партійна структури-
зація залишалася одним із вирішальних чинників 
етнополітичної мобілізації. Аутгрупова трансляція 
платформ, які імпліцитно відображали замикання 
ідейних констант партійних суб’єктів політичних 
процесів на проблемах етнічності, «ми»-почуттях, 
як і безпосередня діяльність польських політич-
них партій на західноукраїнських землях, спрямо-
вана на захист власних макросоціальних інтер-
есів, перетворювала їх здебільшого на конфліктні 
групи [10, с. 143–145]. Не менш важливі були і коре-
ляція співвідношення макросоціальних сил, фор-
мування нових конкурентних/конфліктних спаринг-
«партнерів» або коригування взаємин старих 
візаві, особливо у випадку євреїв. Останні, врахо-
вуючи свій етнічний статус і боротьбу за громадян-
ську рівноправність, відмовлялися бути «зброєю» 
перших у тиску на других («сусідів»), висували про-
грами, які врегульовували їхні інтереси. Неодмін-
ним складником етнополітичної мобілізації єврей-
ства були пошуки власної національно-культурної 
ідентичності в діаспорі. Зокрема, сіоністський кон-
текст став магістральною домінантою єврейського 
політичного життя. Політичні фігури єврейської 
спільноти західноукраїнських земель захищали 
інтереси групи в різних сферах суспільного життя 
та не протиставлялися груповим переживанням 
«інших». Визначальний фактор, що спонукав полі-
тичну ідентифікацію та партійну структуризацію 
євреїв, – це розбіжності в їхній оцінці перспектив 
місцеперебування етнічної групи. Здебільшого 
пасивним статистками інституціоналізації власних 
політичних акторів були німецькі культурницькі та 
громадсько-політичні організації. У їхньому серед-
овищі домінувала політична аморфність, оскільки, 
з одного боку, їхні інституції, які діяли в досліджу-
ваний час на західноукраїнських землях, мали 
виключно культурницький характер, а з іншого – 
їхня діяльність сприяла збереженню етнічної 
самобутності німців у діаспорі, не протиставляючи 
їх нації-державі. Румунське партійне представни-
цтво було поряд із німцями маргінальною політич-
ною фігурою, на верхівці якої перебували великі 
землевласники – артикулятори політичних ідей та 
етнічних міфологем. Їхня «завойовницька позиція» 
була поставлена в пряму залежність від етнічного 
відродження, а отже, і соціального підйому місце-
вих українців та євреїв. У результаті цього загрозу 
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своїм інтересам румунські національні організації 
та партійні представництва вбачали в зростаючій 
міжгруповій конкуренції [3, с. 28].

Варіативність захисту групових прав етнічними 
політичними акторами свідчить, що кожна з етно-
націй керувалася цілями, які відповідали їхнім 
інтересам без урахування прагнень «чужих». При 
цьому за ознакою статусу суб’єктів, які брали в 
ньому участь, класифікуємо політичні суперечності 
як зіткнення між нерівноправними (поляки – євреї) 
та рівноправними (українці – євреї) групами. Усі 
конфлікти за оволодіння владою як найдефіцитні-
шим ресурсом набирали маніфестаційної форми 
внаслідок значущості завдань, які намагалися 
реалізувати їхні безпосередні учасники: держава 
й етнічні політичні актори. Посиленню конфлік-
тності взаємовідносин між етнонаціями сприяло 
використання практики політичного терору. Його 
суб’єкти використали тероризм етнічний, який тут 
виконував захисну функцію (аналогічну до «охо-
ронного націоналізму») національно-визвольної 
боротьби етнічної більшості регіону та мав інди-
відуальну форму. Фактор етнічного оточення обу-
мовив етносоціальні суперечності. Їх конфлікто-
утворювальними чинниками були різні фактори, а 
його сталим каталізатором – українсько-польське 
суперництво за землю. Атмосферу міжетнічної 
напруги та конкуренції усталили польська колоні-
зація західноукраїнських земель, зокрема Східної 
Галичини, що у свою чергу свідчило про екстра-
поляцію практики й наслідків аграрних перетво-
рень у політичну сферу [4, с. 423]. Симптоми  
міжетнічної конкуренції за землю простежувалися 
не тільки між різностатусними, але й рівностатус-
ними спільнотами, передусім між українцями та 
євреями. Поєднання факторів зубожіння українців 
й усвідомлення ними латентних політичних намірів 
влади, зокрема її намагання штучно скоригувати 
етнодемографічний склад населення регіону, спри-
яли формуванню нової платформи, на якій відбу-
валася мобілізація макросоціальних груп. Так, коо-
перативний рух етнічної більшості регіону вступив 
у конкуренцію з тими «чужими», які здавна доміну-
вали в царинах торгівлі та дрібнотоварного вироб-
ництва – євреями й поляками. Це у свою чергу 
обумовило посилення українсько-єврейської кон-
куренції, яка сприяла усталенню етносоціальних 
суперечностей між етнофорами обох груп. Каталі-
затором етносоціальної боротьби за західноукра-
їнські міста стало взаємне перетинання етнічного й 
економічного компонентів. Оскільки в процесі кон-
куренції за місто суб’єкти етнополітичних проце-
сів розв’язували для себе кардинальні проблеми 
(наповнити/зміцнити соціокультурний простір міст; 
поширити/утримати власні впливи), то їхня роль 
і завдання в цій боротьбі були похідні від статусу 
спільнот. В умовах економічно відсталого регіону 
модернізаційний модуль конфлікту був означе-

ний, по-перше, спробами євреїв і поляків зберегти 
економічну перевагу в містах та, по-друге, зусил-
лями місцевої етнічної більшості, спрямованими 
на зміну їхньої соціальної структури, подолання її 
неструктурованості. Тому можливість зміни позицій 
у тодішньому етнокультурному поділі праці з боку 
українців спонукала євреїв і поляків до захисту 
їхнього етнічного бізнесу. Соціокультурні супереч-
ності міжетнічної взаємодії, а подекуди і конфлікти 
зумовлені об’єктивними й суб’єктивними факто-
рами. З-поміж перших ми виокремлюємо боротьбу 
за національну церкву в умовах тісного перепле-
тіння етнічних та конфесійних цінностей. Ціннісні 
суперечності між суб’єктами інтеракціонізму галь-
ванізувала й мова, яка була одним із каталізато-
рів етнополітичної мобілізації дискримінованих 
груп. Сюди ж додалася й боротьба етнічних мен-
шин за школу з рідною для них мовою навчання. 
Застосування ж владою й польськими політичними 
акторами релігії як допоміжного засобу етнічної 
асиміляції «чужих», а також спробу втілення като-
лицького варіанта етнонаціоналізму ми розумі-
ємо як фактори суб’єктивні. Суперечності та кон-
флікти, які виникали в процесі взаємодії етнічних 
груп у досліджуваному хронотопі, ми визначаємо 
як граничне загострення суперечностей у процесі 
спільного відтворення соціальної реальності між 
етнічними та конфесійними спільнотами. Ці супер-
ечності ґрунтувалися на порушенні системи куль-
турних цінностей в етнічному, релігійному чи циві-
лізаційному аспектах і на цій підставі приниженні 
соціального статусу. У досліджуваному хронотопі 
саме етнічність виступала відносно самостійним 
конфліктогенним фактором, а однією з головних 
причин конфліктності в політичній, економічній 
та культурній царинах було зростання етнонаціо-
нальної самосвідомості [5, с. 183–184]. 

Особливості електоральної участі етнічних 
політичних акторів відображали природу міжетніч-
них відносин і визначали характер політики після 
виборів. Проаналізовані виборчі кампанії, як пра-
вило, мали тенденцію до поляризації та радикалі-
зації різних груп. Так, «галицькі вибори» не спри-
яли стабільності й репрезентативності виборчого 
процесу. До них долучалися й ознаки так званої 
виборчої маніфестації – обіцянки електоратові, 
які показали, що етнічні лідери не виявилися гото-
вими до реалій післявиборчого політичного про-
цесу [10, с. 245, 256]. В умовах тодішньої виборчої 
системи, зокрема нестабільного нерепрезентатив-
ного політичного процесу, інституційна нестабіль-
ність і рейхсрату, і крайових сеймів поєднувалася 
зі спробами домінуючої етнічної групи отримати 
контроль над інститутами, не допускаючи пред-
ставників інших етнічних спільнот до розподілу 
дефіцитних ресурсів (передусім владних повнова-
жень) і розв’язання важливих суспільних питань. 
Оскільки державна адміністрація в Галичині, репре-
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зентована польськими політичними акторами й 
етнічними елітами, проводила усталену систему 
виборчих зловживань, електоральна участь укра-
їнців та євреїв супроводжувалася великим ланцю-
гом поствиборних акцій – підписання петицій, про-
ведення віч, мітингів та маніфестацій. Уведення 
загального виборчого права не змінило ситуації 
кардинально, оскільки збереження політичного 
впливу поляків у Галичині було забезпечене шля-
хом особливої виборчої геометрії – створення 
штучних нерівних і двомандатних округів. З огляду 
на це можна стверджувати про використання 
владою методики «джеримендерингу» – страте-
гії «вибіркової географії», яка характеризувалася 
перекроюванням виборчих округів на користь 
«більшості меншості» [3, с. 30]. У свою чергу 
суб’єкти виборчої кампанії, а отже, і нова виборча 
система констатували наявність стабільного, але 
нерепрезентативного політичного процесу. Згідно 
з ним одна чи більше слабких етнічних груп під-
порядковувалися одній домінуючій або коаліції 
сильніших. Тому стабільність досягалася шляхом 
домінування, а тому політичний процес трактуємо 
демократичним лише щодо груп-домінант. Дієвість 
фактора контролю влади як каталізатора етнопо-
літичних суперечностей простежується не тільки 
у взаємодії українців і поляків, але й останніх і 
євреїв. Ідеться про їхню реакцію на новий формат 
українсько-єврейських взаємин у ході ухвалення 
нового виборчого закону та кампанії до рейх-
страту. На характер і зміст цих відносин помітний 
вплив справляли дії етнічних політичних акторів. 
Це переконливо засвідчує емпірика досліджуваної 
ситуації: наявність у фігурантів українсько-єврей-
ського союзу усвідомлюваного чи підсвідомого від-
чуття зв’язку між рівнем міжетнічної напруженості 
та владними повноваженнями місцевої польської 
адміністрації в Галичині [9, с. 123–124].

У діяльності етнічних політичних акторів вио-
кремлюємо її визначальні ознаки: захист мов, 
вимоги запровадження автономії в її територіаль-
ному та екстериторіальному варіантах, реформу-
вання виборчого законодавства, здобуття опти-
мальних передумов для збереження культурних 
ресурсів етнічностей, захист інших групових інтер-
есів. Численні партійні інституції або інші політичні 
фігури були артикуляторами етнонаціоналізмів 
і презентували групові інтереси суб’єктів етнопо-
літичних процесів. З одного боку, завдання етніч-
ної консолідації, агреговані етнічними політич-
ними акторами й етнічними лідерами, визначали 
характер діяльності етнічних груп, спрямованої 
на здобуття повноти громадянських та етнічних 
прав, а з іншого – наступальна стратегія цен-
тральної влади, спрямована на інтеграцію під-
порядкованих груп в імперський організм, стала 
каталізатором формування політичної поведінки 
етнічних груп [4, с. 301–303]. Політична діяльність 

підпорядкованих груп засвідчила наявність двох 
основних платформ, на яких вони могли досягти 
компромісу, – це співпраця в розбудові держави й 
протиставлення їй. Остання виявилася неприйнят-
ною для всіх етнонаціональних спільнот західно-
українських земель, особливо для євреїв та німців. 
Задля здобуття паритетних із нацією-державою 
прав усі без винятку етнічні меншини домагалися 
створення оптимальних умов для збереження 
власних культурних ресурсів. Це визначає голо-
вний критерій у їхньому баченні умов компромісу 
різностатусних етнонаціональних спільнот – інте-
грацію в державу на правах рівноправних суб’єктів 
політичної нації. Водночас відсутність спільних 
масштабних кампаній етнічних меншин, спрямова-
них на їхню інтеграцію в етнополітичний організм 
Габсбурзької монархії на правах його рівноправ-
них суб’єктів, взаємної підтримки в цьому процесі, 
свідчить, що їхня співпраця була ситуативна й не 
визначала домінуючої тенденції у двосторонній 
або багатосторонній взаємодії. Характер інтерак-
ціонізму рівностатусних етнонаціональних спіль-
нот коригувався фактором розбіжностей інтересів 
українців та імміграційних меншин, їхніх взаємних 
реакцій на спроби одного із суб’єктів міжетнічної 
взаємодії досягти цілей, які суперечать інтересам 
інших підпорядкованих груп, а також (не)готов-
ності останніх чи їхніх представників захищати 
«вони»-інтереси. Значуще було й політичне пози-
ціонування дисперсних спільнот, яке зумовлювало 
характер реакції автохтонної етнічної більшості 
західноукраїнських земель [3, с. 31]. 

Передумовами врегулювання міжетнічних 
суперечностей були усвідомлення причин кризо-
вості стосунків із «чужими», ступінь готовності (до 
поступок «чужим» і до захисту інтересів «чужих»), 
а також відмова від підтримки третьої сторони, 
ворожої обраному партнерові. Для здобуття пари-
тетних із титульним етносом прав усі без винятку 
етнічні меншини домагалися створення опти-
мальних умов для збереження власних культур-
них ресурсів. Це визначало головний критерій у 
їхньому баченні міжетнічного компромісу різно-
статусних етнонаціональних спільнот: інтеграцію 
у «свою»/«чужу» державу на правах рівностатус-
них етнічних суб’єктів політичної нації. Статусно-
рольовий фактор природи ініціатив проявлявся 
через диверсифікацію «конструкції» компромісу 
поміж різностатусними «чужими», яка досягалася 
зосередженням уваги на пропозиціях стосовно 
зміни статус-кво, адресованих нації-державі етніч-
ними політичними акторами. Однією з площин, у 
якій формувався/виявлявся компроміс між різно-
статусними етнонаціональними спільнотами, – 
їхня участь у захисті держави від зовнішніх ворогів 
або, враховуючи характер міжнародних відносин 
на конкретному історичному етапі, демонстрація 
готовності дієво захищати її територіальну ціліс-
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ність і суверенітет. Передумови для досягнення 
компромісів етнічних меншин за участю третьої 
сторони – політичних акторів із числа титульного 
етносу або держави – пропонувала й демонстра-
ція політичної лояльності. Ініціатива врегулювання 
міжетнічних суперечностей формувалася як спіль-
ний знаменник двох факторів: імовірної корекції 
взаємин із третіми силами – результату особли-
востей взаємостосунків імовірного союзника з 
іншими етнічними меншинами й державою; гли-
бини двосторонніх суперечностей імовірних парт-
нерів, їхнього бажання нейтралізувати соціальні 
чи іншого роду суперечності або навпаки – багажу 
набутого (принаймні в стані беземоційного співіс-
нування) позитиву. Перспектива гармонійної вза-
ємодії рівностатусних етнонаціональних спільнот у 
досліджуваному хронотопі залежала від двох фак-
торів: взаємної готовності груп чи їхніх представ-
ників до співпраці з метою реалізації важливих для 
них завдань; вияву аутгрупової емпатії [10, с. 356].

Компроміси та консенсуси формалізованих 
та неформалізованих етнічних політичних акто-
рів мали свої особливості. У «буковинському» 
сюжеті діяльності суб’єктів західноукраїнської 
етнополітичної сфери виокремлюємо такий тип 
тактики етнічних політичних акторів, які досягли 
компромісу. У цьому випадку регуляторна функція  
взаємодії етнонаціональних спільнот здійснюва-
лася через еволюцію однієї етнополітичної ситуа-
ції до інших – компромісу й співпраці. Внутрішня 
біфуркація етнічних груп Буковини та зростання 
чисельності тих етнофорів, що презентували нон-
конформістсько-захисну етнополітичну поведінку, 
поява їхніх політичних акторів у крайовому сеймі, 
які намагалися досягти консенсусу із центральною 
та крайовою владою, створили передумови для 
налагодження конструктивної співпраці етнічних 
меншин [11, с. 123–124]. Особливості реалізації 
«Буковинської згоди» дають підстави говорити про 
присутність у політичному просторі регіону «буко-
винського парадоксу» – етнополітичної ситуації, 
в умовах якої політичні актори окремих (гнасам-
перед упосліджених владою/нацією-державою) 
етнічних меншин на знак протесту рішуче дистан-
ціюються від винесення ухвал суспільного розви-
тку регіону. Унаслідок цього виникали патові ситу-
ації (не) вибору для етнічних меншин, коли їхньої 
лояльності щодо себе одночасно домагаються 
нація-держава й етнічна більшість досліджува-
ного регіону. Це свідчило й про те, що, на відміну 
від пасивних потенційних союзників, природними 
партнерами з-поміж рівностатусних «чужих» є ті 
політичні актори, які формуються в середовищі 
представницьких органів влади. Буковинський 
компроміс 1910 р. трактуємо прикладом змагання 
політичних акторів за доступ до виборних і призна-
чуваних посад, а отже, необхідності досягнення 
порозумінь між кандидатами, які представляли 

різні етнічні групи. Показовою в контексті реалізації 
«Буковинської згоди» вважаємо інтеграційну пове-
дінку політичних акторів українців, румунів, поля-
ків, німців, євреїв. Цей компроміс дозволив увести 
загальне, пряме й таємне голосування за принци-
пом національних курій, за яким депутатські місця 
розподілялися між етнонаціями Буковини пропо-
рційно до їх чисельності в кожній курії [11, с. 223–
226]. Як взаємопов’язаний процес демократизації 
представницьких органів влади й наслідок «Буко-
винської згоди» розглядаємо й ухвалення 1912 р. 
нового виборчого закону Чернівецької міської 
ради, який встановлював український, румунський, 
німецький і польський національні кадастри. Ста-
тусно-рольовий фактор визначав варіативність 
умов досягнення міжетнічного компромісу між 
українцями та поляками в Галичині [8, с. 89]. При 
цьому ініціативи їх політичних акторів відпові-
дали інтеграційній етнополітичній поведінці груп, 
які вони репрезентували. Оскільки взаємна згода 
з приводу правил і процедур Галицького комп-
ромісу 1914 р. була найслабшим місцем компро-
місу, а найстійкішою – згода щодо ідеологічних 
установок і цінностей домінуючої та опозиційної 
еліт, то, використовуючи критерії стійкості («рів-
новага Д. Неша») й оптимальності («рівновага 
В. Парето»), її передкомпромісний етап вважаємо 
не оптимальним, але стійким [3, с. 32].

Водночас нездатність здолати успадковані з 
минулого та набуті під час взаємодії на конкрет-
ному історичному етапі елементи кризовості дво-
сторонніх відносин, урівноважити «ми»-інтереси 
та «вони»-інтереси продемонстрували боротьба 
між консервативною польською меншістю та 
демократичною польсько-українською більшістю 
в сеймі, позиція польського єпископату Галичини, 
а також заяви українських та польських фракцій 
у сеймі та рейхсраті. Їх вважаємо наслідком від-
сутності послідовного прагнення нації-держави 
й влади з’ясувати причини кризовості міжетніч-
ної взаємодії, зокрема претензії українців і поля-
ків [4, с. 517–518]. До цих обставин додавалися 
й речі зовнішнього порядку – балканський кон-
флікт і небезпека майбутньої австрійсько-росій-
ської війни, які створили нову політичну ситуа-
цію в польсько-українських відносинах. Перебіг 
сеймової угоди 1914 р. показав, що відсутність 
значних змін у польсько-українських відносинах 
у Галичині, як і домінуючий антагонізм у взаєми-
нах двох етнонацій загалом, свідчив, що відмова 
держави від задоволення справедливих вимог 
етнічної більшості регіону перекреслила перспек-
тиву досягнення консенсусу та компромісу між 
етнонаціями навіть у недалекому майбутньому. 
На відміну від гармонізації стосунків, якої досяга-
ють у процесі взаємодії етнічні меншини та яка 
уособлює горизонтальну конфігурацію їх комп-
ромісу, ініційована етнічними меншинами співп-
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раця з титульним етносом продемонструвала її 
вертикальний варіант. Тому компроміс 1914 р. 
трактуємо штучним, адже ані польські, ані україн-
ські політичні актори не спромоглися домовитися 
між собою без втручання третьої сили, від якої 
вони залежали. Вплив неформалізованих етніч-
них політичних акторів на коригування групових 
настроїв щодо «чужих» зумовлений такими фак-
торами: членством інтелігенції в асоційованих 
групах; активною участю в діяльності політичних 
партій; безпосередньою заангажованістю в про-
цес визначення/формування етнічних інтересів; 
діяльністю престижних професійних союзів; тран-
сляцією через періодичні видання суджень, які 
суттєво впливали на тональність «ми»-почуттів, 
їх номінацію. Оскільки інтелігенція здійснювала 
роль значного промотора політичної культури 
в лоні етнонацій, до яких належала, визначаль-
ною тенденцією її позиціонування в етнополітич-
них процесах виявилося обстоювання інтересів 
власних груп. Творцями/пропагандистами певних 
типів політичної культури громадськості були й 
студенти вишів регіону, а безпосередніми/опосе-
редкованими творцями настроїв щодо «чужих» 
і «вихователями» толерантності – священики. 
У досліджуваному хронотопі вироблення орі-
єнтацій стосовно «інших» відбувалося в трьох 
взаємопов’язаних напрямах: політичної ідентифі-
кації; «політичної віри» (переконання етнофора в 
тому, що інші актори політичного життя означають 
для нього добре/погане, готовність співпрацювати 
з представниками «чужих» етнічних груп чи їм 
протистояти); орієнтацій щодо «правил гри» (які 
ціннісно-нормативні установки використовуються 
у взаємодії етнополітичних акторів). На відміну 
від формалізованих етнічних політичних акторів, 
неформалізовані етнічні політичні актори виро-
бляли власні, принципово нові механізми само-
регуляції та ціннісно-смислові критерії діяльності, 
які виходили за межі власних етносоціальних 
і етнополітичних вимог [3, с. 32–33]. При цьому 
неформалізованим етнічним політичним акторам 
доводилося протиставлятися усталеним конку-
рентно-конфліктним «традиціям» міжетнічного 
інтеракціонізму та стереотипам змагального полі-
тичного мислення в лоні власних етнонацій. Адже 
практичні діяльність інтелігенції й трансльовані 
нею назовні страт міркування засвідчили інше: 
їхня більшість не спромоглася виробити нових 
ідей, піднестися на якісно новий щабель культури 
міжетнічної взаємодії, а масштабність запропо-
нованої неформалізованими етнічними політич-
ними акторами архітектоніки політичної культури 
полягала передусім у символізмі. Таким чином, 
констатуємо, що їхня діяльність відповідала акти-
вістській політичній культурі, адже саме активна 
участь неформалізованих етнічних політичних 
акторів у суспільному житті створила передумови 

впливу на ухвалення рішень за безпосередньої 
участі формалізованих етнічних політичних акто-
рів [4, с. 587, 593].  

Висновки. Сучасна етнонаціональна струк-
тура українського суспільства характеризується, 
з одного боку, безперечним кількісним пере-
важанням корінного автохтонного українського 
етносу, а з іншого – існуванням палітри наці-
ональних меншин і етнічних груп із власними 
інтересами, потребами та специфікою соціокуль-
турного сприйняття соціального, економічного й 
політичного. Як правило, у поліетнічних суспіль-
ствах етнонаціональні групи рано чи пізно усві-
домлюють необхідність обирання стратегії вза-
ємодії з титульною нацією, яка може орієнтувати 
громадян, що ідентифікують себе з тією чи іншою 
національною спільнотою, на вихід політизова-
ної етнічної групи зі складу певної держави або 
отримання політичних прав автономії; на протест 
у надії підвищити колективний статус у рамках 
держави проживання чи на готовність сприйняти 
та змиритися зі своїм становищем, використову-
вати будь-які можливості, що можуть відкритися 
для них у конкретній політичній системі. Фактично 
окреслена проблема виводить нас на необхід-
ність аналізу етнонаціональних моделей політич-
ної участі, що реалізуються чи можуть потенційно 
бути реалізованими в політичному процесі.

Для сучасної України потреба дослідження осо-
бливостей політичної участі в залежності від етнона-
ціональних чинників визначається фрагментарним 
характером політичної культури сучасної України, 
який передбачає функціонування різних типів полі-
тичних субкультур, що ґрунтуються на специфічних 
системах політичних орієнтацій і цінностей та відпо-
відних моделях політичної участі. Зважаючи на те, 
що кожна людина володіє етнічним потенціалом, 
здатним активізуватися та перетворюватися на 
вмотивовану політичну силу, долучати громадянина 
до загальних процесів етнополітичної мобілізації, 
дослідження етнонаціональних параметрів політич-
ної участі як вузловий момент інституціоналізації та 
діяльності етнічних акторів у поліетнічних регіонах 
набуває нової, особливої, актуальності.

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Гон М. Особливості міжетнічної взаємодії в 

контексті політичних процесів на західноукраїнських 
землях у міжвоєнний період : [монографія] / М. Гон. – 
Рівне : Волинські обереги, 2006. – 431 с.

2. Дністрянський М. Етнополітична географія 
України: проблеми теорії, методології, практики : 
[монографія] / М. Дністрянський. – Львів : Літопис ; 
Видавнчиий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 
490 с.

3. Монолатій І. Інституціоналізація та діяльність 
етнічних політичних акторів в Австро-Угорщині (на 
прикладі Галичини і Буковини) : автореф. дис. … 



  ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

151

докт. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути 
та процеси» / І. Монолатій. – Чернівці : Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, 
2011. – 39 с. 

4. Монолатій І. Разом, але майже окремо. Вза-
ємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських 
землях у 1867–1914 рр. : [монографія] / І. Монола-
тій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 736 с.

5. Старик В. Від Сараєва до Парижа. Буковин-
ський Interregnum 1914–1921. Частина ІІ: Між наці-
оналізмом і толерантністю / В/ Старик. – Чернівці : 
Прут, 2009. – 184 с. 

6. Andlauer Т. Die jüdische Bevölkerung im 
Modernisierungsprozess Galiziens (1867–1914) / 
T. Andlauer. – Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 
2001. – 373 s. 

7. Dziadzio A. Monarchia konstytucyjna w Austrii 
1867–1914. Władza – obywatel – prawo / A. Daziadzio. – 
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. – 307 s.

8. Galizien um die Jahrhundert Wende. Politische, 
soziale und kulturelle Verbindungen mit Österreich /  
Herausgegeben von Karlheinz Mack ; mit einem 
Geleitwort von Erhard Busek und einer Einleitung von 
Richard Georg Plaschka. – Wien : Verlag für Geschichte 
und Politik, 1990. – 115 s.

9. Hye H.P. Das politische System in der 
Habsburgermonarchie. Konstituonalismus, Parlamenta-
rismus und politische Partizipation / H.P. Hye. – Praha :  
Karolinum nakladatelstvi Univerzity Karlovy, 1998. –  
260 s. 

10. Maciak D. Próba porozumienia polsko-
ukraińskiego w Galicji w latach 1888–1895 / D. Maciak. – 
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
2006. – 407 s. 

11. Wagner R. Der Parlamentarismus und nationale 
Ausgleich in der ehemals österreichischen Bukowina /  
R. Wagner. – München : Der Südostdeutsche Verlag, 
1984. – 272 s.



Наукове видання

ПОЛІТИКУС

Науковий журнал 

Випуск 1

Коректура • О. Скрипченко

Комп’ютерна верстка • Н. Ковальчук

Формат 60х84/8. Гарнітура Arimo.
Папір офсетний. Цифровий друк. Обл.-вид. арк. 18,38. Ум.-друк. арк. 17,67.  

Підписано до друку 31.08.2015. Наклад 150 прим.

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика»
73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105.

Телефон +38 (0552) 39-95-80
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 4392 від 20.08.2012 р.


