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  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

РОЗДІЛ 1. ТеОРІя Та ІсТОРІя пОЛІТичнОї науки

введение. В современном мире уровень эко-
номического  развития  стран  мира  напрямую 
зависит  от  политических  факторов.  Кроме  того, 
внешнеполитические факторы как результат дея-
тельности некоторых стран мира характеризуются 
рядом  негативных  последствий  для  экономики 
и общего уровня жизни других стран, в том числе 
и Азербайджана.

В XXI веке борьба за мировые источники энер-
гоносителей и возникший в результате этого хаос 
является  реалиями  мира.  Существенная  доля 
в  возникновении  этого  процесса  и  сложившейся 
сложной ситуации выпадает на долю крупных госу-
дарств.  Не  случайно,  что  владение  источниками 
энергии приводит к политическим и военным стол-
кновениям и имеет большое значение на междуна-
родном  уровне.  Рассматривая  политические  кон-
фликты и  военные интервенции  и  анализируя  их 
результаты в хронологическом порядке, мы видим, 
что  все  эти  события  направлены  на  освоение 
энергетических ресурсов. Внедрение на междуна-

родном  уровне  эффективной  и  безопасной  энер-
гетической политики в сложных условиях требует, 
конечно, больших навыков и дальновидной внеш-
ней  политики.  Международные  и  региональные 
проекты,  реализуемые  Азербайджанской  Респу-
бликой  в  этом  направлении,  создают  широкий 
спектр  возможностей  маневра  для  будущих  пер-
спектив развития и безопасности страны.

Рассматривая общую ситуацию развития эконо-
мики за последние годы, можно сказать, что новые 
интеграционные  тенденции  в  мире  шли  по  вос-
ходящей  линии.  Этот  процесс,  в  свою  очередь, 
показывает бесперспективность роста производи-
тельных  сил  вне  внешних  экономических  факто-
ров. Успехи современной экономики формируются 
на основе соблюдения международных стандартов 
различных экономических механизмов.

Факторы, укрепляющие нефтяную отрасль 
азербайджанской республики.  Сегодня  фак-
торы,  укрепляющие  нефтяную  отрасль Азербайд-
жанской  Республики,  основаны  на  возрождении 
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Энергетическая политика азербайджанской 
республики как основа государственной 
безопасности

В статье рассматривается значение работ, выполненных в разных регионах с целью 
энергоснабжения. Разъясняется эффективность проектов, выполняемых с целью уве-
личения эффективности энергетической инфраструктуры. Также указаны внутренние 
и внешние приоритеты энергетической политики, а также цель и позиции внешней 
энергетической политики нашей страны. В то же время, энергетическая стратегия 
Азербайджана, успех разумно осуществляемой энергетической политики, избиратель-
ность соответствующих трубопроводов и проектов с первого дня определены в каче-
стве основного фактора диверсификации линий в энергетической политике страны. 
Рассмотрены вопросы разработки «Государственной программы развития топливно-
энергетического комплекса Азербайджанской Республики», которая будет охватывать 
2018–2025 годы. Наряду с поддержанием двусторонних отношений с государствами 
мира, Азербайджанская Республика постоянно укрепляет стратегическую энергетиче-
скую безопасность через приоритетные национальные интересы во внешней полити-
ке. Именно поэтому укрепление стратегической энергетической системы республики 
и поддержка системы европейской безопасности, а также последовательные энерге-
тические проекты, всегда приветствуются. Помимо поставок своих энергоресурсов на 
мировые рынки, Азербайджан выступает в роли главной транзитной страны в регионе. 
С помощью Транскаспийского трубопровода Азербайджан еще больше расширяет свои 
возможности в качестве транзитной страны. То, что энергетические ресурсы Каспий-
ского моря считаются основным источником альтернативной энергии для Европы, еще 
больше укрепляет позиции Азербайджана и сотрудничество с Западом. Сотрудниче-
ство Европейских государств, в том числе Румынии, Польшы и стран Балтии, с Азер-
байджаном стремительно развивается. Азербайджан также инвестирует в создание 
нефтегазовых комплексов в таких странах, как Турция, Грузия и Молдова. Основная цель 
исследования – проанализировать целесообразность перехода от Каспийского моря 
к европейским рынкам через Азербайджан, Грузию, Украину и Польшу.
Ключевые слова: энергетика, инфраструктура, топливно-энергетические источники, 
маршруты транспортировки энергии, новая нефтяная стратегия, трубопровод Транс-
Хазар, южный газопровод. 
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национальной  нефтяной  промышленности. 
Известно, что в бытность СССР, в результате раз-
вития  на  основе  пятилетних  планов  был  создан 
большой  промышленный,  сельскохозяйственный 
и транспортный потенциал. Можно также отметить, 
что  в  1970-1980-х  годах  Азербайджанская  Респу-
блика по валовому внутреннему продукту на душу 
населения  была  на  уровне  Турции.  Однако  хаос, 
возникший  в  первые  годы  независимости,  разру-
шительные  тенденции  бесхозяйственности,  кон-
фликты  и  другие  политические  и  экономические 
факторы привели к серьезному удару по развитию 
экономики страны. Кроме того, негативные тенден-
ции,  имевшие место  в  последние  годы  существо-
вания Советского Союза,  создали  в  независимом 
Азербайджане  проблемы  во  многих  отраслях. 
Метаморфозы  переходной  эпохи,  новые  полити-
ческие и экономические тенденции проявили себя 
при  становлении  государственности.  В  сложив-
шейся  ситуации  территориальная  целостность 
Азербайджана,  проблема  Нагорного  Карабаха, 
раздоры внутри государства из-за власти, а также 
ряд внешних факторов привели к серьезным про-
блемам  в  управлении  экономикой.  Обеспечение 
государственной  безопасности  в  сложившейся 
сложной ситуации и одновременно устранение эко-
номических проблем должны были сформировать 
основную внешнеполитическую стратегию страны.

Одной из важных проблем, стоящих перед Азер-
байджаном  после  подписания  «Контракта Века», 
был  вопрос  о  том,  по  каким  нефтепроводам 
и  в  каких  условиях  должна  экспортироваться 
добываемая нефть. В качестве первого соглаше-
ния SOCAR подписала  контракт  с США, Велико-
британией,  Россией,  Норвегией,  Турцией  и  Сау-
довской Аравией («Amoco», «Pennzoil», «Unocal», 
«Exxon», «Remoco», «McDermott», «Lukoil», «ВР», 
«Statoil» и «The Turkish petroleum Delta»), с  круп-
ными нефтяными компаниями с большим опытом 
работы в  области добычи  углеводородов  сроком 
на  25  лет.  Условия  соглашения  были  впослед-
ствии  отражены  в  названии  «Контракт  века». 
Согласно  первоначальному  контракту,  в  тече-
ние  25  лет  с  месторождений  «Чираг»  и  «Азери» 
в  азербайджанском  секторе  Каспийского  моря 
было добыто 500-520 миллионов тонн нефти.

Азербайджан подписал контракт с 11 компани-
ями из 6 стран на совместную разработку  глубо-
ководных  зон  месторождений  «Азери»,  «Чираг» 
и «Гюнешли» и подразделения по добыче нефти 
до 2050 года. Это неожиданное событие, конечно, 
имеет глубокие и исторические корни. Также упро-
чилась политическая основа продолжения долго-
срочного  сотрудничества  между  правительством 
Азербайджана  и  крупнейшими  энергетическими 
компаниями  Великобритании,  возглавляемыми 
BP.  Опыт,  накопленный  за  последние  23  года, 
показывает,  что  стороны  уверены  друг  в  друге 

и заинтересованы в продолжении сотрудничества. 
С этой точки зрения подписанное новое соглаше-
ние придаст импульс развитию  геополитического 
авторитета Азербайджанской Республики на меж-
дународной арене, развитию процесса независи-
мого  государственного  строительства  по  восхо-
дящей  линии,  а  также  всестороннему  развитию 
государства в экономической сфере. Необходимо 
подойти  к  этой  проблеме,  проанализировать  ее 
и сделать прогнозы на основе ряда сравнений.

12  декабря  1994  года  это  соглашение  всту-
пило в силу в соответствии с законами Азербайд-
жанской Республики сразу после того, как Милли 
Меджлис Азербайджанской Республики  утвердил 
«Контракт века» на основании Указа Президента 
Гейдара Алиева. Оглядываясь назад, можно ска-
зать,  что  «Контракт  века»  сыграл  особую  роль 
в  обеспечении  тысяч  людей  работой  и  создал 
огромные возможности трудоустройства для граж-
дан Азербайджанской Республики. Отметим слова 
общенационального  лидера  Азербайджанской 
Республики  Гейдара  Алиева:  «Мы  успешно  соз-
дали  эту  нефтяную  стратегию  и  пытаемся  реа-
лизовать  ее  с  помощью  долгосрочной  страте-
гии. Мы подготовили  направления  развития  этой 
нефтяной стратегии. Мы знаем, что эта стратегия 
сыграет решающую роль в повышении безопасно-
сти и международного авторитета нашего государ-
ства.  Мы  знаем,  что  нужно  нашей  современной 
и молодой стране.

9 октября 1995 года на встрече нефтяных ком-
паний и партий Азербайджанской Республики Гей-
дар Алиев оценил необходимость и важность этих 
соглашений следующим образом: «когда соглаше-
ние было подготовлено и в ходе переговорного про-
цесса, как президент страны, я подумал о текущем 
и будущих периодах Азербайджанской Республики. 
Каждый  должен  знать,  что  мы  собираемся  запу-
стить это соглашение во имя будущего. Для нашей 
страны очень важно выполнить Контракт в течение 
нескольких лет. Также реализация Контракта явля-
ется важным фактором для будущего перспектив-
ного  развития.  Заключая  эту  сделку,  мы  думали 
о будущем, о последующих поколениях».

В  качестве  первого  этапа  плана  соглашение 
«Контракт  Века»  создал  условия  для  междуна-
родной  интеграции  независимого  государства 
в мировую экономику. В то же время применение 
современных  технологий  высокого  уровня,  ожив-
ление  и  реконструкция  нефтяной  промышленно-
сти сыграли важную роль в развитии других сфер 
промышленности, не позволяя экономике страны 
попасть в сложную ситуацию.

После  обретения  независимости  20  сентября 
1994 года Азербайджанская Республика во время 
подписания «Контракта века», была бедной стра-
ной,  и  валютные  резервы  нашего  государства 
были близки  к  нулю. Сегодня валютные резервы 
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Азербайджанской  Республики  оцениваются 
в более чем 41 миллиард долларов. Бюджет госу-
дарства  за  последние  годы  увеличился  в  20  раз 
по  сравнению  с  1990-ми  годами.  Уровень  бед-
ности населения снизился с 45% до 6%. Все это 
свидетельствует о том, что доходы нашей нефтя-
ной  промышленности  являются  прибыльными 
и  играют  важную  роль  в  обеспечении  развития 
других областей социальной жизни. Прежде всего, 
эти факты свидетельствуют о  том,  что нефтяная 
стратегия  общенационального  лидера  Гейдара 
Алиева  осуществляется  с  учетом  национальных 
интересов страны.

Достижения новой нефтяной стратегии. 
Подводя  итог  успешным  достижениям  новой 
нефтяной  стратегии  Азербайджанской  Респу-
блики, мы можем отметить следующее:

1.  Наша  страна  стала  важным  фактором 
в нефтегазовых проектах на мировом рынке энер-
гоносителей благодаря крупным инвестиционным 
вложениям  международных  нефтяных  компаний 
и корпораций, деловых кругов;

В целом, с тех пор как был подписан «Контракт 
века»,  начался  процесс  подписания  соглашений 
с более чем 25 иностранными нефтяными компа-
ниями. В результате этих соглашений планируется 
инвестировать  около  65  миллиардов  долларов 
в нефтегазовую отрасль Азербайджана, что явля-
ется  настоящим  гарантом  будущего  развития 
страны во многих сферах.

2.  Успешное  строительство  и  эксплуатация 
трубопроводов  для  обеспечения  свободного 
и  быстрого  экспорта  углеводородных  ресурсов, 
принадлежащих  Азербайджанской  Республике 
по нескольким маршрутам на ряд мировых рынков;

Нефть,  добываемая  из  азербайджанского 
сектора  Каспийского  моря,  в  течение  последних 
нескольких лет экспортируется из страны по трем 
маршрутам:  Баку  –  Новороссийск  (через  город 
Новороссийск  на  черноморском  побережье  Рос-
сийской  Федерации);  Баку  –  Супса  (через  гру-
зинский порт Супса) и Баку – Тбилиси – Джейхан 
(от Каспийского моря до порта Джейхан в Турции, 
а затем – на европейские рынки через Средизем-
ное  море).  Реализация  начального  нефтяного 
проекта  и  его  экспорт  на  мировой  рынок  при-
вели к интенсификации работ на месторождениях 
Азери, Чираг и Гюнешли, а также к привлечению 
новых  инвестиций  в  разработку  углеводородных 
ресурсов в Азербайджане.

После  подписания  межправительственного 
соглашения  между  президентами  США,  Турции, 
Азербайджана,  Грузии,  Казахстана  и  Туркмени-
стана  о  строительстве  «Основного  Экспортного 
Нефтепровода» Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) 
на саммите ОБСЕ в Стамбуле (Турция) в ноябре 
1999 года Турция, Азербайджан и Грузия ратифи-
цировали  это  соглашение. В  сентябре 2002  года 

на  Сангачальском  терминале  в  Баку  с  участием 
президентов  Азербайджана,  Турции  и  Грузии 
состоялась церемония закладки фундамента экс-
портного  нефтепровода  Баку  –  Тбилиси  –  Джей-
хан, и впоследствии началась работа по реализа-
ции проекта. Интеграция азербайджанской  части 
Баку  –  Тбилиси  –  Джейхан  с  грузинской  частью 
была проведена в октябре 2004 года.

3.  Передача  доходов  от  углеводородных 
ресурсов будущим поколениям в результате про-
водимой  Азербайджанской  Республикой  энерге-
тической  политики,  а  также  использование  этих 
доходов  в  направлении  социальных  потребно-
стей  нашей  страны,  для  сегодняшних  и  будущих 
поколений  с  учетом  экономического  прогресса 
и потребностей развития.

Для  достижения  вышеуказанных  целей 
29 декабря 1999  года общенациональный лидер 
Гейдар  Алиев  издал  указ  «О  создании  Государ-
ственного  нефтяного  фонда  Азербайджанской 
Республики». С момента создания Государствен-
ного  Нефтяного  Фонда  Азербайджанская  Респу-
блика  вложила  в  этот фонд  несколько миллиар-
дов долларов США [7, с. 18-19].

4.  Одним из положительных аспектов нефтяной 
стратегии нашей страны стало внедрение и приме-
нение современных, передовых технологий;

В связи с этим хотелось бы особо подчеркнуть, 
что  новые  технологии  и  оборудование,  исполь-
зуемые  при  разработке,  бурении  и  эксплуатации 
в  структурах  и  при  разработке  месторождений, 
положительно повлияли на многие области нефтя-
ной промышленности.

Одним  из  наиболее  важных  вопросов  для 
нас является роль нефтяной стратегии в форми-
ровании  национальной  безопасности  Азербайд-
жанской  Республики.  Если  рассматривать  про-
блемы  международной  безопасности,  то  одним 
из  ключевых  факторов  современной  геополити-
ческой карты является процесс безопасной транс-
портировки углеводородных ресурсов на мировые 
рынки.  Направления  транспортировки  углеводо-
родных ресурсов – нефти и газа, принадлежащих 
азербайджанскому  сектору  Каспийского  моря, 
по территориям каких стран они будут экспортиро-
ваться, все это находится в центре исследования 
современных геополитических проблем.

интересы государств региона и нефтяная 
политика азербайджана.  Интересы  государств 
региона – России, Ирана, Турции, Азербайджана, 
Грузии,  Украины,  а  также  Соединенных  Штатов 
Америки, стран Европейского Союза, Китая, Япо-
нии,  основных  нефтедобывающих  государств  – 
стран Персидского  залива, Норвегии,  Венесуэлы 
и других, безусловно, должны быть представлены 
на международной арене. В то время как некото-
рые  из  этих  стран  удовлетворяли  свои  транзит-
ные  интересы  путем  проведения  нефтепроводов 
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по своей территории, другая часть была заинтере-
сована в конкуренции на рынке сбыта, возникшем 
впоследствии  выяснения,  по  какому  маршруту 
будет  происходить  их  перекачивание,  а  третья 
группа  –  в  том,  как  будет  дешевле,  безопаснее 
и  стабильнее  обеспечить  энергетические  инте-
ресы своих стран, что важно при решении нацио-
нальных интересов и финансовых проблем.

С  точки  зрения  национальной  государствен-
ности следует сохранять бдительность в отноше-
нии  вышеупомянутых  политических  моментов, 
которые  составляют  основную  линию  «Контракта 
века».  Один  из  главных  вопросов  заключается 
в том, что, как отметил президент Ильхам Гейдар 
Алиев,  высокие  запасы  нефти  в  нашей  стране 
не означают, что страна в целом богата. Сегодня, 
в  наше  время,  гегемонистские  устремления 
отдельных государств могут превратить богатство 
этого  выигрыша  в  проблему  из-за  неправильного 
шага, предпринятого из-за небрежности и безраз-
личия. Примером этого являются процессы, проис-
ходящие в ряде арабских стран, богатых залежами 
углеводородов. В этих государствах вой ны и воору-
женные конфликты не кончаются. Их государствен-
ность также находится под серьезной угрозой.

Следует  уделить  особое  внимание  геоэконо-
мическим  и  геополитическим  аспектам  развития 
нашей страны. Многие ведущие мировые анали-
тические центры мира предоставляют долгосроч-
ные  прогнозы  развития,  в  том  числе  прогнозы 
на 2050 год, а также рейтинговые показатели неко-
торых стран и пытаются их ранжировать. Эти про-
гнозы предполагают, что такие страны, как Россия, 
Турция, Китай, Бразилия и Мексика, будут быстро 
развиваться.  В  то  же  время  в  вышеупомянутых 
странах нет проектов, которые могли бы работать 
до 2050-го года. Правда, у России есть долгосроч-
ные программы с Китаем,  также  у Турции  с Рос-
сией и Китаем. Тем не менее, нет никаких сведе-
ний о конкретных шагах, о том,  какую поэтапную 
работу  необходимо  проделать,  и  какую  прибыль 
можно получить от нее.

Конкретная  сбалансированная  внешнеполити-
ческая  стратегия  Азербайджанской  Республики 
может  оказать  положительное  влияние  на  эко-
номическое  развитие  в  нынешних  политических 
условиях. Сохранение общественно-политической 
стабильности  в  стране  сегодня  важно  для  того, 
чтобы создать возможности для дальнейшего про-
цветания  нашей  страны.  Азербайджан  сохраняет 
свою позицию надежного партнера с государствами 
мира. Сбалансированная успешная внешняя поли-
тика  в  этом  направлении  может  создать  благо-
приятную  среду  для  расширения  многосторонних 
и взаимовыгодных экономических отношений.

С  точки  зрения  производства  энергии 
на  Азербайджане  сконцентрировалось  внимание 
не  только  региона,  но  и  ряда  ведущих  мировых 

держав. Разнообразие и алтернативность нефте- 
и  газопроводов,  которые  имеют  международное 
значение и являются архиважными с точки зрения 
энергетической  безопасности,  дают  нам  возмож-
ность утверждать, что наша независимая внешняя 
политика играет неоценимую роль в поддержании 
национальных интересов страны.

В  результате  Вильнюсского  энергетического 
саммита был  создан новый  консорциум для  соз-
дания  коридора  для  транспортировки  углеводо-
родных ресурсов.

выводы.  Энергетическая  безопасность  явля-
ется  одним  из  основных  принципов  концепции 
внешней  политики  президента  Азербайджанской 
Республики  Ильхама  Алиева.  Темпы  экономи-
ческого роста в стране также показывают, что не 
только  в  целом Южный  Кавказ,  но  Азербайджан 
в  особенности  занимает  одно  из  важных  мест 
в  странах  СНГ  и  других  европейских  странах. 
Передача энергоресурсов по нескольким направ-
лениям  и  параллельное  развитие  вспомогатель-
ных  отраслей  являются  показателями  политики 
энергетической безопасности Азербайджана.

Успешная  реализация  проекта  Южного  Газо-
вого  Коридора  стала  реальностью  благодаря 
воле Азербайджанской Республики. С другой сто-
роны, реализация проекта TANAP с точки зрения 
добычи газа также позволила реализовать Южный 
Газовый Коридор, соединив месторождение Шах-
Дениз с южной Италией.

12  июня  2011  года  было  проведено  меропри-
ятие,  посвященное Трансанатолийскому  газопро-
воду  в  регионе  Эскишехир  в  Турции.  Согласно 
плану, завершение проекта TAP к 2020 году обеспе-
чит безопасную и диверсифицированную доставку 
богатых  запасов  газа  Азербайджана  в  секторе 
Каспийского моря на европейские рынки.

Кроме  того,  основанный  в  2011  году  в  городе 
Измир  (Турция)  нефтеперерабатывающий  завод 
«Star»  является  одним  из  важных  шагов,  пред-
принятых  Азербайджаном  в  области  энергетиче-
ской  безопасности.  Создание  нового  перераба-
тывающего завода в Турции для удовлетворения 
спроса Турции на  топливо  с  точки  зрения произ-
водства энергии укрепит экономические и полити-
ческие отношения между двумя дружественными 
странами и даст значительный импульс внешней 
политике  страны.  Эта  компания  играет  важную 
роль  в  производстве  стратегических  продуктов, 
способствуя  развитию  экономики  и  промышлен-
ности  в  Турции.  Это  позволит  сэкономить  около 
1,5  миллиарда  долларов  дополнительных  дохо-
дов для экономики страны за счет снижения зави-
симости от импорта из Турции.

По словам президента Азербайджанской Респу-
блики  Ильхама  Алиева,  «этот  проект  является 
одним из выдающихся проектов в истории турецко-
азербайджанских дружественных отношений.
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The article discusses the importance of work performed in different regions for the purpose of 
energy supply. Explains the effectiveness of projects implemented to increase the efficiency 
of the energy infrastructure. Also indicated are the internal and external priorities of the energy 
policy, as well as the goal and position of our country’s foreign energy policy. At the same time, 
the energy strategy of Azerbaijan, the success of a reasonably implemented energy policy, 
the selectivity of the relevant pipelines and projects since day one have been identified as the 
main factor for diversifying lines in the country’s energy policy. The development of the “State 
Program for the Development of the Fuel and Energy Complex of the Republic of Azerbaijan”, 
which will cover 2018–2025 years, has been considered. Along with maintaining bilateral rela-
tions with the states of the world, the Republic of Azerbaijan constantly strengthens strategic 
energy security through priority national interests in foreign policy. That is why the strengthen-
ing of the republic’s strategic energy system and the support of the European security system, 
as well as consistent energy projects are always welcome. In addition to supplying its energy 
resources to world markets, Azerbaijan acts as the main transit country in the region. With the 
help of the Trans-Caspian pipeline, Azerbaijan further expands its capabilities as a transit 
country. The fact that the energy resources of the Caspian Sea are considered to be the main 
source of alternative energy for Europe further strengthens the position of Azerbaijan and 
cooperation with the West. The cooperation of European states, including Romania, Poland 
and the Baltic countries with Azerbaijan is developing rapidly. Azerbaijan is also investing in 
the creation of oil and gas complexes in countries such as Turkey, Georgia and Moldova. 
The main objective of the study is to analyze the feasibility of the transition from the Caspian 
Sea to the European markets through Azerbaijan, Georgia, Ukraine and Poland.
Key words: energy, infrastructure, fuel-energy sources, energy transportation routes, new oil 
strategy, Trans-Khazar pipeline, south-gas pipeline.
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вступ.  Домінування  трансперсональної  сим-
волічної  інформації  в  інформаційному  просторі, 
а  через  нього  відповідне  укорінення  у  масовій 
свідомості  та  доповнення  процесів  масовізації 
соціального  буття  віртуальним  складником  дало 
підстави  представникам  постмодернізму  вести 
мову про докорінне змінення самої природи соці-
ального  простору,  руйнування  його  онтологічного 
кола  у  традиційному розумінні. Це  знайшло  своє 
відображення  як  «кінець  соціального»  навіть 
у  назві  книги  одного  з  найвідоміших  представни-
ків постмодернізму Ж. Бодрійяра «У тіні мовчазної 
більшості, чи Кінець соціального» [2]. Цей аспект є 
важливим як у теоретичному, так  і в практичному 
аспекті,  враховуючи  його  поширення,  докорінне 
змінення природи соціально-політичного простору, 
перешкод на шляху гармонізації інтересів індивідів 

з  інтересами соціуму.  І  тому зазначений аспект є 
актуальним  напрямом теоретичного  дослідження 
і  практичного  втілення як  на  національному,  так 
і на наднаціональному рівнях.

Метою цієї статті є обґрунтування позитивних 
і негативних наслідків процеса масовізації соціаль-
ного буття як докорінного змінення природи соці-
ально-політичного простору.

Виходячи  із  зазначеної  мети  і  задля  її  вирі-
шення, варто визначити такі завдання:

−  проаналізувати  та  співставити  визначення 
ключових понять «соціальне» і «маса» класиками 
політичної, філософської та психологічної науками 
та розглянути їх прояви в сучасній соціально-полі-
тичній практиці;

−  розглянути  наслідки  процесів  масовізації 
у сучасних соціумах;

Білоусов  
Олександр Сергійович
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наслідки процесу масовізації соціального буття  
в сучасних соціумах

Домінування трансперсональної символічної інформації в інформаційному просторі, а че-
рез нього – відповідне укорінення у масовій свідомості та доповнення процесів масовізації 
соціального буття віртуальним складником дало підстави представникам постмодер-
нізму вести мову про докорінне змінення самої природи соціального простору, руйнуван-
ня його онтологічного кола у традиційному розумінні. Це знайшло своє відображення як 
«кінець соціального» навіть у назві книги одного з найвідоміших представників постмо-
дернізму Ж. Бодрійяра «У тіні мовчазної більшості, чи Кінець соціального». Цей аспект є 
важливим як у теоретичному, так і в практичному аспекті, враховуючи його поширення, 
докорінне змінення природи соціально-політичного простору, перешкод на шляху гармо-
нізації інтересів індивідів з інтересами соціуму. І тому зазначений аспект є актуальним 
напрямом теоретичного дослідження і практичного втілення як на національному, так 
і на наднаціональному рівнях. Метою цієї статті є обґрунтування позитивних і негатив-
них наслідків процеса масовізації соціального буття як докорінного змінення природи со-
ціально-політичного простору. У статті проаналізовано та співставлено визначення 
ключових понять «соціальне» і «маса» класиками політичної, філософської та психоло-
гічної науками та розглянуті їх прояви в сучасній соціально-політичній практиці. Розгля-
нуто наслідки процесів масовізації у сучасних соціумах та визначено умови і перешкоди 
гармонізації інтересів індивідів з інтересами соціуму. Зазначено, що домінування тран-
сперсональної символічної інформації в інформаційному просторі, а через нього відповідне 
укорінення у масовій свідомості та доповнення процесів масовізації соціального буття 
віртуальним складником дало підстави представникам постмодернізму вести мову про 
докорінне змінення самої природи соціального простору, руйнування його онтологічного 
кола у традиційному розумінні. Показано, що розвиток комунікаційних технологій ство-
рює умови для надання вільного доступу до всієї інформації, дозволяє організувати на-
копичення людством знань таким чином, щоб ними можна було ефективно і своєчас-
но користуватися. Тільки суспільство, в якому ні в кого не буде ексклюзивних прав на 
інформацію, в якому кожен громадянин буде мати доступ до всіх знань людства, а їх 
використання буде зручним настільки, наскільки це дозволяють технології, можна з по-
вним правом назвати інформаційним. Обґрунтовано, що характер політичних комуніка-
цій визначається передусім інформаційно-технологічною своєрідністю епохи. Тому цілком 
закономірно, що специфіка технологій політичних комунікацій початку ХХІ ст. як періо-
ду інтенсивного становлення глобального інформаційного суспільства, в якому співвід-
несення понять «соціальне» і «маси» набуває іншого значення, визначається передусім 
стрімким розвитком та розширенням сфер впливу політичних комунікацій на всі сфери 
життєдіяльності сучасного соціуму.
Ключові слова: соціальне, маси, масовізація соціального буття, соціум, постмодерн, 
символічна інформація, інформаційний простір.

РОЗДІЛ 2. пОЛІТичнІ ІнсТиТуТи Та пРОцеси
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−  визначити  умови  і  перешкоди  гармонізації 
інтересів індивідів з інтересами соціуму.

Одним  із  перших  дослідників,  який  звернув 
значну  увагу  на  поняття  «соціальне»  і  ретельно 
проаналізував  його  у  співвідношенні  з  поняттям 
«маси»  був  вже  згаданий  дослідник  Ж.  Бодрі-
йяр,  який  вважає, що  все  соціальне  обертається 
навколо мас – мас як множини, чи більшої кількості 
людей,  що  уособлюють  собою  «могутність  інер-
ції,  владу нейтрального»,  імплозивне поглинання 
«всього  випромінювання  периферичних  сузір’їв 
Держави, Історії, Культури, Сенсу» [2, с. 7]. Маси, 
за  Бодрійяром,  –  люмпенізований  ворог  соціаль-
ного,  це  «чорна  діра,  куди  провалюється  соці-
альне» [2, с. 8]. Історичне існування мас суцільно 
актуальне,  воно  не  знає  ані  минулого,  ані  май-
бутнього  –  тільки  теперішнє,  тільки  «тут-і-зараз 
буття».  Їхня  сила  є  силою мовчання  («мовчазної 
більшості»)  та  байдужості  (до  сенсу  та  ідеалів 
життя  передусім).  Вона  перевершує  всі  зовнішні 
впливи  і  детермінації,  «всі  сили,  що  впливають 
на  маси».  Ось  саме  ця  сила  –  сила  мовчання  – 
більше за все й турбує французького мислителя: 
«Мовчання мас, безмовність мовчазної більшості – 
ось єдина дійсна проблема сучасності» [2, с. 30].

Маса,  на  переконання  Ж.  Бодрійяра,  ради-
кально  невизначена,  емульсійна  й  анонімна. 
Її  не можна ототожнювати ані  з  населенням,  ані 
з  корпорацією,  ані  з  будь-яким  іншим  соціаль-
ним співтовариством. Позначається вона завжди 
дотично,  ніби певний  статистичний  (і  статичний) 
осад, як ефект зондування (соціологічного заміру: 
опитування,  інтерв’ю)  та  тестування.  Справж-
нього  референта  в  неї  ніколи  не  було  й  немає. 
Особливо  помітно  це  сьогодні,  коли  соціальне 
та соціальність «вже нічого не описують  і  нічого 
не позначають».

Сучасну  соціальність  Ж.  Бодрійяр  пов’язує 
передусім  з  інституціями  (урбанізація,  навчання 
в  школі,  соціальне  забезпечення,  страхування 
тощо), що виникають «на руїнах попередніх  сим-
волічних  та  ритуальних  суспільств»  [2,  с.  73]. 
У останніх соціального, а так само й історії, не було 
взагалі. Є свої етапи й у сучасної соціальності. Так, 
соціальність епохи модерну будувалася на основі 
раціональності й суспільного договору (контракту). 
Сьогодні, в епоху постмодерну, вона «поступається 
місцем соціальності контакту, множині тимчасових 
зв’язків», потрапляючи у простір симуляції,  тобто 
«місце змішування реального  і моделі»  [2, с. 92]. 
На відміну від контракту, контакт не знає дистан-
ції, відстані.  І це перетворює реальність на гіпер-
реальність,  яка  кваліфікується  Ж.  Бодрійяром, 
як «відмова від переконання у можливості хоча б 
якоїсь реальності» [2, с. 93]. Найбільш переконли-
вий приклад такого перетворення – «наїзд камери 
на об’єкт», який «робить для нас реальним те, що 
реальністю ніколи не було» [2, с. 93].

Таким  чином,  Ж.  Бодрійяр  на  новому,  сучас-
ному етапі  історичного розвитку світової цивіліза-
ції, що визначається ним як постмодерн, доводить 
до  логічного  завершення  (хоча  й  на  іншій  мето-
дологічній основі) деякі концептуальні  ідеї, сфор-
мульовані  свого  часу  Х.  Ортегою-і-Гасетом щодо 
процесів  масовізації  в  його  найвідомішій  роботі 
«Повстання мас» [8].

У  зазначеній  праці  Х.  Ортегою-і-Гасетом  була 
запропонована цілісна концепція масовізації захід-
ного  суспільства  першої  половини ХХ  ст.  «Маса» 
в  його  іншій  праці  «Повстання  мас»  інтерпрету-
ється переважно як юрба, представники якої захо-
плюють панівні позиції в ієрархії суспільних струк-
тур, нав’язуючи власні люмпенські  псевдоцінності 
іншим  соціальним  рухам.  Основна  властивість 
репрезентанта  маси  полягає  не  стільки  в  її  стан-
дартності,  скільки  у  фізичній  інертності.  «Маса», 
за  Х.  Ортегою-і-Гасетом,  існує  на  засадах  певної 
соціальної верстви. Йдеться про такий «спосіб бути 
людиною»,  в  рамках  якого  здійснюються  насиль-
ницькі спроби змінити соціальний устрій, ігноруючи 
економічні  закономірності  його  функціонування. 
Репрезентанти  «маси»  живуть  без  певного  «жит-
тєвого простору», знаходячи сенс свого  існування 
в досягненні граничної ідентичності з іншими. Вони 
не усвідомлюють, що демократичні культурні інсти-
тути  вимагають  постійної  взаємної  підтримки  й 
пильності людей, тобто «людина маси» є соціально 
безвідповідальною, своє життя вона ладна передо-
вірити державній владі. «Людина маси» не відчуває 
себе особистістю, від неї ніщо не  залежить. Міра 
належності людини до маси залежить від неї самої. 
На противагу  їм,  за вченням Х. Ортеги-і-Гасета, є 
тип людей, які багато беруть на себе й чимало від 
себе вимагають. Вони прагнуть виділитися з юрби, 
виявити  свою  індивідуальність.  Інший  тип  людей, 
що ототожнюється з масою, нічого не вимагає від 
себе  й  пливе  за  течією,  легко  пристосовуючись 
до обставин.

Ідеї Х. Ортеги-і-Гасета своєю чергою перекли-
каються  з  думками  С.  Московічі,  висловленими 
в  «Історичному  трактаті  із  психології  масовості». 
Останній підкреслював, що «…розрив соціальних 
зв’язків,  швидкість  передачі  інформації,  безпе-
рервна міграція населення, прискорений розвиток 
міського життя руйнівно впливали на тамтешні вер-
стви» [7, с. 37]. Оскільки вони були розрізненими, 
то відтворюються у формі численних непостійних 
юрб. За таких умов людина остаточно знеособлю-
валася, розчиняючись у натовпі, юрбі.

Загалом  об’єднання  такого  типу  характеризу-
ється  нівелюванням  відмінностей.  Як  зазначав 
з цього приводу ще О. Богданов, об’єднати натовп 
можна за нижчими реакціями, оскільки вони єдині, 
бо вищі – у всіх різні [1].

Дослідженню  питань  формування  маси  та  її 
взаємодії  з  владними  структурами  присвячений 
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найвідоміший твір у соціологічному доробку Еліаса 
Канетті «Маса і влада», де автор, виходячи за межі 
власне  соціологічної  студії,  вдало  використовує 
елементи  психології,  методи  етнології  та  паралелі 
з  зоології.  Безпосереднім  приводом  до  написання 
цієї  праці  стали  його  особисті  враження  від масо-
вих заворушень 1927 року у Відні, свідком яких він 
був. У своїй книзі Е. Канетті намагається відповісти 
на  питання,  що  таке  маса,  як  вона  утворюється, 
чим вона захоплюється та яка її роль у сучасному 
для  нього  суспільстві.  Головна  теза  автора  багато 
в  чому  перекликається  з  висновками  Х.  Ортеги-і-
Гасета, С. Московічі та О. Богданова – індивід у масі 
позбувається  суспільних  обмежень  через  те,  що 
соціальні відмінності у масі знівельовуються, й інди-
від немов би знову повертає свою особисту свободу. 
Відкрита маса, на думку Е Канетті,  наділена потя-
гом до руйнування, а її метою має бути зростання. 
Дослідник вважає, що маса потребує напряму, мети, 
що  лежить  за  межами  індивідуального,  та  ритму, 
який  забезпечує  її  цілісність.  Для  утворення  маси 
необхідне  певне  ядро,  так  званий  «масовий  крис-
тал»  –  міцна  активна  група,  навколо  якої  нарос-
тає маса. Е. Канетті класифікує маси за «рушійним 
афектом»  на  наступні  типи:  цькувальна  маса,  що 
скерована на вбивство; біженська маса, що скеро-
вана на втечу; заборонна маса, що скерована проти 
наявних  правил;  обернена  маса,  що  скерована 
проти недавніх правителів; святкова маса.

Отже, Е. Канетті виводить свою класифікацію, 
аналізуючи  психологію  маси,  проникаючи  в  гли-
бинні  кола  свідомості  та  підсвідомі  пориви,  які, 
на його думку (тут, безумовно, відчувається вплив 
ідей  З.  Фрейда),  відіграють  чи  не  головну  роль 
у  мотиваційних  та  поведінкових  актах,  здійсню-
ваних  масою.  Як  вже  було  зазначено,  основною 
властивістю  маси,  як  він  вважав,  є  її  нестримне 
бажання рости та розширювати свої межі. З огляду 
на  останню  властивість  Е.  Канетті  поділяє  маси 
на  відкриті  та  закриті.  Відкрита  маса  –  це  маса, 
зростання якої не має меж. Основним прагненням 
цього типу є проникнення всюди і захоплення всіх. 
Той,  хто  намагатиметься  уникнути  цього  захо-
плення, викличе підозри цієї відкритої маси і стане 
першочерговим об’єктом її знищення, навіть якщо 
до  того  він  був  її  частиною.  Відкрита маса живе 
доти,  доки  вона  зростає;  керована  передчуттям 
розпаду, вона підбирає всіх з метою розширення. 
Саме тому з цієї причини розкол  її є неминучим. 
Протилежністю їй є маса закрита, основною ціллю 
якої є збереження цілісності. Все в ній спрямоване 
на  збереження  чітких  меж.  Це  обмеження  дає 
можливість зайняти саме той простір і ту нішу, що 
створені для неї.

Крім  вже  наведених  вище,  Е.  Канетті  запро-
понував  ще  одну  класифікацію  мас:  ритмічна 
та  завмерла.  Критеріями  для  такої  класифікації 
стали  такі  властивості  маси,  як  рівність  та  щіль-

ність. Згідно з Е. Канетті, завмерла маса – «це та 
маса, яка в своєму існуванні наближається до роз-
рядки» [4, с. 37]. Основною рисою такої маси є затя-
гування  моменту  розрядки  з  метою  ущільнення. 
Ритмічна  маса  пов’язана  насамперед  із  рухом, 
в такій масі будь-яка дія, висловлювання, сприйма-
ється як заклик, і реакція відбувається миттєво.

Розрізняють також маси повільні та швидкі, різ-
ниця між якими полягає насамперед у меті та засо-
бах її досягнення. Маси, які завжди в центрі уваги, 
що  становлять  частину  суспільного  життя,  зазви-
чай є рухомими. Метою такого типу є привернення 
до себе якнайбільшої уваги. Протилежністю таким 
масам є маси релігійні, діяльність яких можна про-
слідкувати лише зрідка, не кажучи вже про мету цієї 
діяльності, зрозумілу і відкриту лише для віруючих.

Далекоглядною слід визнати в даному аспекті 
і  думку  М.  Гайдеггера,  яку  він  сформулював 
у  роботі  «Питання  про  техніку», що  була  опублі-
кована у 1953 р., щодо небезпеки надто швидкого 
розвитку  технічної  цивілізації,  оскільки  це  неми-
нуче  завдає  шкоди  душевному  стану  людини. 
Зокрема,  М.  Гайдеггер  наголосив  на  небезпеці 
в  результаті  цих  процесів  руйнування  здатності 
людини  мислити,  яка  є  запорукою  її  душевного 
здоров’я [11, с. 110].

Якщо  у  Х.  Ортеги-і-Гасета  «повстання  мас»  – 
це процес, що відбувається, певною мірою навіть 
лише  тенденція  суспільного  розвитку,  яка  має 
і  альтернативи,  то  соціальна реальність,  проана-
лізована  Ж.  Бодрійяром,  скоріше  виглядає  вже 
як результат цього процесу.

Практика  застосування  сучасних  ЗМІ  пере-
конливо  доводить, що  людьми масового  суспіль-
ства  управляти набагато легше,  ніж людьми  сус-
пільств, що йому передували. Адже, якщо раніше 
предметом ефективного регулювання (з боку сус-
пільства  та  його  інститутів)  була  лише  поведінка 
людини,  то  зараз,  додатково  й  передусім,  –  його 
свідомість  і  воля,  або,  як  стверджують представ-
ники  постмодернізму,  «вся  людина».  Так,  напри-
клад, французький філософ М. Фуко переконливо 
показав це  зміщення як перехід від дисциплінар-
ного суспільства (суспільства дисципліни) до сус-
пільства контролю [10, с. 316].

Водночас,  беручи  до  уваги  всі  негативні  соці-
ально-політичні  наслідки  масовізації,  зазначені 
вказаними  вище  та  цілою  низкою  інших  авторів, 
існує й більш оптимістичний погляд на  їх сутність 
та  перспективи.  Його  свого  часу  сформулював 
К. Ясперс. На його переконання, принаймні значна 
частина  гострих  проблем,  породжених  масовіза-
цією, будуть вирішуватися під впливом позитивних 
чинників, породжених також процесами масовізації. 
Хоча К. Ясперс відомий своєю позицією як критик 
мас та неістинності буття масового суспільства, він 
одночасно  виражає  надію  на  відродження  «буття 
людини  із  надр  масового  буття».  «Шлях  історії, 
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за К. Ясперсом, неминуче веде тепер через маси… 
Народна освіта може привести маси на шлях, який 
веде  до  аристократії  духу,  –  постійно  фактично 
здійснюваний  відбір  може  завершитися  створен-
ням  справжньої  аристократії  без  спадкових  прав 
і привілеїв; зі зникненням соціального гніту й полі-
тичного терору може зникнути і мислення, перепо-
внене  обуренням  і  негативністю,  властиве масам 
раніше. Школи, які здійснюють у вільному змаганні 
відбір, постійне усунення несправедливості в умо-
вах життя, що все ще зберігається, створення біль-
шої  соціальної  справедливості  –  все  це  здатне, 
переборовши  постійно  виникаючу  напруженість, 
прокласти шлях до росту свободи» [12, с. 144].

Ще в середині ХХ ст. П. Лазерфельд та Р. Мер-
тон  прогнозували,  що  вплив  масової  комунікації 
можна  буде  порівняти  з  впливом  на  суспільство 
автомобіля, винайдення якого змінило погляди та 
спосіб життя людей. Мас-медіа шляхом  інформу-
вання суспільства роблять престижним та посилю-
ють  владу  індивідів  та  груп,  легітимізуючи,  тобто 
визнаючи  законним,  їх  соціальний  статус.  Їхня 
увага до певного об’єкта чи події свідчить, що цей 
об’єкт гідний бути виокремленим з анонімної маси, 
його поведінка та думка достатньо вагомі для всіх. 
Вони  можуть  ініціювати  організовану  соціальну 
дію, зокрема, кампанію за або проти чогось (коруп-
ції, злочинності, наркоманії тощо), чи безпосеред-
ньо  впливати  на  громадськість.  Успішна  інфор-
маційна кампанія може посилити владу і престиж 
масових  каналів,  роблячи  їх  можливості  більш 
вагомими для наступних кампаній. У разі успіху це 
своєю  чергою  спричиняє  подальше  посилення  їх 
влади та престижу [5, с. 141-143].

Таким  чином,  процеси  масовізації,  і  як  мож-
ливість,  і  як  загроза,  тісно  пов’язані  зі  зміною 
характеру  і  природи  політичних  комунікацій,  що 
особливо  чітко  корелює  саме  з  унаочненням 
параметрів  інформаційного  суспільства.  У  будь-
якій  політичній  системі  центральне  місце  відво-
диться комунікації між структурами, що управля-
ють суспільством, та громадянами й спільнотами, 
з яких воно складається. У руслі усталеної демо-
кратичної  традиції  політична  комунікація  є  клю-
човим елементом для формування і відтворення 
суспільства, де громадяни  і держава усвідомлю-
ють  свій  взаємозв’язок  та  взаємну  відповідаль-
ність [Див. детал.: 6].

Не  можна  не  погодитися  з  тими  дослідни-
ками, які підкреслюють, що політичні  комунікації 
завжди  історично  конкретні.  Фактично  вже  сьо-
годні значною мірою збулися пророцтва, які відо-
мий теоретик демократії Р. Даль давав у 1989 р. 
Осмислюючи  роль  і  місце  сучасних  інформацій-
них  комунікацій  у  політичному  житті,  він  писав, 
що  традиційні  демократичні  інститути  «…в май-
бутньому  повинні  бути  збагаченими  новими 
методами, що  сприяють  розвитку  громадянської 

самосвідомості,  участю  громадян  у  політичному 
житті,  отриманню  інформації,  обговоренню  про-
блем,  причому  все  це  буде  зроблено  на  основі 
тих досягнень техніки і технології, котрі з’являться 
у наступному столітті. Ми ледве почали всерйоз 
обдумувати можливості, що відкриваються ними, 
і провели у мізерних масштабах перші, несміливі 
проби [3, с. 179].

Прогнозуючи майбутнє розвитку комунікаційних 
технологій  та  його  соціально-політичні  наслідки, 
Б.  Славін  пише:  «Обмеження  доступу  і  маніпу-
ляція  інформацією  не  можуть  бути  ефективними 
з  точки  зору  довгострокового  розвитку  людства, 
але  неминучі,  поки  не  створені  умови, що  дозво-
ляють  гармонізувати  інтереси  індивідів  з  інтер-
есами соціуму. До тих пір, поки управління діяль-
ністю людства загалом  інформаційно не прозоро, 
поки є можливості поділу й обману людей,  інфор-
мація буде використовуватися в корисливих цілях, 
а  демократичні  принципи  управління  залишаться 
лише ширмою для прикриття системи  глобальної 
соціальної маніпуляції.  І   все-таки ми стаємо свід-
ками того, як останнім часом стрімко закладаються 
технологічні  можливості  глобального  «розкріпа-
чення» інформації. Розвиток комунікаційних техно-
логій створює умови для надання вільного доступу 
до  всієї  інформації,  дозволяє  організувати  нако-
пичення людством  знань  таким чином, щоб ними 
можна було ефективно і своєчасно користуватися. 
Тільки суспільство, в якому ні в кого не буде ексклю-
зивних прав на інформацію, в якому кожен грома-
дянин буде мати доступ до всіх знань людства, а їх 
використання  буде  зручним  настільки,  наскільки 
це дозволяють технології, можна з повним правом 
назвати інформаційним» [9].

Характер політичних комунікацій визначається 
передусім  інформаційно-технологічною  своєрід-
ністю епохи. Тому цілком закономірно, що специ-
фіка  технологій  політичних  комунікацій  початку 
ХХІ ст., як періоду  інтенсивного становлення  гло-
бального  інформаційного  суспільства,  в  якому 
співвіднесення понять «соціальне» і «маси» набу-
ває  іншого  значення,  визначається  передусім 
стрімким розвитком та розширенням сфер впливу 
політичних  комунікацій  на  всі  сфери  життєдіяль-
ності сучасного соціуму.
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The domination of transpersonal symbolic information in the information space, and through 
it the corresponding rooting in the mass consciousness and the complementary processes 
of massivization of social existence to the virtual component, gave rise to the representatives 
of postmodernism to speak about the radical change of the very nature of social space, the 
destruction of its ontological circle in the traditional sense. This was reflected as the «end 
of social», even in the title of one of the most famous representatives of postmodernism 
J. Baudrillard “In the shadow of the silent majority, or the end of the social”. This aspect is im-
portant both in theoretical and practical aspects, including its distribution, a radical change of 
nature of socio-political space, obstacles to harmonize the interests of individuals with those 
of society. Therefore, this aspect is an actual direction of theoretical research and practical 
implementation at both the national and supranational levels. The purpose of this article is to 
justify the positive and negative consequences of the massivization of social life as a radical 
change in the nature of socio-political space. The article analyzes and compares the definition 
of key concepts “social” and “mass” with the classics of political, philosophical and psycho-
logical sciences, and examines their manifestations in contemporary socio-political practice. 
The consequences of massivization processes in contemporary societies are considered, 
and the conditions and obstacles to harmonizing the interests of individuals with the interests 
of society are determined. It is noted that the dominance of transpersonal symbolic informa-
tion in the information space, and through it the corresponding rooting in the mass conscious-
ness and complementing the processes of massivization of social existence as a virtual com-
ponent, gave rise to the representatives of postmodernism to speak about the radical change 
of the very nature of the social space, the destruction of its ontological circle in the traditional 
sense. It is shown that the development of communication technologies creates conditions for 
providing free access to all information, allows organizing knowledge accumulation of human-
ity in such a way that they can be used effectively and in a timely manner. Only a society in 
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which no one will be exclusive rights to information, in which every citizen will have access to 
all human knowledge, and their use is convenient as far as allowing technology can justifiably 
call information. It is substantiated that the nature of political communications is determined 
primarily by the informational and technological peculiarity of the era. It is therefore logical that 
the specificity of the technologies of political communications at the beginning of the twenty-
first century, as a period of intensive formation of a global information society, in which the 
correlation of the concepts of “social” and “mass” acquires a different meaning, is determined, 
first of all, by the rapid development and expansion of the spheres of influence of the political 
communications on all spheres of life of modern society.
Key words: social, mass, massivation of social being, socium, postmodern, symbolic infor-
mation, information space.
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вступ. Вивчення, адаптація та запровадження 
в  Україні  підходів,  покликаних  підвищити  рівень 
забезпечення  публічної  безпеки,  завжди  мало 
не лише суто практичне значення, а й виступало 
невіддільним  складником  розвитку  вітчизняної 
науки у галузі національної безпеки.

Громадська  безпека  виступає  визначальним 
атрибутом сформованості та цілісності суспільства 
та поряд з іншими складниками національної без-
пеки характеризує надiйність існування та стійкість 
розвитку сoціально-політичної системи держави.

Питанням особливостей забезпечення громад-
ської  безпеки  присвятили  свої  праці  О.  Довгань, 
М.  Кравчук,  С.  Осипян,  В.  Пантін,  О.  Проневич, 
О. Скакун, Ю. Тихомиров, В. Ткаченко, В. Фатхут-
дінов, О. Фісун, М. Цвік, П. Шляхтун та інші.

B  Україні  до  цього  часу  комплексно  не  дослі-
джували  недержавну  систему  безпеки  як  дієвий 
механізм,  а  громадські  об’єднання  –  як  суб’єктів 
забезпечення  національної  безпеки  держави. 
Діяльність  різноманітних  громадських  об’єднань 
не  пов’язувалася  з  державною  стратегією  забез-
печення національної безпеки.

Актуальність  та  необхідність  таких  наукових 
праць  значною  мірою  зумовлена  необхідністю 
розробки нових підходів щодо забезпечення захи-
щеності  громадян  в  умовах  зовнішньої  агресії, 
запобігання  загрозам  їхньому  життю  і  здоров’ю, 
збереження  життєдіяльності  суспільства.  Імпле-

ментація  в  Україні  загальноприйнятих  демокра-
тичних  методів  щодо  забезпечення  громадської 
безпеки дасть змогу не лише більш ефективно про-
тистояти іноземному втручанню у внутрішні справи, 
а  й  дозволить  зробити  реальні  кроки  на  шляху 
до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Мета та завдання. Метою статті є аналіз осо-
бливостей  та  проблем  політико-правового  забез-
печення  взаємодії  держави  та  громадянського 
суспільства  в  сфері  публічної  безпеки.  Завдання 
статті – дослідити нормативне забезпечення діяль-
ності громадських організацій як фактору забезпе-
чення національної безпеки України та визначити 
правові  засади  та  форми  участі  громадськості 
в сфері публічної безпеки.

Методи дослідження. Під час написання статті 
були використані загальні методи аналізу, синтезу, 
узагальнення,  аналогії.  Порівняльно-правовий 
метод використовувався в процесі  аналізу  забез-
печення  державою  публічної  безпеки  і  порядку 
в  Україні.  Застосування  аналітичного  методу 
надало змогу виявити недоліки і колізії в чинному 
законодавстві,  запропоновувати шляхи  його  вдо-
сконалення,  виявити  можливості  використання 
зарубіжного досвіду.

результати.  Однією  із  фундаментальних  про-
блем  нормативно-правової  бази  України  в  сфері 
публічної  безпеки  є  відсутність  чіткого  визна-
чення та розмежування понять-термінів «публічна 
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Політико-правове забезпечення  
публічної безпеки в україні

Сучасний стан політичних, соціально-економічних процесів характеризується плинністю 
як на світовому глобальному, так і на національному рівнях. Ефективна міжсектораль-
на взаємодія – це передусім вчасні адекватні відповіді на зовнішні й внутрішні загрози. В 
таких умовах державні інститути України часто виявляються не готовими до необхід-
них трансформацій, не завжди вчасно встигають реагувати на новітні гібридні виклики, 
а отже, ефективно виконувати покладені на них функції та обов’язки. Зовнішня агресія 
проти України кардинально змінила її безпекове середовище та продемонструвала недо-
сконалість глобальної та регіональних систем безпеки. Водночас анексія Криму та події 
на сході України призвели до суттєвої активізації як держави загалом, так і організацій 
громадянського суспільства зокрема щодо створення ефективної та дієвої політики 
держави у сфері публічної безпеки й правопорядку. В таких умовах великого значення на-
бувають стратегічні комунікативні можливості держави, а саме публічна дипломатія, 
зв’язки із громадськістю, військові зв’язки, інформаційні операції, тобто використання за-
ходів, спрямованих на просування цілей держави. Невіддільними складниками ефективних 
та стабільних взаємовідносин держави та інститутів громадянського суспільства є: 
досконалість нормативно-правової бази; відкритість та прозорість діяльності владних 
структур; врахування громадської думки під час застосування нових форм і технологій 
роботи з громадськістю; залучення громадян до участі в реалізації програм управління 
справами суспільства. Стаття присвячена визначенню та характеристиці особливос-
тей та проблем політико-правового забезпечення міжсекторальної взаємодії (держави 
та громадянського суспільства) під час забезпечення публічної безпеки в Україні. З цією 
метою проаналізовано основні юридичні документи політико-правового забезпечення пу-
блічної безпеки в Україні, дослідницькі підходи до визначення сутності терміну «публічна 
безпека», його співвідношення із дотичними поняттями.
Ключові слова: громадянське суспільство, організації громадянського суспільства, пу-
блічна безпека, громадська безпека, система публічної безпеки, громадський порядок.
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безпека» і «публічний порядок», «громадська без-
пека» та «громадський порядок», що зумовлює тер-
мінологічні колізії та призводить до підміни понять.

Аналіз чинного законодавства свідчить, що тер-
мін «громадський порядок» вживається у багатьох 
значеннях, вчені дають йому різні визначення. Тер-
міни «громадський порядок», «публічний порядок» 
та «правопорядок» вживаються у низці законодав-
чих актів держави і, зокрема, в Конституції України 
(статті 34, 35, 39).

Закон України «Про національну безпеку Укра-
їни»  дає  таке  визначення  громадській  безпеці  та 
порядку – захищеність життєво важливих для сус-
пільства та особи інтересів, прав і свобод людини 
і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним 
завданням діяльності сил безпеки, інших держав-
них органів, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових  осіб  та  громадськості,  які  здійснюють 
узгоджені заходи щодо реалізації  і  захисту націо-
нальних інтересів від впливу загроз. Чіткого визна-
чення  поняття  «публічна  безпека»  нині  законо-
давство України не дає, хоча з 2014 року активно 
його  використовує.  Також  у  публічному  просторі, 
на офіційних  промах посадовців,  у  різноманітних 
публікаціях на офіційних медіа-сторінках відомств 
все  частіше  використовуються  терміни  «публічна 
безпека» та «публічний порядок» [7].

Проте у нормативно-правовій базі чітко визна-
чений  та  використовується  частіше  термін  «гро-
мадська  безпека»,  хоча  і  застосовується  пара-
лельно із поняттям «публічна безпека».

Очевидно, що для  створення  стабільно  ефек-
тивних взаємовідносин держави та громадянського 
суспільства  необхідна  досконала  правова  база. 
Сьогодні маємо певні термінологічні колізії. Напри-
клад, у Положенні про патрульну службу МВС хао-
тично, в різних контекстах застосовуються поняття 
«публічний  порядок»,  «громадський  порядок», 
«громадська безпека». Крім того, серед основних 
завдань патрульної служби називається «забезпе-
чення публічного порядку  і громадської безпеки», 
а  потім  у  третьому  і  шостому  розділах  йдеться 
про  громадський  порядок.  При  цьому  зазнача-
ється,  що  основу  діяльності  патрульної  служби 
МВС  становить  концепція  «міліція  та  громада». 
Варто  зазначити, що  сутність  терміну  «міліція»  – 
позначення  мілітаризованого,  тобто  озброєного, 
підрозділу. Тоді як «поліція» – це полінаправлена 
структура, яка має в своїх завданнях та повнова-
женнях набагато ширший арсенал функцій.

Тобто маємо підстави  турбуватися щодо  заміни 
одного  терміну  його  синонімічним  відповідником, 
адже це не просто механічна заміна. Подібна прак-
тика веде до підміни сутності самого поняття. Домі-
нантою у розумінні прикметників «публічний» і «гро-
мадський» є те, що перший асоціюється із поняттями 
«відкритий, прилюдний, гласний», а другий бaзується 
на суспільних, соціальних відносинах [1, с. 1003].

Варто  зазначити, що  навіть  на  рівні  статистики 
порівняння йде на користь терміну «громадський», 
а не лексичній одиниці «публічний». Усе це йде всу-
переч  новітнім  тенденціям  у  сфері  правовіднoсин. 
Нині  опора  йде  на  громади,  які  є  первиннoю оди-
ницею  у  системі  адміністративно-територіального 
устрою  України.  Тенденції  подальшого  розвитку 
України  бачаться  у  світлі  зростання  питомої  ваги 
місцевого  самоврядування,  ролі  громадськості 
у вирішенні проблемних питань на усіх рівнях [8].

Тому необхідно якнайшвидше привести у відпо-
відність  термінологічні  поняття,  визначені  у  зако-
нодавстві України.

Серед  фундаментальних  національних  інтер-
есів України в безпековій сфері є сталий розвиток 
громадянського суспільства і держави для забезпе-
чення зростання рівня та якості життя населення.

У Стратегії  сталого розвитку «Україна – 2020» 
вектор безпеки особливу увагу зосереджує на без-
пеці життя та здоров’я людини, а головною переду-
мовою реалізації Стратегії є суспільний договір між 
владою, бізнесом та громадянським суспільством, 
де кожна сторона має свою зону відповідальності.

Зокрема,  держава  має  забезпечити  баланс 
інтересів між громадянським суспільством, держа-
вою і бізнесом; бізнес – підтримувати та розвивати 
державу, бізнес-середовище та громадянське сус-
пільство;  а  відповідальність  громадянського  сус-
пільства полягає у контролюванні влади.

Ефективне  практичне  впровадження  декларо-
ваних  заходів  наблизить  стан  взаємодії  держави 
та громадськості до зарубіжних стандартів, забез-
печить  вирішення  багатьох  проблем  «третього 
сектору», що, безумовно, є позитивним для розви-
тку  громадських  організацій  в  Україні.  Проте  цей 
документ має часові обмеження і є ризик недови-
конання та/або зміни норм і механізмів взаємодії, 
що матиме негативний ефект.

Сучасне  безпекове  середовище  України 
складне й мінливе, а в таких умовах великого зна-
чення  набувають  стратегічні  комунікації.  В  пра-
вовому  полі  їх  визначають  як  скоординоване 
і належне використання комунікативних можливос-
тей держави, а саме публічної дипломатії, зв’язків 
із  громадськістю  тощо,  спрямованих  на  просу-
вання цілей держави.

Прикладом  таких  комунікацій  може  бути 
активне використання потенціалу організацій гро-
мадянського  суспільства  (далі  –  ОГС)  для  роз-
робки стратегічних правових документів держави, 
зокрема, актуальним є питання Стратегії  громад-
ської безпеки та цивільного захисту України.

Це  документ  довгострокового  планування, що 
визначає напрями державної політики щодо гаран-
тування  захищеності  життєво  важливих  для  дер-
жави, суспільства та особи інтересів, прав і свобод 
людини і громадянина, цілі та очікувані результати 
їх досягнення з урахуванням актуальних загроз.
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НаукоВий журНал «Політикус»
Згідно  із  Законом  України  «Про  національну 

безпеку  України»  Міністерство  внутрішніх  справ 
має  розробити,  Кабінет  Міністрів  –  розглянути, 
Рада національної безпеки  і оборони – схвалити, 
а Президент – затвердити Стратегію  громадської 
безпеки та цивільного захисту України.

Для  забезпечення  підготовки  проекту  Стра-
тегії  громадської  безпеки  та  цивільного  захисту 
України  залучаються  інститути  громадянського 
суспільства, державні органи, які входять до сис-
теми Міністерства внутрішніх справ України, Апа-
рат Ради національної безпеки і оборони України, 
наукові, аналітичні та експертні установи України, 
а також можуть бути залучені іноземні експерти.

Залучення ОГС до розробки таких концептуаль-
них документів держави частково подібно до уря-
дових програм США, коли уряд взаємодіє із громад-
ськістю  для  отримання  нових  ідей,  спрямованих 
на оптимізацію реалізації державних програм, що 
безумовно є позитивним й новим для України.

На  запит  Громадської  організації  «Інформа-
ційно-аналітичний центр «Громадський Простір»» 
до Міністерства внутрішніх справ України, який був 
зроблений у грудні 2018 року, Міністерством було 
повідомлено,  що  на  даний  час  проходять  орга-
нізаційні  процедури  щодо  розроблення  проекту 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження  Стратегії  громадської  безпеки  та  цивіль-
ного  захисту  України»  із  залученням  фахівців 
центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких  спрямовується  та  координується  Урядом 
через Міністра внутрішніх справ України [9].

Враховуючи  надзвичайну  актуальність  ство-
рення адекватної  внутрішнім й  зовнішнім  загрозам 
держави Стратегії, така позиція видається не логіч-
ною,  оскільки  відповідальним  державним  органом 
не  використовується  потенціал  громадянського 
суспільства, наукових установ, експертного середо-
вища, не залучаються іноземні фахівці. Маємо спо-
дівання, що шляхом активного обговорення та пиль-
ного  контролю  ОГС,  окремих  громадян,  політиків, 
наукових і експертних установ громадськість спону-
кає Міністерство внутрішніх справ України поклада-
тися не тільки на власні сили, а й якісно взаємодіяти 
із громадським суспільством на благо держави.

Зважаючи  на  те,  що  громадський  порядок  та 
публічна  безпека  є  важливими  складовими  еле-
ментами  національної  безпеки  країни,  актуаль-
ним завданням для України є наявність адекватної 
загрозам  Стратегії  національної  безпеки  України, 
яка є основним документом довгострокового пла-
нування  і  якою  визначаються  основні  напрями 
державної політики у сфері національної безпеки. 
Слід звернути увагу, що чинна Стратегія національ-
ної  безпеки  України  розрахована  на  реалізацію 
до 2020 року. Таким чином, процес підготовки нової 
редакції  цього  важливого  документа  довгостроко-
вого планування має розпочатися вже у 2019 році.

Доцільно запровадити практику підготовки Реє-
стру  загроз  як  складника  Стратегії  національної 
безпеки України. Цей реєстр мав би сприяти форму-
ванню спільного бачення ризиків, їх рівнів, порядку 
взаємодії державного, приватного секторів та гро-
мадянського  суспільства.  Частково  це  завдання 
вирішено  Концепцією  розвитку  сектору  безпеки 
і оборони України, проте слід зауважити, що пере-
лік  можливих  кризових  ситуації  є  не  вичерпним, 
а  крім того, документ не передбачає необхідності 
залучення до відповідних процесів інших суб’єктів, 
у тому числі громадянського суспільства [5].

Закон України «Про національну безпеку Укра-
їни»  містить  імперативну  норму,  якою  встанов-
лено, що «Стратегія національної безпеки України 
розробляється за дорученням Президента України 
протягом шести місяців після його вступу на пост» 
(стаття 26), а отже, варто прогнозувати, що схва-
лення рішенням Ради національної безпеки і обо-
рони  України  та  затвердження  указом  новообра-
ного Президента України згаданої нової Стратегії 
може відбутися,  за песимістичними прогнозам та 
з  урахуванням  тривалості  процесу  її  розробки, 
лише у листопаді – грудні 2019 року.

Варто  привернути  увагу  до  певної  колізії 
через  такий  імперативний  характер  згаданої 
норми Закону.

Стратегія  національної  безпеки  є  документом 
довгострокового планування, а отже, тривалість її 
дії має становити понад п’ятирічній термін. Проте 
кожні п’ять років черговий новообраний Президент 
повинен відповідно до Закону надавати доручення 
щодо  розроблення  протягом шести  місяців  після 
його вступу на пост нової Стратегії, затверджувати 
її  і  «запускати»  процес  чергової  розробки  нових 
безпекових стратегій, зокрема, і Стратегії громад-
ської безпеки та цивільного захисту України.

При  цьому  не  враховується,  зокрема,  те,  що 
чинний Президент може бути переобраний на дру-
гий  п’ятирічний  термін,  або  актуальна  потреба 
в концептуальних змінах норм документу відсутня.

Bpaховуючи  це,  доцільно  внести  певні  зміни 
до  статті  26  Закону,  виклавши  її,  наприклад, 
наступним чином: «Стратегія національної безпеки 
України розробляється у разі необхідності за дору-
ченням Президента України протягом шести міся-
ців після його вступу на пост».

Приділяти увагу стратегічним безпековим доку-
ментам  вкрай  важливо,  особливо  враховуючи 
те, що рівень тероризму у світі постійно зростає. 
При  цьому  невпинно  розширюється  географія 
тероризму, збільшується кількість жертв  і збитків, 
діяльність  терористичних  організацій  призводить 
до зростання відчуття незахищеності серед насе-
лення. Все це в сукупності призводить до зниження 
рівня  громадської  безпеки  як  елементу  безпеки 
національної.  З  початку  зовнішньої  агресії  проти 
України  та  підтримки  терористичної  діяльності 
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незаконних  збройних  формувань  на  території 
України ця проблема набула значної актуальності 
і для нашої країни.

Як  свідчить вітчизняний  та  зарубіжний досвід, 
задіяння  у  загальнодержавній  системі  протидії 
тероризму лише спеціальних служб та правоохо-
ронних органів не є ефективним.

У цій ситуації доцільним є залучення інститутів 
громадянського суспільства не лише до розробки 
комплексних концепцій протидії  тероризму, але й 
до безпосередньої  участі  у  проведенні  антитеро-
ристичних заходів (надання допомоги спеціальним 
службaм  і  правоохоронним  органам  у  виявленні 
ознак підготовки терористичних актів, охороні гро-
мадського  порядку  тощо).  Громадянське  суспіль-
ство  має  бути  головною  опорою  наявної  влади, 
а  взаємодія між  ними  –  запорукою  забезпечення 
принципів  демократії,  пріоритету  прав  і  свобод 
людини і громадянина.

Необхідним є відкритий діалог політиків, право-
захисників,  представників  ОГС  для  обговорення 
усіх  проблем  і  протиріч,  які  гальмують  боротьбу 
з тероризмом. За зростання терористичної загрози 
держава  і  громадянське суспільство повинні дійти 
згоди для досягнення оптимального співвідношення 
між безпекою та демократичними свободами.

Досвід  таких  країн,  як  США  та  Ізраїль,  дово-
дить,  що  залучення  громадянського  суспільства 
до діяльності у загальнодержавній системі протидії 
тероризму є одним із важливих елементів забезпе-
чення  стійкості  держави  і  суспільства  до  загрози 
тероризму.  У  цьому  контексті  прикладом  дієвої 
співпраці держави та громадянського суспільства 
є організація добровільних помічників поліції Ізра-
їлю «Мішмар Езрахі» [4].

Ще  одним  із  дієвих  засобів  конструктивного 
впливу  громадян  та  їх  об’єднань  на  процес  при-
йняття рішень і діяльність органів державної влади 
в  цілому  є  наявність  комунікативного  зв’язку. Вза-
ємодія  та  співпраця  депутатів  ВР  України  з  гро-
мадськими  організаціями,  окремими  громадянами 
є  важливою  умовою  ефективності  діяльності  пар-
ламентарів. Зокрема, на  інформації  громадськості 
базується більшість депутатських запитів. Фактично 
аналіз таких звернень є зрізом загроз громадської 
безпеки  та  суспільної  стабільності  країни.  Тому 
депутатам  доцільно  поглибити  співпрацю  з  ОГС 
з  метою  кращого  використання  їхньої  інформації 
щодо проблемних питань суспільства і держави [2].

Також  О.  Резнікова  та  С.  Сьомін  звертають 
увагу,  що  у  розвинених  демократичних  країнах 
у сфері публічної безпеки як складника національ-
ної  безпеки  важлива  роль  відводиться  комуніка-
ціям із громадськістю. Такий підхід сприяє оптимі-
зації  розподілу  відповідальності,  підвищує  рівень 
довіри населення до влади.

Проте, на  їх думку, в Україні поки що не ство-
рено  ефективний  механізм  управління  сектором 

безпеки  як  цілісною  функціональною  системою. 
Актуальність  комплексного  підходу  до  недержав-
ного  забезпечення  безпеки  України  підсилюють 
складність  і  взаємовплив  національних  інтересів 
(серед пріоритетів – розвиток громадянського сус-
пільства, його демократичних  інститутів), а також 
значний  масив  наявних  та  поява  нових  викликів 
і загроз політичній та соціальній стабільності [6].

Конституція  надає  громадянам  України  право 
на  свободу  об’єднання  у  громадські  організа-
ції  для  здійснення  і  захисту  своїх  прав  і  свобод 
та  задоволення  політичних,  соціальних  та  інших 
інтересів.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  органи 
самоорганізації населення» орган самоорганізації 
населення у межах території його діяльності може 
сприяти  відповідно  до  законодавства  правоохо-
ронним органам у забезпеченні ними охорони гро-
мадського порядку.

Законом України «Про громадські об’єднання» 
забороняється  лише  утворення  і  діяльність  гро-
мадських  організацій,  програмні  цілі  або  дії  яких 
спрямовані,  зокрема,  на  порушення  суверенітету 
і територіальної цілісності держави, підрив її без-
пеки, посягання на права  і свободи людини. Крім 
того, громадські організації не можуть мати воєні-
зованих формувань.

Будь-яка заборона діяльності об’єднань грома-
дян здійснюється лише в судовому порядку.

Важливо,  що  умисне  перешкоджання  закон-
ній  діяльності  громадських  організацій,  а  також 
погроза або насильство щодо службової особи чи 
громадянина, який виконує громадський обов’язок, 
згідно із статтями 170, 350 Кримінального кодексу 
України  карається  досить  суворо.  Такий  підхід 
до  захищеності  громадян,  громадських  інститу-
цій,  їх правозахисної діяльності на території дер-
жави дає можливість прояву суспільних прагнень 
й  інтересів,  унеможливлює  певною  мірою  засто-
сування тиску з боку інших інституцій та зменшує 
корупційні прояви, зокрема, у взаємовідносинах із 
державними  органами,  що  безперечно  є  страте-
гічно позитивним для країни.

Згідно  із  статтєю 38 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» органи сільських, 
селищних, міських рад щодо забезпечення закон-
ності, правопорядку, охорони прав, свобод і закон-
них інтересів громадян мають:

–  серед  власних  (самоврядних)  повноважень: 
підготовка  і внесення на розгляд ради пропозицій 
щодо  створення  міліції,  що  утримується  за  раху-
нок  коштів  місцевого  самоврядування,  вирішення 
питань  про  чисельність  працівників  такої  міліції, 
про  витрати  на  їх  утримання;  здійснення  матері-
ально-технічного забезпечення їх діяльності; ство-
рення для них необхідних житлово-побутових умов;

–  серед  делегованих  повноважень:  вжиття 
у  разі  надзвичайних  ситуацій  необхідних  заходів 
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відповідно  до  закону  щодо  забезпечення  дер-
жавного  і  громадського  порядку,  життєдіяльності 
підприємств,  установ  та  організацій;  врятування 
життя  людей,  захисту  їх  здоров’я;  збереження 
матеріальних цінностей.

Основний Закон дозволяє громадянам України, 
фізичним та юридичним особам все, що не  забо-
ронено  законами  та Конституцією України,  а дер-
жавним органам заборонено все, що не дозволено 
(не передбачено, не визначено). Бачимо, що зако-
нодавчо  ОГС  мають  більше  прав  і  можливостей 
для провадження своєї діяльності,  в  тому числі й 
у сфері публічної безпеки.

Закон  України  «Про  участь  громадян  в  охо-
роні громадського порядку і державного кордону» 
надає  право  створювати  громадські  об’єднання 
для участі  в охороні  громадського порядку  і дер-
жавного кордону, сприяння правоохоронним орга-
нам, прикордонній службі  у  запобіганні  та припи-
ненні адміністративних правопорушень і злочинів, 
захисті життя та здоров’я громадян, інтересів сус-
пільства  і  держави  від  протиправних  посягань, 
а також у рятуванні людей і майна під час стихій-
ного лиха та інших надзвичайних обставин.

Такі громадські організації створюються і діють 
у взаємодії з державними органами, додержуючись 
принципів гуманізму, законності, гласності, добро-
вільності,  додержання  прав  та  свобод  людини 
і  громадянина, прав  і  законних  інтересів юридич-
них осіб, рівноправності членів цих формувань.

Основними  завданнями  громадських  форму-
вань у сфері охорони громадського порядку є:

−  надання допомоги поліції у забезпеченні гро-
мадського порядку  і  громадської безпеки,  запобі-
ганні адміністративним проступкам і злочинам;

−  інформування поліції про вчинені або ті, що 
готуються, злочини, місця концентрації злочинних 
угруповань;

−  сприяння поліції у виявленні  і розкритті зло-
чинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтере-
сів держави, підприємств, громадян від злочинних 
посягань;  участь  у  забезпеченні  безпеки  дорож-
нього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю 
і правопорушеннями неповнолітніх.

Повсякденна  (оперативна)  діяльність  таких 
формувань  організовується,  спрямовується 
і  контролюється  відповідними  органами  Націо-
нальної  поліції,  підрозділами  Державної  прикор-
донної служби України тощо.

Державні  органи  мають  право  забезпечувати 
діяльність  громадських  формувань  –  надавати 
їм  службові  приміщення,  необхідний  інвентар  та 
засоби  зв’язку.  Також  громадські  формування 
на договірних засадах можуть користуватися май-
ном юридичних та фізичних осіб.

Проте не достатньо визначеним в законодавстві 
є механізм відшкодування збитків, втраченого та/або 
пошкодженого майна, спеціальних засобів тощо.

Урядові установи надають всіляку допомогу та 
підтримку у створенні громадських формувань, але 
дієвих місцевих механізмів надання такої допомоги 
сьогодні не визначено, що призводить до неврегу-
льованості,  низької  обізнаності  спеціалістів  у  цій 
сфері й ненадання такої допомоги в реальності.

Серйозною  проблемою  видається  низька  поін-
формованість  громадян,  керівників  підприємств, 
правоохоронців  й  інших  державних  службовців, 
державних установ загалом про діяльність громад-
ських об’єднань та недостатній рівень довіри до них. 
При  цьому,  за  результатами  різних  соціологічних 
досліджень, громадські організації користуються від-
носно вищим рівнем довіри у населення, порівняно 
з органами державної влади та місцевого самовря-
дування, політичними партіями і профспілками.

Важливо зазначити, що довіра і позитивне став-
лення  до  громадських  об’єднань  безпосередньо 
залежать  від  рівня  поінформованості  громадян 
про  їх  діяльність.  Так,  за  даними  соціологічного 
дослідження  Центру  Разумкова,  лише  кожен  чет-
вертий громадянин щось знає про існування (діяль-
ність)  громадських організацій у його місті чи селі, 
тоді як більшість опитаних  громадян  (70%) взагалі 
нічого не можуть сказати з цього приводу [3].

Вирішення  питання  низького  рівня  обізнаності 
щодо можливостей діяльності ОГС задля громад-
ського  порядку  в  цілому  однозначно  покращить 
ситуацію  в  державі  й  наблизить  стан  участі  гро-
мадськості в державних справах до зарубіжного.

Важливо,  що  оцінка  рівня  довіри  населення 
до  поліції  проводиться  незалежними  соціологіч-
ними  службами.  А  сам  рівень  довіри  населення 
до  поліції  є  основним  критерієм  оцінки  ефектив-
ності діяльності поліції.

На законодавчому рівні чітко зазначено, що діяль-
ність поліції здійснюється в тісній співпраці та вза-
ємодії  з  населенням,  територіальними  громадами 
та  громадськими  об’єднаннями  на  засадах  парт-
нерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. 
Така правова норма є підґрунтям для довіри у вза-
ємовідносинах «суспільство – поліція»  та  з огляду 
на  перспективи  розвитку  демократичного  суспіль-
ства в Україні має дати позитивний результат.

Можна  стверджувати,  що  за  допомогою  орга-
нізації  взаємодії  ОГС  із  державними,  зокрема, 
правоохоронними органами можна досягти більш 
ефективного  використання  можливостей  кожної 
зі  сторін,  у  розпорядженні  яких  є  різні  засоби  й 
методи вирішення завдань, що стоять перед ними.

висновки.  Правове  поле  України  містить 
достатню кількість норм, реалізація яких створює 
передумови формування громадянського суспіль-
ства  та  його  реалізації  в  системі  публічної  без-
пеки.  А  отже,  маємо  достатнє  правове  підґрунтя 
для  забезпечення  ефективних  та  стабільних 
взаємовідносин  держави  та  інститутів  громадян-
ського суспільства.
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У  нормотворчих  актах  поняття  громадської 
та  публічної  безпеки  тісно  переплітаються  між 
собою.  Термін  «громадський»  використовується 
в  законодавстві  набагато  частіше,  ніж  «публіч-
ний». Це іде всупереч новітнім тенденціям у сфері 
правовідносин, оскільки категорія «публічна без-
пека»  більш  точно  відображає  сучасні  тенденції 
суспільного  та  державного  розвитку  в  напряму, 
що  відповідає  пріоритетності  життя,  здоров’я  та 
особистої безпеки людини та громадянина, її бла-
гополуччя та добробуту.

Проте  чіткого  визначення  терміну  «публічна 
безпека» у законодавстві поки що не має, що без-
перечно необхідно унормувати.

На  основі  проведеного  дослідження  можемо 
визначити такі основні шляхи удосконалення вза-
ємодії  держави  та  громадянського  суспільства 
в сфері публічної безпеки в Україні:

–  виключення імперативної норми Закону Укра-
їни «Про національну безпеку України» та забезпе-
чення дії Стратегії  національної безпеки як доку-
менту дійсно довгострокового планування;

–  запровадження  практики  підготовки Реєстру 
загроз  як  складника  Стратегії  національної  без-
пеки України;

–  розробити  адекватну  зовнішнім  та  внутріш-
нім  загрозам  Стратегію  громадської  безпеки  та 
цивільного захисту України з обов’язковим актив-
ним залученням громадських організацій, науков-
ців та експертів до співпраці  із профільними дер-
жавними органами;

–  нівелювати  проблему  низької  поінформова-
ності  щодо  законодавчо  визначених  в  Україні  та 
успішно  реалізованих  у  зарубіжних  країнах  мож-
ливостей  правозахисних  організацій,  доцільності 
їх  створення  й  розвитку,  необхідності  об’єднання 
зусиль  із  уповноваженими  державними  орга-
нами  у  забезпеченні  правопорядку  на  терито-
рії  громад й  країни в цілому шляхом проведення 
широкої  навчально-просвітницької  діяльності; 
роз’яснювальної  роботи;  спільних  тренувань  та 
навчальних програм;

–  залучення  ОГС  до  розробки  комплексних 
концепцій  протидії  тероризму,  до  безпосеред-
ньої участі у проведенні антитерористичних захо-
дів,  надання  посильної  дoпомоги  спеціальним 
службaм.

Проаналізувавши  політико-правові  аспекти 
забезпечення публічної безпеки можна стверджу-
вати, що максимально позитивний прояв потенці-
алу та взаємодії апарату держави та ОГС отримуємо 
винятково у поєднанні їхніх зусиль й можливостей, 
спільної діяльності на засадах партнерства.
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The current state of political, socio-economic processes, both globally and globally, is char-
acterized by fluidity, effective inter-sectoral interaction - timely and adequate responses to ex-
ternal and internal threats. In such conditions, state institutions of Ukraine are often not ready 
for the necessary transformations, they are not always able to react in a timely manner to the 
latest hybrid challenges and, therefore, effectively perform their functions and responsibilities.
The external aggression against Ukraine radically changed its security environment and dem-
onstrated the imperfection of global and regional security systems. At the same time, the 
annexation of the Crimea and events in the east of Ukraine have led to a significant boost 
to both the state as a whole and civil society organizations on the establishment of an ef-
fective and effective state policy in the field of public security and law and order. In such cir-
cumstances, the strategic communication capabilities of the state, namely public diplomacy, 
public relations, military relations, information operations, that is, the use of measures aimed 
at promoting the goals of the state, are of great importance. The indispensable components 
of an effective and stable relationship between the state and civil society institutions are the 
perfection of the regulatory framework, the openness and transparency of the power struc-
tures, the consideration of public opinion in applying new forms and technologies of working 
with the public, and involving citizens in the implementation of programs for managing the 
affairs of society. Therefore, the article is devoted to the definition and characterization of the 
peculiarities and problems of political and legal provision of intersectoral interaction (state and 
civil society) with the provision of public security in Ukraine. To this end, the main legal docu-
ments of the political and legal security of public security in Ukraine are analyzed, research 
approaches to the definition of the term “public security”, its relation with tangible concepts.
Key words: civil society, civil society organizations, public safety, public safety, public safety 
system, public order.
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актуальність теми.  Пріоритети  новітньої 
політики  Дональда  Трампа  та  провідні  принципи 
зовнішньополітичної  діяльності  США  як  єдиної 
наддержави  XXI  століття  чинять  вплив  на  біль-
шість країн світу, включаючи й Україну. З’ясування 
перспектив  майбутньої  ролі  Сполучених  Штатів 
Америки на міжнародній арені є на цей час дуже 
важливим, оскільки від того, яким буде глобальне 
правління Америки в умовах багатополярності без-
посередньо залежить безпека й економічний роз-
виток усіх країн світу. Тому дослідження є актуаль-
ним і з наукової, і з практичної точки зору. 

Постановка проблеми. Дональд  Джон 
Трамп – американський державний діяч, політик. 
Президент  США  з  20  січня  2017  року.  Власник 
однієї  з  найбільших  будівельних  компаній  США, 
продюсер  і  телеведучий.  Народився  в  замож-
ній  сім’ї  власника  будівельних  компаній  Фреда 
Трампа,  після  закінчення  університету  працював 
у  батьковій  компанії,  пізніше  розбудовував  свою 
власну.  Із  часом  створив  одну  з  найуспішніших 
будівельних  компаній,  звів  будинки  в  престиж-
них районах Нью-Йорка  та  інших американських 
містах. Також є власником транспортної компанії 
та низки казино у США. Негаразди в приватному 
житті та успіх у бізнесі зробили Дональда Трампа 
однією з найвідоміших особистостей США. Засну-
вав  свою  власну  розважальну  програму  наживо 
«Кандидат», де сам брав участь як ведучий. Був 
одружений  тричі,  має  п’ятьох  дітей,  троє  з  яких 
теж працюють у його компанії [1].

Мета і завдання дослідження – вивчити пріо-
ритети новітньої політики Дональда Трампа; опи-
сати провідні принципи зовнішньополітичної діяль-
ності США як впливової держави XXI століття.

Досягнення  поставленої  мети  зумовлює  вирі-
шення таких завдань:

–  з’ясувати  пріоритети  новітньої  політики 
Дональда Трампа;

–  виявити  чинники,  що  впливали  на  розвиток 
зовнішньополітичної діяльності США;

–  виявити сфери найбільшого розвитку зовніш-
ньополітичної діяльності США.

виклад основного матеріалу.  16  червня 
2015  року  Дональд  Трамп  оголосив,  що  вступає 
в боротьбу за посаду Президента США. На голо-
суванні, що відбулося 8 листопада 2016 року, він 
здобув перемогу, і його було обрано президентом 
США.  Дональд  Трамп  став  найстаршим  за  віком 
президентом, який вступив на посаду.

20 січня 2017 року о 12:00 закінчилося президент-
ство Барака Обами, і на посаду вступив новообра-
ний президент США Дональд Трамп. Під час своєї 
інавгураційної  промови  він  пообіцяв  працювати 
на благо простих американців, заявив, що Америка 
знову  стане  сильною  і  «викорінить  радикальний 
ісламський тероризм». Перед інавгурацією рейтинг 
довіри  до  Дональда  Трампа  становив  лише  40%, 
тоді  як  рівень  підтримки  його  попередника Обами 
перед  вступом  на  посаду  становив  78%,  рейтинг 
популярності Джорджа Буша-молодшого перед інав-
гурацією був на рівні 62%, Білла Клінтона – 66%.
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Пріоритети новітньої політики Дональда трампа
Проблематика статті є вельми актуальною, адже представляє пріоритети новітньої 
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майбутньої ролі Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені, адже від того, яким 
буде глобальне правління Америки в умовах багатополярності, безпосередньо залежить 
безпека й економічний розвиток усіх країн світу, включаючи й Україну. Тому дослідження є 
актуальним і з наукової, і з практичної точки зору. У зв’язку з цим мета і завдання дослі-
дження полягають у вивченні пріоритетів новітньої політики Дональда Трампа та голо-
вних принципів зовнішньополітичної діяльності США як впливової держави XXI століття. 
У статті розглянуто особливості політики Дональда Трампа, основні засади його лідер-
ства, моральні устої. Проведено аналіз діяльності президента та їх наслідки. Розкрито 
пріоритети у політиці Дональда Трампа, такі як створення робочих місць, посилення ді-
євості міграційного законодавства в країні і реформа системи охорони здоров’я. Пред-
ставлено нову стратегію національної безпеки президента США, в якій окреслено осно-
ви та пріоритети зовнішньої політики країни на час перебування його адміністрації при 
владі. Наголошено на стратегії Дональда Трампа щодо важливості управління навколиш-
нім середовищем та охорони кордонів. Він проголосив ідею побудувати стіну на кордоні 
з Мексикою та пообіцяв покласти край «ланцюговій міграції» родичів іммігрантів і закрити 
«лазівки, що підривають зміцнення імміграційних обмежень». Найбільший наголос здійсне-
но на економічній безпеці як національній безпеці, в якій Америка понад усе. Таким чином, 
у праці з’ясовано пріоритети новітньої політики Дональда Трампа; виявлено чинники, що 
впливали на розвиток зовнішньополітичної діяльності США та вивчено сфери найбіль-
шого розвитку зовнішньополітичної діяльності США як впливової держави XXI століття.
Ключові слова: політика Дональда Трампа, лідерство, моральні устої, міграційне зако-
нодавство, реформа системи охорони здоров’я, економічна безпека, національна безпека.
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НаукоВий журНал «Політикус»
Вже в перший день свого президентства Трамп 

почав виконувати одну із основних своїх передви-
борчих обіцянок – підписав указ, що починає про-
цес скасування реформи системи охорони здоров’я 
свого  попередника,  відомої  як  “Obamacare”, 
яку  завжди  критикували  республіканці.  Водночас 
під  час  передвиборчої  компанії  Дональд  Трамп 
не  представив  альтернативної  реформи  і  після 
перемоги  заявив,  що  окремі  елементи  реформи 
залишаться чинними. Ця реформа почала запро-
ваджуватися  з  2010  року  і  була  головним  досяг-
ненням  президентства  Обами.  Головною  метою 
реформи  було  зробити  медичне  страхування 
більш якісним і доступним. Якщо до впровадження 
реформи  медичного  страхування  не  мали  16% 
американців,  то  після  її  впровадження  незастра-
хованих  лишилося  лише  8,9%.  Також  реформа 
передбачала  обов’язкове  медичне  страхування 
громадян.  У  разі  відмови  від  купівлі  поліса  аме-
риканці повинні платити штраф у розмірі 2,7% від 
свого  доходу.  Виняток  становили  лише  бідняки, 
чий дохід на 4 членів родини становить не більше 
$88 тис. на рік,  гарантувавши  їм майже 90 відсо-
ткове покриття вартості страхового поліса. Однак 
Конгрес та частина республіканців не підтримали 
скасування реформи [4].

13  жовтня  того  ж  року  Трамп  підписав  указ 
про  зменшення  впливу  програми  “Obamacare”  та 
заявив, що цей крок «був лише початком»,  і його 
адміністрація зробить усе можливе, щоб скасувати 
“Obamacare” раз і назавжди. У відповідь представ-
ники  «Демократичної  партії»  заявили  про  готов-
ність оскаржити це рішення у суді.

23  січня  2017  року  президент  Трамп 
виконав  іншу свою передвиборчу обіцянку – під-
писав указ про формальний вихід країни з угоди 
про  Транстихоокеанське  партнерство.  Угода 
про Транстихоокеанське партнерство була підпи-
сана Бараком Обамою в 2015 році. Зона партнер-
ства мала охопити 40% світової торгівлі і 12 країн 
регіону.  Також  Угода  передбачала  повне  скасу-
вання  мит  на  товари  у  послуги  в  Азійсько-Тихо-
океанському регіоні.

26  січня  Дональд  Трамп  підписав  указ 
про будівництво стіни на південному кордоні США 
з  Мексикою,  яку  обіцяв  спорудити  під  час  вибо-
рів.  Головною метою  зведення  стіни  є  зупинення 
потоку  наркотиків,  злочинності  й  нелегальної 
міграції до США. Президент Мексики Енріке Пенья 
Ньєто у відповідь висловив жаль  і засудив підпи-
сання указу. Також Трамп підписав указ про «екс-
тремальний відбір»  іммігрантів,  який на невизна-
чений термін зупиняє прийом біженців з Сирії, та 
заморозив на 120 днів програму прийому біженців 
з  таких  країн,  як  Іран,  Ірак,  Ємен,  Лівія,  Сомалі 
та  Судан.  В  указі  зазначалося,  що  США  при-
ймуть  у  2017 році  не більше ніж 50  тисяч біжен-
ців, при цьому пріоритет надаватимуть біженцям, 

переслідуваним  за  релігійними  мотивами.  Указ 
Трампа викликав багатотисячні протести та  засу-
дження від інших світових лідерів, серед яких був 
генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, кан-
цлер Німеччини Ангела Маркель, прем’єр Великої 
Британії Тереза Мей та попередник Трампа Барак 
Обама.  Федеральний  суд  Нью-Йорка  дозволив 
біженцям, що  мають  американську  візу,  не  вико-
нувати наказ президента Трампа щодо негайного 
виселення  з  країни.  Рішення  суду  розповсюджу-
ється на всю територію США та забороняє депор-
тувати осіб, які отримали статус біженців.

За  перші  сто  днів  президентства  Дональд 
Трамп підписав рекордну кількість указів – більше 
30  документів.  Частина  цих  указів  була  спрямо-
вана на збереження та створення нових робочих 
місць та полегшення ведення бізнесу. Соціологічні 
дослідження  показували,  що  близько  73%  аме-
риканців  підтримують  політику  Трампа  зі  збере-
ження робочих місць та більше 60% підтримували 
рішення нанесення ударів ракетами по Сирії [3]. 

Пріоритетами  політики  Дональда  Трампа  є 
створення  робочих  місць  «по-серйозному»  (big 
league – улюблений вислів Трампа для позначення 
високого результату), посилення дієвості міграцій-
ного  законодавства  в  країні  і  реформа  системи 
охорони  здоров’я.  Також  перед  виборами  Трамп 
заявляв,  що  його  команда  буде  потужно  працю-
вати  над  питаннями  міграції,  охорони  здоров’я, 
займатиметься створенням робочих місць.

Варто  зазначити,  що  Америка  проголосувала 
не так за зміну партії, як за зміну режиму. Дональд 
Трамп прийшов до влади на тлі суспільного невдо-
волення. Частково його посилило те, що прості аме-
риканці не відчувають багатства своєї країни на собі.

На перший погляд може здатись, що Дональд 
Трамп відкинув позицію «Америка понад усе» і почав 
активно втручатися у світові події, особливо після 
таких подій, як авіа-удари по Сирії та воєнні вчення 
біля Корейського півострова. Американський пре-
зидент заявляв: «Я не є  і не хочу бути президен-
том  світу.  Я  президент США,  і  відтепер Америка 
буде на першому місці».

З того часу світові події випробовували концеп-
цію  «Америка  понад  усе».  У  Сирії  після  хімічної 
атаки проти цивільного населення Дональд Трамп 
дав  наказ  знищити  урядову  авіабазу,  а  це  ще 
більше втягнуло Вашингтон у кровопролитну гро-
мадянську війну, що триває вже 6 років. У Білому 
домі  пояснили, що  доктрина  зовнішньої  політики 
президента  Трампа  –  захист  національних  інтер-
есів  –  залишається  незмінною,  а  факт  військо-
вого  втручання  у  Сирії  після  застосування  там 
хімічної  зброї  не  суперечить  принципу  «Америка 
понад усе».

В Азії Дональд Трамп відправив американський 
авіаносець посилити безпеку біля Корейського пів-
острова  на  тлі  провокацій  з  боку  КНДР.  Це  була 
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відповідь Кім Чен Ину на випробування балістич-
них ракет та продовження ядерної програми.

Ще  одна  подія  у  Вашингтоні  має  вплив 
на  зовнішню  політику  чинної  адміністрації. 
Зі  складу  Ради  національної  безпеки  відійшов 
головний стратег Білого дому Стів Беннон. Вважа-
ється, що  саме  він  найбільше  наполягав  на  кон-
цепції «Америка понад усе». 

Закордонна  політика  перестала  бути  орієн-
тована  на  активне  втручання.  Президент  про-
демонстрував  прагнення  втручатись  лише  тоді, 
коли виникає загроза інтересам США.

Нова адміністрація є цілковитою протилежністю 
уряду  Барака  Обами,  який  неохоче  вдавався  до 
застосування сили у світі, а також уряду Джорджа 
Буша  молодшого,  якого  навпаки  звинувачували 
у надмірному втручанні. 

Президента  Дональда  Трампа  обрали,  щоб 
вирішувати проблеми в Америці, а не в Сирії. Тому 
Білий дім, вочевидь, дає сигнал, що попри бажання 
президента вдаватись до військових дій, він і надалі 
скептично  ставитиметься  до  суттєвого  втручання 
Сполучених Штатів у громадянську війну, для якої 
немає силового вирішення.

Президент  США  представив  нову  стратегію 
національної  безпеки,  в  якій  окреслив  основи  та 
пріоритети зовнішньої політики країни на час пере-
бування його адміністрації при владі. «За допомо-
гою цієї стратегії ми закликаємо до великого відро-
дження Америки, відродження довіри, патріотизму, 
процвітання  та  гордості»,  –  так  описав  документ 
глава Білого Дому. 

Стратегія  перегукується  з  передвиборчим  гас-
лом  Дональда  Трампа  «Америка  понад  усе». 
«Ми усвідомлюємо, що слабкість – це найнадійні-
ший шлях до конфлікту, а неперевершена сила – 
це найнадійніший засіб для захисту», – наголосив 
глава держави.

Сам документ складається з чотирьох частин: 
захист батьківщини, американців і американського 
способу  життя;  сприяння  процвітанню  Америки; 
збереження миру через силу; просування амери-
канського впливу.

Такі проблеми та їхні рішення були запропоно-
вані командою діючого президента. 

Під час виступу Дональд Трамп назвав Росію та 
Китай конкуруючими силами. Ці дві країни назива-
ються такими, що «кидають виклик американській 
владі, впливу, інтересам, намагаючись зруйнувати 
американську  безпеку  та  процвітання».  «Своїм 
вторгненням до Грузії та України Росія продемон-
струвала  готовність  порушувати  суверенітет  дер-
жав  регіону»,  –  зазначається  в  стратегії.  Також 
у  документі  привертається  увага  до  спроб  Росії 
втрутитися  в  американські  вибори  в  2016  році. 
Проте  американський  президент  під  час  виступу 
підкреслив, що з обома країнами треба налагоджу-
вати «чудове партнерство» [5].

Окрім цього, Дональд Трамп згадав про «шах-
райські  режими  правління  у  Північній  Кореї  та 
Ірані.  Як  пише  «Голос  Америки»,  Трамп  назвав 
виклик з боку КНДР проблемою, яку буде розв’язано.

Глава  держави  також  зазначив,  що  вперше 
в  подібному  документі  економічна  безпека  стає 
складником  національної  безпеки.  Як  пише CNN, 
документ  дає  зрозуміти,  що  гасло  «Америка 
понад усе» – це більше, ніж просто слоган, це керу-
юча сила в міжнародній політиці. У стратегії зазна-
чається:  «США  більше  не  будуть  закривати  очі 
на порушення, шахрайство й економічну агресію».

ЗМІ  також  помітили,  що  попередня  оборонна 
стратегія екс-президента США Барака Обами від 
2015  року  називала  зміни  клімату  «терміновою  і 
зростаючою загрозою національній безпеці». Вод-
ночас  у  стратегії  Трампа  про  «важливість  управ-
ління навколишнім середовищем» йдеться тільки 
в главі щодо «енергетичного домінування».

Також  президент  звернувся  до  теми  охорони 
кордонів, підтвердивши свою ідею побудувати стіну 
на  кордоні  з  Мексикою  та  пообіцявши  покласти 
край  «ланцюговій  міграції»  родичів  іммігрантів  і 
закрити  «лазівки,  що  підривають  зміцнення  іммі-
граційних обмежень» [6].

висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, 
можна  зробити  деякі  висновки  щодо  пріоритетів 
новітньої політики Дональда Трампа за останні роки: 

Адміністрація  президента  Дональда  Трампа 
дотримується  позиції  «Америка  понад  усе». 
Вона  будується  на  ідеології  «принципового  реа-
лізму»  –  визнання  фактору  сили  у  міжнародній 
політиці, ствердження суверенітету держави – кра-
щому базисі мирного розвитку світу  і  просування 
національних інтересів.

Слова  та  обіцянки  Дональда  Трампа  можуть 
ніколи не перетворитися на конкретні дії. Хоча доку-
мент національної безпекової стратегії згадує Росію 
майже 20 разів, критикуючи її втручання в справи 
інших  країн  та  спроби  підірвати  США,  Дональд 
Трамп  згадав  про  Росію  лише  раз,  коли  називав 
Росію та Китай «конкуруючими силами».

Розходження  між  промовами  президента  й 
аналізом  стратегії  свідчать  про  більші  виклики, 
з якими зустрілися радники з нацбезпеки, оскільки 
вони намагалися розробити інтелектуальну основу, 
яка  охоплює  непередбачуваний,  внутрішньо-орі-
єнтований  підхід  президента  Дональда  Трампа 
до зовнішньої політики.

Перспективами дослідження є здійснення нау-
кової розвідки економічної безпеки США як націо-
нальної безпеки світу.
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The issue of the article is very relevant, since it presents the priorities of Donald Trump’s latest 
policy; describes the guiding principles of US foreign policy as the only superpower of the 21st 
century, describes the leading spheres through which the United States influences most coun-
tries of the world, analyzes the prospect of the future role of the United States in the international 
arena, as the prospects of the global governance of America in multipolarity directly affects the 
security and economic development of all countries of the world, including Ukraine. Therefore, 
the research is relevant both from a scientific point of view and from a practical point of view. 
In this regard, the purpose and objectives of the study are to study the priorities of Donald 
Trump’s latest policy and the main principles of US foreign policy as an influential 21st-century 
state. The article deals with the features of Donald Trump’s policy, the basic principles of his 
leadership, moral foundations. The analysis of the president’s activity and its consequences is 
carried out. Priorities in Donald Trump’s policy are revealed, in particular, the creation of jobs; 
strengthening the effectiveness of migration legislation in the country and reforming the health 
care system, etc. A new strategy of national security presented by the president of the United 
States, outlining the principles and priorities of the country’s foreign policy during the time of its 
administration in power. Donald Trump’s strategy on the importance of environmental manage-
ment has been emphasized; border security, reiterating its idea of building a wall on the border 
with Mexico and promising to put an end to the “chain migration” of immigrant relatives and to 
close “loopholes that undermine the strengthening of immigration restrictions”. The greatest em-
phasis is placed on economic security as a national security, in which America is above all else. 
Thus, the work identifies the priorities of Donald Trump’s latest policy; The factors influencing 
the development of US foreign policy and the sphere of the largest development of US foreign 
policy as an influential state of the 21st century have been identified.
Key words: Donald Trump’s policy, leadership, moral principles, migration legislation, health 
care reform, economic security, national security.
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вступ.  Інтеграційні  процеси  в  Європі  викли-
кають  значну  кількість  цікавих  для  дослідження 
питань,  вивчення  яких  може  допомогти  кращому 
розумінню особливостей світової політики та про-
цесів демократизації в умовах сьогодення. Одним 
з таких питань, на наш погляд, є проблема особли-
востей розвитку дефектних демократій в контексті 
процесів європейської інтеграції.

Європейська  інтеграція  є  яскравим  проявом 
процесу  глобалізації,  яку  слід  розглядати  у  двох 
площинах:  поглиблення  (сьогодні  ЄС  досяг  най-
вищого рівня економічної інтеграції, сформувавши 
економічний  та  монетарний  союз  і  перейшовши 
до формування спільної зовнішньої політики і полі-
тики безпеки) та розширення (збільшення кількості 
країн  за  рахунок  вступу  нових  членів).  Набуття 
членства  в  ЄС  вимагає  від  країни-кандидата, 
серед  іншого, відданості цінностям та принципам 
демократичного врядування.

У поточному, 2019 році, виповнюється 15 років 
з  моменту  п’ятого,  наймасштабнішого,  розши-
рення  ЄС,  коли  до  нього,  разом  з  Мальтою  та 
Кіпром,  приєдналися  такі  посткомуністичні  кра-
їни,  як  Польща,  Чехія,  Угорщина,  Словаччина, 
Словенія, Литва, Латвія, Естонія; а також 10 років 
Ініціативі ЄС «Східне партнерство», яка розрахо-
вана на 6 країн-сусідів  (Україна, Молдова, Грузія, 
Вірменія, Азербайджан, Білорусь). Всі ці держави 
тією або іншою мірою можна розглядати з позицій 

концепції «дефектних демократій». Крім того, акту-
альності цьому питанню додає і той факт, що цього 
року зовнішньополітичний курс України на європей-
ську  та  євроатлантичну  інтеграцію було офіційно 
закріплено  в  Конституції  нашої  держави  (Закон 
України «Про внесення  змін до Конституції Укра-
їни (щодо стратегічного курсу держави на набуття 
повноправного членства України в Європейському 
Союзі та в Організації Північноатлантичного дого-
вору)» № 2680-VIII від 07.02.2019 р.) [1].

Мета та завдання. Метою статті є дослідження 
особливостей  розвитку  дефектних  демократій 
в  контексті  євроінтеграційних  процесів.  Досяг-
нення  поставленої  мети  зумовило  постановку  та 
вирішення таких дослідних завдань:

−  проаналізувати теоретичні підходи до визна-
чення поняття «дефектні демократії»;

−  дослідити  формат  «трансформуючого 
впливу» ЄС на  інші  країни  з  точки  зору  процесів 
демократизації;

−  вивчити  особливості  взаємовідносин  між 
Україною та ЄС в контексті Ініціативи ЄС «Східне 
партнерство» та реалізації Угоди про асоціацію;

−  розглянути  прояви  «дефектів  демократії» 
в «нових» країнах – членах ЄС в умовах сьогодення.

результати. Трансформаційні процеси кінця ХХ – 
початку ХХІ століть призвели до того, що саме демо-
кратія розглядається як основна модель суспільно-
політичного устрою в світовому масштабі. Більшість 

Кадук  
Наталя Іванівна

УДК 321.7:329.1/6]:327.39-061.1ЄС
DOI https://doi.org/  

Кадук Наталя Іванівна
кандидат політичних наук, доцент, 
доцент кафедри глобалістики, 
євроінтеграції та управління 
національною безпекою 
Одеського регіонального інституту 
державного управління 
Національної академії державного 
управління при Президентові України
вул. Генуезька, 22, Одеса, Україна 

особливості розвитку дефектних демократій 
у контексті євроінтеграційних процесів

Стаття присвячена висвітленню особливостей розвитку дефектних демократій в кон-
тексті процесів європейської інтеграції. Проаналізовано теоретичні підходи до визна-
чення поняття «дефектна демократія». Охарактеризовано Ініціативу «Східне партнер-
ство» з точки зору сприяння процесам демократизації в 6 країнах – сусідах ЄС (Україна, 
Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан). Досліджено взаємовідносини між Украї-
ною та ЄС в контексті виконання Угоди про асоціацію, яка розглядається як дороговказ 
реформ на шляху реалізації зовнішньополітичного курсу нашої держави на європейську 
інтеграцію. Крім того, в статті розглянуто прояви дефектів демократії в «нових» кра-
їнах – членах ЄС в умовах сьогодення. Зазначено, що європейську інтеграцію необхідно 
розглядати як процес добровільного об’єднання країн на засадах спільних цінностей та 
цілей. Водночас «трансформуючий вплив» ЄС, сприяючи процесам демократизації, розпо-
всюджується не лише на його країни-члени та країни-кандидати, а й на країни-сусіди та 
ґрунтується на партнерських засадах, передбачаючи спільні дії та зобов’язання. Зазначе-
но, що, розглядаючи вплив євроінтеграційних процесів на становлення демократії в Укра-
їні, варто враховувати, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС виступає як дорогов-
каз реформ в нашій державі, що знайшло своє відображення в Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020». Зроблено висновок, що досвід Польщі, Чехії та Угорщини на сучасному 
етапі розвитку свідчить, що питання усунення дефектів демократії – це завдання кожної 
окремої держави, і членство в ЄС не убезпечує від «відкатів» на шляху демократизації 
та автоматично не виправляє дефекти демократії. Обґрунтовано висновок про те, що 
з метою ствердження демократії Європейський Союз здійснює «трансформуючий» вплив 
на країни, які вже є його членами або заявляють про свої євроінтеграційні прагнення, але 
кожна країна сама повинна докладати зусиль для подолання дефектів демократії.
Ключові слова: демократія, дефектна демократія, демократизація, європейська інте-
грація, Європейський Союз, «нові» країни – члени ЄС, Ініціатива ЄС «Східне партнер-
ство», Україна.
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країн, якщо ще не стали демократичними, то розпо-
чали рух у напряму розбудови демократії. Розуміння 
демократії  як  сукупності  представницьких  органів 
влади,  вільних  виборів,  ідейно-політичного  плюра-
лізму, змінюваності суб’єктів влади під впливом волі 
громадян часто призводить до простого копіювання 
практики консолідованих демократій без урахування 
історичних особливостей, національних традицій та, 
найголовніше, без укорінення в свідомості політич-
них  еліт  та  населення  ліберально-демократичних 
цінностей.  Така  ситуація  викликає  появу  у  різних 
країнах дефектних демократій.

Користуючись  визначенням  В.  Меркеля  та 
А. Круассана, слід зазначити, що дефектні демо-
кратії  – це  системи врядування, що характеризу-
ються  наявністю  значимого  та  дієвого  виборчого 
режиму,  який  регулює  доступ  до  влади  (вільні, 
таємні, рівні та загальні вибори), проте вони мають 
суттєві  функціональні  обмеження  інститутів,  що 
забезпечують політичну участь та захист базових 
політичних прав  і  громадянських свобод, а  також 
неефективний горизонтальний контроль над демо-
кратично легітимною владою [6, с. 4].

Сьогодні,  в  умовах  формування  багатополяр-
ного світу, Європейський Союз як «нестандартний» 
учасник міжнародних відносин демонструє новий 
тип впливу – «трансформуючий вплив», який пра-
цює у масштабі досить тривалих часових періодів 
і  спрямований  більше  на  демократичну  перебу-
дову світу,  ніж на досягнення «миттєвих» успіхів. 
Інструментами цього впливу є не військова сила та 
примус, а угоди й закони, які поєднують держави 
спільними  стандартами.  Добровільний  характер 
участі та об’єднання зусиль навколо спільних цілей 
щодо забезпечення безпеки та стабільності союз-
ного простору, процвітання країн-членів та добро-
буту  громадян  є  основними  ознаками  сучасного 
Європейського  Союзу.  Незважаючи  на  виклики 
часу, ЄС демонструє свою життєздатність шляхом 
адаптації до нових обставин та узгодження інтер-
есів найширшого  кола зацікавлених сторін. Саме 
це  призводить  до  збільшення  кількості  країн,  які 
заявляють про свої євроінтеграційні прагнення.

Країни,  які  виявляють  бажання  приєднатися 
до ЄС, повинні відповідати трьом Копенгагенським 
критеріям (1993 р.):

1) країни-кандидати  повинні  мати  стабільні 
інститути,  що  гарантують  демократію,  владу 
закону, права людини, повагу і захист меншин;

2) країни-кандидати повинні мати дієздатну рин-
кову  економіку  та  бути  в  змозі  існувати  в  умовах 
тиску конкуренції та ринкових сил у межах Союзу;

3) країни-кандидати  повинні  мати  здатність 
брати  на  себе  зобов’язання  членства  в  ЄС  та 
бути  відданими  цілям  політичного,  економічного 
та  валютного  союзу.  Це  означає,  що  країни-кан-
дидати мають  прийняти  всю  сукупність  правових 
норм ЄС, відому як acquis communautaire.

Консолідація політичних еліт та громадян навколо 
ідеї  вступу  до  Європейського  Союзу  на  засадах 
виконання  Копенгагенських  критеріїв  стала  потуж-
ним чинником демократизації в країнах Центрально-
Східної  Європи,  які  достатньо  швидко  (у  2004  р.) 
змогли набути членства в ЄС. Демократичні пере-
творення суспільно-політичного життя разом з пере-
будовою економіки на засадах ринкових відносин та 
істотною допомогою з боку ЄС дозволили Польщі, 
Чехії, Словаччині, Угорщині та іншим країнам п’ятої 
хвили  розширення  продемонструвати  достатньо 
високі темпи економічного розвитку та зайняти гідне 
місце серед інших країн ЄС. Крім того, повноправне 
членство  дозволило  цим  державам  долучитися 
до  творення  європейської  політики  та  вироблення 
спільних стандартів ЄС у різних сферах.

Розширення ЄС 2004 року зумовило Європей-
ську політику сусідства, метою якої було створення 
на  півдні  і  сході  від  нових  кордонів ЄС  зони  ста-
більності, миру і добробуту шляхом налагодження 
тісних довготривалих відносин  із 16 новими краї-
нами-сусідами.

У 2009 році одним з напрямів розвитку цієї полі-
тики  стала  Ініціатива  ЄС  «Східне  партнерство», 
розрахована  на  6  країн  (Україна,  Азербайджан, 
Молдова,  Грузія,  Вірменія,  Білорусь),  головною 
ідеєю  якої  є  посилення  процесів  демократизації 
в  країнах  Східної  Європи  і  Південного  Кавказу, 
надання  їм  допомоги  в  здійснюваних  ними  про-
цесах  модернізації  і  встановлення  верховенства 
права.  Елементами  «Східного  партнерства»  є 
Угоди про асоціацію, договори вільної торгівлі, без-
візовий режим, структура багатосторонньої співп-
раці та збільшення фінансової допомоги.

13 травня 2019 року на зустрічі з нагоди 10-річ-
ного  ювілею  цієї  ініціативи  було  зазначено,  що 
«Східне  Партнерство»  –  це  унікальна  політика, 
яка  спирається  на  засадничі  цінності  та  спільні 
зобов’язання  щодо  принципів  і  норм  міжнарод-
ного права, прав людини, включаючи права мен-
шин, демократії, верховенства права, підзвітності 
та  належного  врядування,  зокрема,  боротьби 
з  корупцією,  сталого розвитку  та ринкової  еконо-
міки.  Ініціатива  керується  принципами  спільного 
володіння,  спільної  відповідальності,  інклюзив-
ності, диференціації та дотримання умов, що ґрун-
туються на спільних пріоритетах [5].

Крім  того,  слід  зазначити,  що  пошук  шляхів 
вдосконалення механізмів  співпраці ЄС  із  своїми 
сусідами  продовжується  відповідно  до  викликів 
часу. Свідченням цього  є  підсумки  п’ятого  саміту 
«Східного  партнерства»,  що  відбувся  24  листо-
пада 2017 року у Брюсселі, у підсумковій деклара-
ції  якого  були  визначені  конкретні  результати,  які 
мають бути досягнуті в рамках «Східного партнер-
ства» до 2020 року: посилення взаємодії з органі-
заціями  громадянського  суспільства;  посилення 
гендерної  рівності  та  недискримінації,  посилення 
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стратегічних комунікацій та підтримування плюра-
лізму й незалежності засобів масової  інформації; 
посилення механізмів верховенства права та анти-
корупційних  механізмів;  підтримування  реалізації 
основних  судових  реформ;  підтримування  реалі-
зації реформи державного управління; посилення 
співпраці в галузі безпеки; створення Європейської 
школи Східного партнерства тощо [4].

Щодо України, то сьогодні, відповідно до змісту 
Угоди про асоціацію, її взаємовідносини з ЄС ґрун-
туються  на  засадах  спільних  цінностей,  до  яких 
належать:  повага  до  демократичних  принципів, 
верховенства  права,  доброго  врядування,  прав 
людини і основоположних свобод, у тому числі прав 
осіб, які належать до національних меншин, недис-
кримінація осіб, які належать до меншин,  і повага 
до різноманітності, людської гідності та відданість 
принципам вільної ринкової економіки [3].

Враховуючи  необхідність  докорінних  перетво-
рень у всіх сферах суспільно-політичного та соці-
ально-економічного життя нашої держави в умовах 
сьогодення, саме положення Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС (підписана в 2014 р., набула 
чинності  в  2017  р.)  було  покладено  в  основу 
Стратегії  сталого  розвитку  «Україна  –  2020», 
яка визначає напрями реформування нашої дер-
жави  на  шляху  до  європейського  політичного  та 
економічного простору.

Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та 
програм  розвитку  держави,  які  призвані  сприяти 
виконанню  Україною  Копенгагенських  критеріїв  та 
ствердженню  демократії  в  нашій  країні.  Зокрема, 
серед  таких  реформ  слід  відмітити  наступні: 
реформа  державної  служби  та  оптимізація  сис-
теми  державних  органів;  судова  реформа;  онов-
лення влади та антикорупційна реформа; програма 
електронного  урядування;  реформа  правоохорон-
ної системи; децентралізація та реформа держав-
ного  управління;  програма  національної  єдності 
та підтримки національних меншин; Конституційна 
реформа; реформа виборчого законодавства; роз-
виток інформаційного суспільства та медіа тощо [2].

Наприклад, метою судової реформи є реформу-
вання судоустрою, судочинства та суміжних право-
вих інститутів задля практичної реалізації принципів 
верховенства права і забезпечення кожному права 
на справедливий судовий розгляд справ незалеж-
ним та неупередженим судом. Реформа має забез-
печити функціонування судової влади, що відпові-
дає  суспільним очікуванням щодо незалежного  та 
справедливого  суду,  а  також європейській  системі 
цінностей та стандартів захисту прав людини.

Своєю  чергою  метою  реформи  державного 
управління є побудова прозорої системи держав-
ного управління, створення професійного інституту 
державної служби, забезпечення  її ефективності, 
а  результатом  впровадження  цієї  реформи  має 
стати створення ефективної, прозорої, відкритої та 

гнучкої структури публічної адміністрації  із  засто-
суванням  новітніх  інформаційно-комунікативних 
технологій  (е-урядування),  яка  здатна  виробляти 
й  реалізовувати  цілісну  державну  політику,  спря-
мовану на суспільний сталий розвиток і адекватне 
реагування на внутрішні та зовнішні виклики [2].

Слід  також  зазначити,  що,  розуміючи  немож-
ливість  існування  консолідованої  демократії 
без  наявності  сильного  інституту  громадянського 
суспільства,  Європейський  Союз  усіляко  сприяє 
його розвитку, як всередині, так і поза своїми меж-
ами. Наприклад, інституційне забезпечення Угоди 
про  асоціацію  між  Україною  та  ЄС  передбачає 
наявність платформи громадянського суспільства 
(стаття 469), яка складається з представників гро-
мадянського суспільства України, з однієї сторони, 
і членів Європейського економічного і соціального 
комітету,  з  іншої  сторони,  як  форуму  для  прове-
дення ними засідань та обміну думками [3].

Крім  того,  в  межах  «Східного  партнерства» 
функціонує  Форум  громадянського  суспільства – 
це багатонаціональна платформа організацій гро-
мадянського  суспільства  з  країн  Східного  Парт-
нерства,  країн  –  членів  ЄС,  європейських  та 
міжнародних  мереж,  створена  для  участі  грома-
дянського суспільства в розробці, впровадженні та 
оцінці «Східного партнерства».

Розглядаючи  особливості  розвитку  «нових» 
країн – членів ЄС на сучасному етапі,  слід  зазна-
чити, що в деяких з них, наприклад в Польщі, Угор-
щині,  Чехії,  спостерігається  поява  проявів  дефек-
тних  демократій,  коли  демократичні  інститути 
наповнюються  недемократичним  змістом.  Значну 
кількість  голосів на виборах у цих державах отри-
мують  популісти,  виникають  проблеми  із  забезпе-
ченням верховенства права та принципу розподілу 
влад,  громадянське  суспільство  не  залучається 
до процесу прийняття політичних рішень і не може 
належним чином контролювати дії влади, має місце 
порушення прав і свобод людини, зокрема свободи 
слова,  тощо. Така  ситуація  є  свідченням  того, що 
ці  держави  є  країнами,  в  яких  немає  достатнього 
досвіду  існування  в  межах  демократичних  проце-
дур,  а  цінності  демократії  недостатньо  укорінені 
у політичній та правовій культурі еліт та мас, що вкупі 
з  історичними  та  національними  особливостями 
поки заважає консолідації демократії. Незважаючи 
на це, зазначені країни залишаються демократіями 
і мають потенціал для подолання цих дефектів.

висновки. Таким  чином,  слід  зазначити,  що 
європейську  інтеграцію  необхідно  розглядати 
як процес добровільного об’єднання країн на заса-
дах спільних цінностей та цілей. Водночас «транс-
формуючий вплив» ЄС, сприяючи процесам демо-
кратизації,  розповсюджується  не  лише  на  його 
країни-члени  та  країни-кандидати,  а  й  на  країни-
сусіди  та  ґрунтується  на  партнерських  засадах, 
передбачаючи спільні дії та зобов’язання.
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на  становлення  демократії  в  Україні,  слід  зазна-
чити, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
виступає як дороговказ реформ в нашій державі, 
що  знайшло  своє  відображення  в  Стратегії  ста-
лого розвитку «Україна – 2020».

Досвід Польщі, Чехії та Угорщини на сучасному 
етапі  розвитку  свідчить,  що  питання  усунення 
дефектів демократії – це завдання кожної окремої 
держави  і  членство  в  ЄС  не  убезпечує  від  «від-
катів»  на  шляху  демократизації  та  автоматично 
не виправляє дефекти демократії.
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between Ukraine and the EU in the context of the implementation of the Association Agree-
ment, which is considered as a guide to reforms in the way of implementing the foreign policy 
of our state towards European integration, is researched. In addition, the article examines 
the manifestations of democracy defects in the “new” EU member states in the present. It is 
noted that European integration should be considered as a process of voluntary association 
of countries on the basis of common values and goals. At the same time, the “transforming 
influence” of the EU, contributing to the processes of democratization, extends not only to its 
member countries and candidate countries, but also to its neighboring countries and is based 
on partnerships, providing for joint actions and commitments. It is noted that considering the 
impact of Euro-integration processes on the establishment of democracy in Ukraine, it should 
be borne in mind that the Association Agreement between Ukraine and the EU serves as a 
guideline for reforms in our country, which is reflected in the Strategy for Sustainable Develop-
ment “Ukraine 2020”. It is concluded that the experience of Poland, the Czech Republic and 
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Hungary at the present stage of development shows that the problem of eliminating defects 
of democracy is the task of each individual state and EU membership does not guarantee 
“retreat” on the path of democratization and automatically does not correct the defects of de-
mocracy. The conclusion is made that in order to establish democracy, the European Union 
has a “transforming” effect on countries that are already members or declare their European 
aspirations, but each country itself must make efforts to overcome the defects of democracy.
Key words: democracy, defective democracy, democratization, European integration, Euro-
pean Union, “new” EU member states, EU Initiative “Eastern Partnership”, Ukraine.
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вступ. Проголосивши  незалежність,  Україна 
задекларувала  намір  побудувати  демократичний 
політичний  режим.  Одним  з  важливих  складни-
ків  демократії  є  активна  позиція  індивідів  щодо 
політичних  процесів,  яка  проявляється,  зокрема, 
в політичній участі громадян. Участь особи в полі-
тичному  житті  суспільства  показує  насамперед 
рівень  демократизації  соціуму,  свідомості  грома-
дян, рівень дієвості впливу особи на розвиток дер-
жави та реалізацію людиною своїх прав. Політична 
участь також може бути індикатором, що засвідчує 
рівень легітимності влади.

Найбільш  повно  теоретичне  та  методологічне 
підґрунтя  політичної  участі  розроблено  у  працях 
зарубіжних  вчених,  що  пояснюється  наявністю 
сталої  традиції  масової  участі  населення  в  полі-
тичному процесі. В Україні, яка була на довгий час 
виключеною  із  загальноєвропейського  контексту, 
проблема  участі  населення  у  процесах  демокра-
тичного реформування перебуває на початковому 
етапі  наукової  розробки.  В  роботах  демонстру-
ється комплексний підхід до розробки теорії полі-
тичної участі, розглядається феномен політичного 

життя  як  визначальний  чинник  демократичної 
трансформації  українського  суспільства.  Однак 
водночас  у  вітчизняній  політичній  науці  відчува-
ється нестача комплексного компаративного ана-
лізу практики реалізації політичної участі як прояву 
політичної активності громадян. Вищезазначене й 
зумовлює актуальність даної статті.

Мета та завдання. Метою статті є комплексне 
дослідження феномену політичної участі як визна-
чального чинника демократизації політичного про-
цесу. Реалізація цієї мети зумовила постановку та 
вирішення таких взаємопов’язаних завдань:

−  здійснити  системний  аналіз  ефективності 
впливу громадянської участі на процеси демокра-
тизації суспільства;

−  визначити  перешкоди  залученню  громадян 
до політичного процесу;

−  сформулювати умови підвищення громадян-
ської активності в Україні.

Методи дослідження.  Методологічну 
основу  наукової  статті  становлять  загальнона-
укові  прийоми  досліджень  і  спеціальні  методи, 
що  ґрунтуються  на  сучасних  наукових  засадах 
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ційного забезпечення участі громадян у політичному житті суспільства. Адже сьогодні 
представники державної влади фактично не визнають політичної суб’єктності грома-
дян у позаелекторальній ситуації, що не сприяє засвоєнню останніми усього комплексу 
автономної за суттю та конвенційної за формою політичної участі. До того ж факт пе-
ретворення громадян на ресурс влади спонукає до пошуку оптимальної моделі політичної 
участі громадян. Метою статті є розгляд питань феномену політичної участі, факто-
рів та умов її формування, впливу громадянської активності на процес формування де-
мократичного політичного режиму. Методологічну основу наукової статті становлять 
загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних на-
укових засадах управлінської, політичної, соціологічної і споріднених з ними наук. Наголо-
шено, що участь громадян у політичному процесі має базуватися на наступних принци-
пових положеннях: участь шляхом збору та передачі поглядів різних членів громадських 
організацій та зацікавлених громадян через громадські організації з метою впливу на про-
цес прийняття політичних рішень; довіра як чесна взаємодія між політичними силами та 
суспільством; відповідальність та прозорість як з боку громадськості, так і з боку дер-
жавних органів на всіх етапах діяльності; незалежність громадських організацій; принцип 
прозорості, в тому числі своєчасний доступ громадськості до всіх документів, проектів, 
рішень та висновків, які мають значення для процесу участі; принцип неупередженості, 
особливо з боку громадських організацій, оскільки вони мають право діяти самостійно та 
відстоювати різні позиції перед органами влади; принципи відкритості та доступності, 
оскільки процеси участі повинні бути відкритими та доступними для всіх на основі узго-
джених меж участі; принципи відповідальності та ефективності, за яких участь повинна 
бути зорієнтованою на результат, щоб мати реальний вплив на зміст, а також органи 
повинні нести відповідальність перед суспільством за плин консультаційних процесів та 
доповідати про результати; принципи відсутності дискримінації, рівного ставлення та 
відкритості, а саме рівного доступу для всіх, у тому числі задоволення потреб меншин, 
осіб, які перебувають у несприятливих умовах, вразливих чи соціально відчужених осіб 
або груп осіб, які бажають взяти участь; принцип незалежності об’єднань, у тому числі 
відмови від нав’язування зобов’язань громадських організацій щодо участі в процесах при-
йняття рішень або відстоювання певних позицій.
Ключові слова: політична участь, політичний процес, демократичні перетворення, гро-
мадська участь, демократичні громадяни, політична суб’єктність громадян, політичний 
простір.
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управлінської,  політичної,  соціологічної  і  спорід-
нених з ними наук. У статті використано наступні 
методи:  аналіз  політичної  літератури,  наукових 
вітчизняних  та  зарубіжних  першоджерел,  законо-
давчо-нормативних документів та матеріалів щодо 
політичного процесу; порівняльний аналіз та син-
тез, прогнозування, що дозволило з’ясувати прин-
ципи  політичної  участі  та  сформулювати  умови 
підвищення громадянської активності в Україні.

результати.  Процеси  демократизації  сус-
пільно-владних відносин супроводжуються транс-
формацією  всієї  політичної  системи,  яка  для 
самозбереження  створює  соціальний  фундамент 
для втілюваної політики в особі громадян через іде-
ологію  і за допомогою надання впливу на процес 
політичної  соціалізації.  Політична  участь  своєю 
чергою модифікує  політичну  систему  і  може  роз-
глядатися як один з основних факторів демократи-
зації політичного процесу. Особливістю просування 
України  до  демократії  є  провідна  роль  держави 
у становленні форм політичної участі і умов розви-
тку нової соціально-політичної системи.

Є різні підходи до трактування дефініції «полі-
тична участь»:

−  вільна  активність  громадян,  спрямована 
на прямий чи опосередкований вплив на ухвалення 
тих  чи  інших  варіантів  або  альтернатив  на  різних 
рівнях політичної системи (М. Каазе та А. Марш) [3];

−  механізм  «політичної  машини»,  за  допомо-
гою  якого  забезпечується  демократія,  пов’язана 
із  наданням  максимально  широкого  доступу 
до структури прийняття рішень для різноманітних 
груп (теоретики структурного функціоналізму);

−  прояв суперництва, боротьби, конфліктності 
як  загальних  характеристик  соціуму,  а  отже,  цей 
феномен вважається одним із джерел суспільного 
розвитку (представники теорії конфлікту);

−  більш-менш регулярне  і  насамперед  інстру-
ментальне  застосування  акторами  різних  форм 
політичної  діяльності,  засобом,  за  допомогою 
якого громадяни намагаються впливати на процес 
прийняття політичних рішень (О. Мєлєшкіна);

−  одна  з  категорій  теорії  політичної  соціаліза-
ції, конкретизується як форма залученості особис-
тості до політики (І. Дембіцька) [2];

−  різновид професійної політичної діяльності, 
спосіб  самоствердження  людини  й  формування 
культури  спілкування,  навичок  управлінської 
і самоуправлінської діяльності, практичний рівень 
залучення індивіда у політичне життя, що змушує 
його  реалізовувати  конкретні  соціально  значимі 
дії (І. Воронова).

Отже, поняття «політична участь» характеризує 
індивідуальну практичну дію  громадянина у полі-
тичній сфері і є ключовим компонентом механізмів 
функціонування  демократичної  системи.  Харак-
терними  рисами  політичної  участі  є:  свідомий 
характер, тобто це не будь-яка дія у політичному 

просторі,  а  така,  що  передбачає  вибір  суб’єктом 
діяльності  у  межах  конструкції  діяльність-безді-
яльність, серед напрямів, засобів діяльності тощо; 
спрямування на досягнення певної мети або отри-
мання певних результатів;  повторюваність  у  часі, 
тобто  до  такої  категорії  ми  не можемо  зарахову-
вати одноразові дії [3].

Процес  участі  громадян  у  прийнятті  владних 
рішень  можна  розуміти  як  безперервну  взаємо-
дію влади і громадян, яка стосується всього циклу 
прийняття та реалізації рішення – від визначення 
сутності  проблеми,  вивчення  громадської  думки, 
шляхів та етапів переведення рішення у практичну 
площину до оцінки наслідків рішення та трансфор-
мації  політики. Очевидно, що  передумовою  такої 
участі  виступає  високий  рівень  самоорганізації 
членів громадянського суспільства.

При  цьому  зауважимо,  що  громадська  участь 
виступає  однією  із  форм  функціонування  грома-
дянського  суспільства,  побудованого  на  демокра-
тичних засадах, яка спирається на реальну можли-
вість та здатність громадян отримувати інформацію 
щодо владного рішення, публічно та аргументовано 
її  обговорювати,  формувати  шляхом  компромісів 
консолідовану позицію та відстоювати її.

В контексті розгляду даної проблематики заува-
жимо, що існує ще така дефініція, як демократичні 
громадяни,  –  люди,  які  не  тільки  беруть  активну 
участь у суспільно-політичному житті під час вибо-
рів, а й здійснюють постійний контроль дій влади [2]. 
Таким громадянам притаманна культура громадян-
ськості  –  це  ставлення  людини  до  держави  і  дій 
влади,  що  проявляється  у  законослухняності  та 
критичній  вимогливості.  Культура  громадянськості 
врегульовує  взаємодію  громадян  з  владою,  а  не 
протистояння  окремих  верств  суспільства  одна 
одній.  Вона  характеризується  сприйняттям  влади 
не як предмета боротьби й завоювання, а як об’єкта 
впливу у процесі захисту інтересів і прав громадян. 
Культура  громадянськості  виражається  у  знанні  й 
визнанні  громадянами  суспільних  норм,  готовності 
їх дотримуватися. Вона базується на знанні людей 
про  їхні  права й  обов’язки,  про  те,  як  влаштована 
держава, про те, якими є політична система й голо-
вні конституційні та законодавчі процедури політич-
ного процесу [1]. В результаті цілеспрямованої освіти 
і  різнобічного  виховання,  формується свідомий, 
небайдужий,  активний  та  відповідальний  громадя-
нин, достатньо самостійний, незалежний у суджен-
нях  і  здатний чинити  зворотний вплив на державу 
і суспільство, роблячи їх демократичними.

До головних форм політичної участі належать: 
участь у виборах до представницьких органів різ-
ного  рівня,  референдумах;  участь  у  діяльності 
політичних партій, асоціацій та інших добровільних 
об’єднаннях та органах самоорганізації населення; 
участь у конвенційних і неконвенційних політичних 
акціях;  участь  в  опитуваннях  громадської  думки, 
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фокус-групах,  консультаціях,  круглих  столах  та 
неформальних зустрічах, а також збори громадян, 
місцеві  ініціативи, що знайшли масову підтримку, 
громадські слухання; участь у створенні дорадчих 
комітетів тощо [6].

В  емпіричних  дослідженнях  політична  участь 
розглядається  зазвичай  у  континуумі  поведінко-
вих форм, починаючи з найнижчого, іноді «нульо-
вого» рівня активності «політичної людини». Через 
це побудовані на основі цих досліджень типології 
політичної  участі  постають фактично як  типології 
політичної  поведінки  пересічних  громадян,  охо-
плюючи всі її прояви, аж до неучасті в політичному 
житті включно.

Враховуючи  різні  критерії,  політична  участь 
може  бути:  організованою  (громадяни  беруть 
участь у політичному житті на основі чітко проду-
маного  плану);  неорганізованою  (ніким  не  керо-
ваною  і  здебільшого  спонтанною);  традиційною 
(здійснення політичних дій та вчинків відбувається 
згідно з встановленими нормами, схемами діяль-
ності,  дотримуючись  стереотипної  поведінки); 
новаторською  (передбачає  введення  новизни); 
постійною (циклічно тривала участь, що має сталий 
характер  та  взаємодію)  [4];  епізодичною  (нетри-
вала участь у певний момент політичного життя); 
прямою  (у  межах  невеликих  політичних  груп,  де 
народ безпосередньо приймає рішення більшістю 
голосів.  На  загальнонаціональному  рівні  до  неї 
можна зарахувати референдум та плебісцит); опо-
середкованою (за допомогою голосування грома-
дяни обирають тих, хто представлятиме їх на різ-
них рівнях владних структур та прийматимуть від 
їх імені політичні рішення).

Виокремимо  різні  залученості  до  політичної 
участі залежно від мотивації політичної участі полі-
тичних акторів: інструментальна, де мотивацією є 
професійна стабільність, гарантії певного соціаль-
ного  статусу,  приналежність  до  політичної  влади 
як  спосіб  соціального  самоствердження  особис-
тості; ціннісно-орієнтована, яка в основному базу-
ється на тих цінностях, які виробляються різними 
соціальними групами у процесі усвідомлення ними 
своїх  інтересів  і  переваг;  інструментально-раціо-
нальна,  яка  забезпечує  і  захищає  інтереси  полі-
тичних  акторів;  освітньо-розвивальна;  комуніта-
ристська, яка передбачає уявлення про  загальне 
благо та необхідність його підтримання [5].

На  відміну  від  демократичних  країн,  в  Україні 
так  і не сформувалась традиція підготовки, ухва-
лення  та  реалізації  владного  рішення  як  резуль-
тату тривалого процесу консультацій, обговорень, 
діалогу влади та громадян, урахування пропозицій 
громадянського  суспільства.  Доречно  акценту-
вати  увагу  на  тому, що  основними  обмеженнями 
на  шляху  ефективної  взаємодії  влади  та  грома-
дян, участі  громадян у прийнятті владних рішень 
є: пасивність громадян; недостатній рівень інфор-

мованості  населення;  невизначеність  механізмів 
фінансового  та  матеріального  забезпечення  гро-
мадських ініціатив; відсутність необхідності (та від-
повідних стимулів) у представників влади до вза-
ємодії із громадою.

Можна стверджувати, що на тлі незадоволеності 
економічною ситуацією низька політична орієнтація 
відіграє  стабілізуючу  (або  превентивну)  функцію, 
тому  що  загальний  критичний  потенціал  не  має 
каналів і механізмів переростання масового невдо-
волення  в  політичний  протест.  Готовність  взяти 
участь  у  таких  політичних  діях,  як  демонстрації, 
підписання  петицій,  бойкоти  тощо,  досить  низька. 
Отже, з одного боку громадян України цікавить полі-
тичне життя, з іншого – політична активність зали-
шається  досить  низькою.  Саме  тому,  визначаючи 
ціннісні  пріоритети,  громадяни  віддають  перевагу 
традиційним цінностям – сім’ї, роботі, друзям.

Громадянський  контроль  за  прийняттям  та 
виконанням  рішень,  передача  певних  владних 
повноважень місцевому співтовариству сприятиме 
формуванню відкритого  суспільства. Безперечно, 
в такому суспільстві менше перешкод для артику-
ляції та агрегації інтересів, політичної комунікації. 
Це  сприяє  виявленню  проблем,  попередженню 
конфліктів, а значить і забезпеченню стабільності 
політичної системи. Сьогодні актуальною пробле-
мою, що потребує ґрунтовного вивчення, є коорди-
нація діяльності громадських асоціацій з органами 
влади,  яка  дозволить  максимально  використати 
ресурси для вирішення суспільних проблем.

У розвинених демократичних країнах громадські 
організації  часто  залучаються  до  вирішення  соці-
ально-політичних  проблем.  Українській  державі 
також потрібно визначити, які  соціальні проблеми 
вона може вирішити сама, а які – спільними зусил-
лями із громадськими організаціями. Неприбуткові 
об’єднання часто не лише надають допомогу, а ще 
й забезпечують робочі місця для певних категорій 
людей. Нині в демократичних країнах наявні різні 
форми залучення громадян до управління на міс-
цевому рівні: громадські дорадчі комітети; громад-
ські  слухання;  громадянська  просвіта;  соціальний 
моніторинг  (процес,  який  дозволяє  громадськості 
відстежувати  впровадження  державних  рішень 
на  місцевому  рівні,  визначати  їх  ефективність  та 
адекватність,  а  також  надавати  свої  пропозиції 
щодо  покращення  процесу  ухвалення  рішень); 
створення коаліцій недержавних організацій [4].

Ми  переконані  в  тому,  що  участь  громадян 
у політичному процесі має базуватися на наступних 
принципових положеннях: участь шляхом збору та 
передачі поглядів різних членів громадських орга-
нізацій та зацікавлених громадян через громадські 
організації  з  метою  впливу  на  процес  прийняття 
політичних рішень; довіра як чесна взаємодія між 
політичними силами та суспільством; відповідаль-
ність  та прозорість як  з  боку  громадськості,  так 
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і  з  боку  державних  органів  на  всіх  етапах  діяль-
ності;  незалежність  громадських  організацій, 
оскільки  важливим  є  визнання  громадської  орга-
нізації  як  вільної  й  незалежної  структури  із  влас-
ними  цілями,  рішеннями  та  заходами;  принцип 
прозорості,  в  тому  числі  своєчасний  доступ  гро-
мадськості до всіх документів, проектів, рішень та 
висновків, які мають значення для процесу участі; 
принцип неупередженості, особливо з боку громад-
ських організацій, оскільки вони мають право діяти 
самостійно та відстоювати різні позиції перед орга-
нами влади;  принципи відкритості та доступності, 
оскільки  процеси  участі  повинні  бути  відкритими 
та доступними для всіх на основі узгоджених меж 
участі;  принципи  відповідальності та  ефектив-
ності,  за яких участь повинна бути зорієнтованою 
на  результат, щоб мати  реальний  вплив  на  зміст, 
а  також  органи  повинні  нести  відповідальність 
перед  суспільством  за  плин  консультаційних  про-
цесів та доповідати про результати; принципи від-
сутності дискримінації, рівного ставлення та відкри-
тості, а саме рівного доступу для всіх, у тому числі 
задоволення потреб меншин, осіб, які перебувають 
у  несприятливих  умовах,  вразливих  чи  соціально 
відчужених  осіб  або  груп  осіб,  які  бажають  взяти 
участь;  принцип  незалежності  об’єднань,  у  тому 
числі  відмови  від  нав’язування  зобов’язань  гро-
мадських організацій щодо участі в процесах при-
йняття рішень або відстоювання певних позицій.

На  нашу  думку,  для  того  щоб  люди  брали 
активну  участь  у  громадському  житті,  потрібно 
насамперед  знайомити  їх  із  доступними  інстру-
ментами  впливу  та  формами  соціально-полі-
тичної  активності.  До  таких  передусім  належать 
мирні зібрання. Вони є не лише критерієм, за яким 
визначають  рівень  розвитку  демократії  у  країні, 
але і надзвичайно дієвим способом громадського 
контролю за інститутами публічної влади. Поняття 
«мирне  зібрання»  охоплює  будь-які  заходи,  що 
проводяться  у  публічних  місцях  у  формі  зборів, 
мітингу, демонстрації, пікетування, походу тощо.

Варто зауважити, що у багатьох зарубіжних демо-
кратичних країнах широкі можливості контролю гро-
мадськості правлячими колами, традиції публічної 
критики дій влади в засобах масової інформації, від-
бір професійно підготовлених осіб для керівництва 
і  управління  знижує  ступень  повсякденного  залу-
чення громадян у політичний процес.  Іншими сло-
вами,  в  умовах  високої  гарантованості  своїх  полі-
тичних  і цивільних прав люди досить раціонально 
ставляться  до  форм  участі  в  політиці,  довіряючи 
правлячим колам здійснювати повсякденні функції 
з управління державою і суспільством і залишаючи 
за собою право контролю й оцінки їхньої діяльності 
на виборах і референдумах.

З іншого боку, в європейських країнах все більше 
визнається  необхідність  запровадження  законо-
давчих  механізмів  чи  різноманітних  моделей,  які 

сприятимуть участі громадськості. Вищезазначене 
варто запровадити і в українських реаліях.

висновки. Таким чином, політична участь – це 
дії,  за  допомогою  яких  громадяни  будь-якої  полі-
тичної системи впливають або намагаються впли-
вати  на  результати  її  діяльності.  У  цьому  сенсі 
участь  у  політиці  розуміється  як  один  із  засобів, 
використовуваних людиною для досягнення своїх 
власних,  індивідуально  усвідомлених  цілей.  При-
чому  така  форма  реалізації  особистих  потреб 
формується  в  процесі  взаємодії  індивіда  з  уря-
дом,  органами  влади,  іншими  політичними  інсти-
тутами  і силами. Протилежністю політичній участі 
є  політична  неучасть.  Аналіз  політичних  процесів 
у демократичних країнах виявив те, що неучасть є 
показником не тільки пасивності або переконаності 
громадян у тому, що їхній голос нічого не змінить, 
але й поваги і довіри людей до своїх представників.

Отже,  узагальнення  численних  форм,  типів 
та  моделей  політичної  участі  дає  змогу  визна-
чити, що участь громадянина в політичному житті 
може втілюватися у: голосуванні як центральному 
і  найбільш  масовому  аспекті  політичної  участі 
в  демократичних  системах;  участі  в  обговоренні 
законопроектів  і  політичного  курсу  країни;  участі 
в  масових  діях;  участі  в  кампаніях  по  збору  під-
писів прихильників або супротивників певної полі-
тичної лінії; участі в діяльності політичних партій, 
профспілок, громадських організацій.
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The specificity of the modern political process in Ukraine, one of the manifestations of which 
is the nature of interaction between the authorities and citizens, actualizes the problem of 
political, legal and institutional provision of citizens’ participation in the political life of society. 
Indeed, today the representatives of state power do not actually recognize the political sub-
jectivity of citizens in extra-electoral situations, which does not facilitate the assimilation of the 
last of the complex autonomous in essence and conventional in the form of political participa-
tion. Moreover, the fact of turning citizens into a resource of power leads to the search for an 
optimal model of political participation of citizens. The purpose of the article is to consider the 
issues of the phenomenon of political participation, the factors and conditions of its formation, 
the influence of civic activism on the process of formation of a democratic political regime. 
The methodological basis of the scientific article consists of general scientific methods of re-
search and special methods, which are based on the modern scientific principles of manage-
ment, political, sociological and related sciences. It is highlighted that participation of citizens 
in the political process should be based on the following principles: participation through the 
collection and transfer of views of various members of public organizations and interested 
citizens through public organizations in order to influence on the process of making political 
decisions; trust – as an honest interaction between political forces and society; responsibility 
and transparency from both the public and the state authorities at all stages of the activity; 
independence of public organizations; the principle of transparency, including timely public 
access to all documents, projects, decisions and conclusions that are relevant to the process 
of participation; the principle of impartiality, especially on the part of public organizations, 
since they have the right to act independently and to defend different positions before the 
authorities; principles of openness and accessibility, since participation processes should be 
open and accessible to all on the basis of agreed limits of participation; the principles of re-
sponsibility and effectiveness, in which the participation must be result-oriented, in order to 
have a real impact on the content, as well as the authorities should be responsible to society 
for the advancement of the processes and provide report on the results; the principles of non-
discrimination, equal treatment and openness, namely equal access for all, including meeting 
the needs of minorities, persons in disadvantaged conditions, vulnerable or socially excluded 
persons or groups of persons wishing to take part; the principle of the independence of as-
sociations, including the refusal to impose the obligations of non-governmental organizations 
on participation in decision-making processes or the advocacy of certain positions.
Key words: political participation, political process, democratic transformations, public par-
ticipation, democratic citizens, political subjectivity of citizens, political space.
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вступ. Різке зниження інтересу до дослідження 
марксизму  в  Україні  з  часів  її  незалежності  було 
пов’язане передусім з  тим, що деякі  з його осно-
вних ідей були безпосередньо включені в практику 
побудови й функціонування радянської тоталітар-
ної держави. Серед останніх слід зазначити марк-
систський постулат про історичну місію пролетарі-
ату, його класову свідомість, який, перетворившись 
на фундаментальний принцип державної ідеології, 
став  підставою для  перетворення  цієї  соціальної 
групи  на  знаряддя  гноблення  інших  соціальних 
груп та прошарків, зокрема, селянства та інтеліген-
ції. Практика майже повного знецінення марксист-
ських  ідей,  на  наш  погляд,  може  стати  перешко-
дою  в  процесі  входження  України  до Євросоюзу. 
Як свого часу зауважив впливовий німецький мис-
литель У. Бек, суттєвою перешкодою для всіх пост-
соціалістичних країн на шляху до євроінтеграції є 
те, що вони є «наївно-сучасними», бо ще не змогли 
по-справжньому  переосмислити  і  релятивізувати 
проект  модерну.  Це  означає  передусім  перегляд 
усіх без винятку ідеологій, які виникли з «духу Про-
світницва»,  пробудженого  філософами  в  критиці 

«Священної історії» разом з питанням про рушійні 
сили історичного розвитку.

актуальність дослідження марксизму 
пов’язана  з  тим,  що  сьогодні  необхідно  осмис-
лити множинність суспільного досвіду, розмаїття 
методологічних  підходів  до  його  дослідження 
з  метою  забезпечення  умов  повноцінного  ідео-
логічного  дискурсу  в  ситуації  підвищення  рівня 
концентрації  соціальних  конфліктів,  пов’язаних 
з глобалізацією.

Мета та завдання.  Метою  статті  є  обґрунту-
вання релевантності  застосування  ключових  ідей 
марксизму  в  сучасному  ідеологічному  протисто-
янні, демонстрація його відкритості, неперервності 
трансформації  як  реакції  на  історичні  виклики. 
Завданням є аналіз неомарксистських ідей з точки 
зору механізму суспільних змін та характеру клю-
чових соціальних конфліктів ХХ-ХХІ ст.

Методи дослідження.  У  статті  використані 
наступні  наукові  методи  теоретичного  дослі-
дження:  метод  історичної  реконструкції  концеп-
туальних  змін,  порівняльний,  аналізу  та  синтезу, 
структурно-функціональний та дискурс-аналіз.

Кушерець  
Тамара Вікторівна

УДК 32-027,21:316.75
DOI https://doi.org/  

Кушерець Тамара Вікторівна
кандидат філософських наук, 
доцент кафедри політології,  
права та філософії
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя
вул. Графська, 2, Ніжин,  
Чернігівська область, Україна

До питання про релевантність марксизму  
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У статті розглядається необхідність переосмислення українцями ключових ідей марксиз-
му як умови адекватного розуміння «модерного проекту» та процесів його реалізації в роз-
винених країнах Заходу. Автор показує, як одна з ключових засад марксизму – ідея класової 
боротьби як рушійної сили історії – знаходить свій подальший розвиток в різних варіантах 
інтерпретації, серед яких і витлумачений у напряму поглиблення економічного детермі-
нізму історичний матеріалізм, ідеологічні положення якого увійшли до програми правлячої 
партії в СРСР та фатально позначилися на долі українського народу. Загалом марксизм 
розглядається як невід’ємна частина загальної формації дискурсу модерну, яка має ідеоло-
гічний характер, оскільки стосується проблем влади та управління суспільними процеса-
ми. Запропонована Марксом класова модель суб’єкта історії виникла в результаті відобра-
ження непростого досвіду модернізації суспільства з позицій однієї з найбільш незахищених 
соціальних груп та була відкритою до реконструкцій під впливом наслідків її політичної 
діяльності. Перші зміни були внесені А. Грамші у напрямку пом’якшення економічного де-
термінізму в результаті осмислення падіння революційної активності робітників у 20–30-х 
роках ХХ століття, що знайшло своє подальше застосування в критиці неомарксиста-
ми маніпуляції свідомістю людей з боку адміністративних апаратів. Критичний характер 
марксизму забезпечив його актуалізацію під час революційних подій 1968 року, що водночас 
супроводжувалось постановкою питання про вихід сфери конфліктності за межі економіч-
них відносин та адекватність застосування ідеї класової боротьби до аналізу інформацій-
ного суспільства. Позитивним моментом критики марксизму як одного з метанаративів 
стало уточнення поняття суб’єкт та його очищення від конотацій, пов’язаних з класич-
ною раціональністю, що своєю чергою означало визнання права утопій / ідеологій виступа-
ти формами самоопису суспільства та визначати історичну перспективу їхнього розви-
тку. Останні два десятиліття ХХ століття позначилися зростанням попиту на ліві ідеї 
в умовах глобальних економічних криз, що спонукало неомарксистів до реконцептуалізації 
класичних пояснювальних схем. Ідейно-теоретичні системи І. Валерстайна та Е. Балібара 
містять положення про антагоністичний характер капіталістичної «світ-економіки», про 
провідну роль класового конфлікту та представлення всіх інших – гендерних, національних, 
етнічних, расових – як різних форм його вияву. Здійснивши аналіз трансформації марксист-
ських ідей в межах західного неомарксизму, автор робить висновок про збереження їх кри-
тичного потенціалу та релевантність їх використання в сучасному ідеологічному дискурсі 
за умови реконцептуалізації класової моделі суб’єкта історії з урахуванням множинності 
досвіду соціальних протестів, пов’язаних з глобалізацією. 
Ключові слова: марксизм, неомарксизм, ідеологія, утопія, класовий антагонізм, суб’єкт 
історії, глобалізація.
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результати.  Доля  марксистської  теорії  є 

яскравим  прикладом  демонстрації  того,  як  тео-
рія, що  прагне  стати  ідеологією  політичного  руху 
або  офіційною  доктриною  держави,  піддається 
спрощенню для пересічних людей  і  ускладненню 
для інтелектуалів. Як слушно свого часу зауважив 
Р.  Арон,  вчення  Маркса,  безсумнівно,  найвищою 
мірою виявило ці чесноти, бо кожен з послідовни-
ків зміг знайти в ньому те, чого бажав. На початку 
ХХ століття більшовики, маючи на меті реалізацію 
соціалістичної  ідеї щодо  створення  безкласового 
суспільства, схематично витлумачили його наступ-
ним чином. Історія людства постає у вигляді зміни 
суспільно-економічних  формацій,  кожна  з  яких 
характеризується  певним  способом  виробництва 
та існує доти, поки відповідна система виробничих 
відносин  забезпечує  простір  для  його  зростання. 
Лише перша в ланцюгу цих формацій – первісно-
общинна – в силу низького рівня розвитку продук-
тивних сил, відсутності приватної власності та дер-
жави була позбавлена такого джерела суспільного 
розвитку,  як  класова  боротьба.  Відповідно,  фор-
мування і заміна рабовласницької, феодальної та 
капіталістичної  суспільно-економічних  формацій 
здійснюється революційним шляхом, через закрі-
плення  перемоги  одного  антагоністичного  класу 
над іншим на рівні державних інституцій. При цьому 
особливий акцент був зроблений на тому, що Маркс 
здійснив  науковий  аналіз  економічної  системи 
капіталізму з метою виявлення глибинних причин, 
що приводять до поляризації суспільства на класи. 
Він показав, що  капіталістична система виробни-
цтва перетворює суспільство на гігантський ринок, 
де все купується і продається, включаючи працю. 
У той же час концентрація машин та зосередження 
людей на промислових підприємствах створюють 
умови для формування нового класу – пролетарі-
ату. Останній закорінений у масах, але є найбільш 
свідомою їх частиною і здатний очолити боротьбу 
усіх  трудящих  і  пригноблених  проти  влади  капі-
талу та через встановлення нового типу держави 
буде спроможним забезпечити встановлення нової 
якості  загальності,  побудованої  на  засадах  соці-
альної гармонії і злагоди, звільненої від будь-яких 
проявів конфліктів.

Основною  вадою  марксистської  моделі  реалі-
зації суспільних змін, як з погляду  її  критиків, так 
і  з  погляду  творчо  мислячих  прихильників,  став 
достатньо жорсткий економічний детермінізм про-
цесу  формування  класової  свідомості  пролета-
ріату. Розвиток продуктивних сил, прогрес у зміні 
організаційних форм виробництва, зростання про-
дуктивності  праці  –  ось  основні  чинники  форму-
вання революційного авангарду. Саме збереженню 
вірності цим характеристикам марксистського варі-
анту суб’єкта історії підпорядковувалася практика 
соціалістичних  перетворень  в  нашій  країні:  чим 
скоріше  буде  знищено  дрібнотоварне  виробни-

цтво, чим швидше буде проведена колективізація 
в сільському господарстві та індустріалізація, тим 
раніше засяє сонце комунізму. Жорстокість, з якою 
супроводжувалася  реалізація  цієї  програми,  та 
загострення  соціального  розбрату  до  критично 
можливих меж виправдовувалася обіцяними бла-
гами в майбутньому.

Сучасний французький неомарксист Е. Балібар 
недвозначно висловився про те, що ідея побудови 
безкласового  суспільства  була  спотворена  і  вико-
ристана сталінським режимом з метою запобігання 
створенню реального союзу робітників і селян у їх 
боротьбі за покращення умов свого життя. Сталіну 
вдалося  перетворити  основну  хибу  марксистської 
теорії класів на одне із ключових ідеологічних поло-
жень партійної програми: «…Рушієм історії є розви-
ток виробничих сил, тоді як класова боротьба – це 
всього лише наслідок і вираження цього <…> Соці-
алізм – це перехід до безкласового суспільства, що 
має місце  не  як  наслідок  класової  боротьби,  а  як 
наслідок  іншого  роду  необхідності,  техніко-еконо-
мічної необхідності, керованої державою» [1, с. 26]. 
Е. Балібар стверджує, що в радянській історії існу-
вав  необхідний  зв’язок  між  цією  концепцією  соці-
алізму,  проголошенням  «повної  перемоги  соці-
алізму»  в  1936  році  та  збереженням  диктатури 
пролетаріату,  який  співпадає  з  посиленням  бюро-
кратичних і репресивних державних апаратів.

Розмірковуючи над  історичним досвідом побу-
дови  соціалізму  в  СРСР,  сучасний  неомарксист 
К. Касторіадис робить висновок про те, що було б 
неправильним вважати Маркса «батьком» тоталі-
таризму, бо для створення останнього, як політич-
ного  і  соціального режиму, потрібно багато  інших 
історичних  інгредієнтів,  найважливіший  серед 
яких  –  більшовицький  тип  тоталітарної  партійної 
організації.  «Із  Маркса  вийшов  не  тільки  «лені-
нізм-сталінізм», але і соціал-демократія, яка, щоб 
ми  про  неї  не  говорили,  не  є  тоталітарним  вчен-
ням»  [6]. Щодо  останньої,  то  вплив  на  її форму-
вання  та  практичну  реалізацію  з  боку  західного 
неомарксизму важко переоцінити.

Послідовники  Маркса  в  країнах  Заходу,  роз-
мірковуючи  над  причинами  поразок  робітничого 
руху,  рухались  в  напряму  пом’якшення  економіч-
ного  детермінізму  під  час  пояснення  феномену 
класової свідомості, що й привело їх до уточнення 
й  творчого  переосмислення  найбільш  вразли-
вого  і  не  до  кінця  проясненого  самим  класиком 
положення  про  механізми  формування  класів. 
Так А. Грамші, ввівши поняття гегемонія, яке позна-
чає  соціальну  згоду, що  маскує  реальні  інтереси 
людей, дійшов такого висновку: основні  процеси, 
що  призводять  до  соціальних  змін,  відбуваються 
в  надбудові  та  виступають  частиною  політики. 
Їх  результати  не  детермінуються  безпосередньо 
економікою, а тому мають відносний рівень авто-
номності,  що  забезпечує  можливість  зворотного 
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впливу  на  структуру  базису.  За  допомогою  зміни 
значень  люди  можуть  побачити  альтернативні 
способи  організації  суспільства.  Це  положення 
концепції  ідеології  А.  Грамші  стало  тим  «раціо-
нальним зерном», яке надалі забезпечило поступ 
західного  неомарксизму  та  виступило  «демарка-
ційною лінією» між ним та радянським історичним 
матеріалізмом.  Останній  продовжував  здійсню-
вати ідеологічний супровід побудови «розвинутого 
соціалізму» в СРСР аж до часу його розпаду.

Справжнім випробуванням для західного марк-
сизму стали події 1968 року, в результаті яких акти-
візувалася діяльність цілого ряду соціальних рухів, 
таких як студентський, жіночий, екологічний, наці-
онально-визвольний, рухів за громадянські права 
та  права  гомосексуалістів  тощо.  Революційна 
молодь  взяла  на  озброєння  лозунги  та  поняття, 
що  походили  з  марксизму,  але  невдовзі  стало 
зрозуміло, що  їхні запити виходять за межі цього 
дискурсу,  і що не можна виразити нові прагнення 
неекономічного  характеру  за  допомогою  старих 
слів,  часом  украй  догматичних.  «Нова  політика», 
що  пізніше  здобула  назву  політики  ідентичності, 
поставила  під  сумнів  не  тільки марксизм,  а  й  усі 
метанаративи, що походили з ідей Просвітництва, 
бо  прагнула  піти  далі  в  розумінні  громадянських 
прав,  уключаючи  до  останніх,  наприклад,  право 
захисту своєї культури. Завдання створення нових 
доктринальних основ для ідей, висунутих учасни-
ками нових соціальних рухів, узяли на себе фран-
цузькі  постмодерністи,  які  були  безпосередньо 
пов’язаними з учасниками подій «травня-68». Вони 
досягли  певних  успіхів  у  заміні  модерністських 
уявлень  про  ідентичність  як  тотожність  на  іден-
тичність,  яка  є  децентралізованою  та  постійно 
конструюється, що є більш адекватним характеру 
існування людських спільнот в сучасному динаміч-
ному світі. Пізніше, у 80-х роках ХХ століття, істо-
рія показала всі переваги, недоліки та неоднознач-
ність таких світоглядних змін.

Відкритий  характер  західного  марксизму  був 
продемонстрований  представниками  Франк-
фуртської  школи,  зокрема,  Т.  Адорно,  який,  син-
тезувавши  основні  ідеї  двох  «критичних»  теорій 
Маркса і Фрейда, обґрунтував суб’єктність молоді 
в революційних подіях 1968 року. Можна навести 
багато аргументів з приводу того, наскільки оригі-
нальною  була  концепція  фрейдо-марксизму,  але 
безсумнівною  залишається  марксистська  інтен-
ція щодо визначення суб’єкта  історії, навіть якщо 
при цьому потрібно відмовитися від  ідеї гегемонії 
пролетаріату. Хоча за свідченням аналітиків, якщо 
в  «Одновимірній  людині»  Адорно  здебільшого 
покладав надію на аутсайдерів  і вигнанців – без-
робітних, непрацездатних, бідних  і жертв дискри-
мінації – як опозицію системі, то в кінці свого життя 
виявляв  більше  прихильності  до  марксистської 
тези про класову боротьбу.

Загалом слід відмітити позитивний вплив постмо-
дернізму та ідей, висунутих учасниками нових соці-
альних  рухів,  на  реконструкцію  класової  моделі 
суб’єкта історії, позбавивши її значною мірою вузь-
кого економічного детермінізму. «Якщо традиційний 
робітничий клас  і його партії оминули увагою най-
важливіші  проблеми  нового  періоду  –  проблеми, 
що  хвилювали  феміністок,  енвайронменталістів 
і активістів руху за мир, – то чи може пролетаріат 
продовжувати  вважатися  революційним  суб’єктом 
історії?» [8, c. 32]. Характерними рисами всіх нових 
лівих стала їхня відмова мислити економічно та їхня 
зневага до буржуазного суспільства саме тому, що 
це «суспільство, яке мислить економічно». Однак, 
чи  не  втрачається  тут  сама  серцевина  класової 
моделі суб’єкта історії – класовий антагонізм, поро-
джений  капіталістичною  експлуатацією?  Бажання 
здійснити маргіналізацію рушійних сил історії знову 
і знову наштовхується на сувору правду реальних 
класових  конфліктів  і  знаходить  свою  реалізацію 
лише в утопічних проектах.

Серед  неомарксистських  утопій  варто  згадати 
запропоновану  А.  Горцем,  в  якій  чітко  простежу-
ється  ностальгія  за  суспільством,  в  якому людина 
змогла б проявити всі свої здібності. У своїй роботі 
«Метаморфози  праці»  (1988)  він  стверджує,  що 
в процесі розвитку ринкового капіталізму виробни-
чий принцип «більше коштує більше» був замінений 
на інший – виробляти без упину більше, ніж потрібно, 
зробити надлишок бажаним і перевести в гроші всі 
економічні  трансакції  в  інструментальному  пошуку 
максимального прибутку. «Економічна раціоналіза-
ція праці взяла гору над античною ідеєю свободи та 
екзистенціальної самостійності» [9, с. 37].

Загалом  для  утопічних  проектів  сучасних  нео-
марксистів є поширеною практикою уникати опису 
усіх переваг майбутнього, що позначається понят-
тям комунізму, пропонуючи натомість ідеал справж-
ньої  «суб’єктності  для  всіх»,  тоді  як  капіталізм  із 
самого початку виходив із матеріалізації самодос-
татності  людини  як  базису  її  політичної  свободи. 
А. Турен пояснює таку зміну акцентів потребою роз-
криття глибинного потенціалу модерну, який тради-
ційно визначали лише через вказівку на ефективне 
втілення в ньому інструментальної раціональності, 
що підкорює світ за допомогою науки і техніки. Таке 
бачення, на його думку, не дає повної ідеї модерну, 
бо  приховує  другу  її  половину  –  «появу  суб’єкта 
як свободи та творчості» [11, с. 240].

Ініційована постмодерністами  критика метана-
ративів дала можливість завершити тривалу дис-
кусію  з  приводу  співвідношення  ідеології  /  утопії 
та науки. Як зазначав ще в першій половині ХХ ст. 
К.  Мангейм, Маркс  звертає  увагу  на  дійсне  мис-
лення  людей,  а  не  на  думки,  що  поширюються 
в  академічних  колах,  звертається  до  ідей,  які 
не  осягаються  шляхом  чистого  споглядання  або 
апеляцією до Бога. Однак відкрита ним соціально 
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зумовлена свідомість не була належним чином оці-
нена  та названа у випадку  з буржуазією хибною, 
а у випадку з робітничим класом – істинною. Осно-
воположник марксизму спирався на той факт, що 
«з часів втрати духовної монополії церквою кожна 
опозиційна  група  в  суспільстві  отримала  можли-
вість відкрито заявляти про свої протилежно існу-
ючі  смислові  значення,  що  відповідають  її  влас-
ному розумінню світу» [7, с. 25]. Проте домінування 
в середині ХІХ століття наукової раціональності з її 
ідеалом об’єктивності спонукало Маркса до пошу-
ків «об’єктивних» законів розвитку людства і ство-
рення відповідно до «наукового» комунізму. З цієї 
самої  причини  Мангейм  звертається  до  інтелі-
генції  як  агента  незаангажованої  раціональності 
в питанні щодо отримання істинного знання.

Ситуація  змінилася  в  60-х  роках  ХХ  століття, 
коли  представники  Франкфуртської  школи  захід-
ного марксизму, зокрема Ю Габермас, в тривалій 
дискусії з приводу застосування наукових методів 
у  соціальному  пізнанні  відстояли  право  соціаль-
ної  теорії  бути  критичною.  Навряд  чи  така  кри-
тика  може  сформуватися  в  середовищі  паную-
чого  класу,  який  може  розглядати  історію  радше 
як минуле, події якого привели його до перемоги. 
Натомість  свідомість  опозиційного  класу  (утопія) 
здатна  осмислювати  історичний  процес  з  точки 
зору  майбутнього,  тобто  з  точки  зору  своїх  мрій 
і  сподівань,  відкриваючи  все  нові  і  нові  смисли. 
Стали більш переконливими застереження К. Ман-
гейма,  що  разом  із  знищенням  усіх  форм  утопії, 
людина втратить волю створювати історію та здат-
ність розуміти її; разом із зникненням утопії зникне 
і цілісне її бачення та можливість критичного став-
лення до наявної соціальної системи [7, с. 211].

Проте  слід  остерігатися  від  перетворення 
мрій  та  сподівань  пригнобленої  класової  групи 
на  догматичну  теорію,  яка  не  здатна  реагувати 
на зміни настроїв та поглядів людей, що активно 
борються за покращення свого становища та здо-
бувають на цьому шляху реалізацію своїх конкрет-
них вимог. Одним із наслідків відмови від початко-
вої  марксистської  концепції  історичного  розвитку 
в  сучасному  західному  марксизмі  стала  відмова 
і від теорії  ідеології як  істини в останній  інстанції. 
«Окремі ідеології можуть піддаватися аналізу від-
повідно  до  історичного  контексту,  але  сама  істо-
рія  розглядається  як  послідовна  зміна  ідеологій, 
а не як  здійснюваний у боротьбі рух від  ідеології 
до істини» [3, с. 112].

Значний  поштовх  для  критики  марксистських 
ідей та  їх переосмислення дали концепції постін-
дустріального  суспільства  в  70-х  роках  ХХ  ст. 
На  думку  їх  авторів,  запропонована  Марксом 
модель  продуктивних  сил  і  виробничих  відносин, 
де еволюція  процесу матеріального  виробництва 
визначає  напрям  розвитку  базису,  тобто  інститу-
ціональних рамок розвитку суспільства, перестає 

бути універсальною і повинна бути замінена. Так, 
Д. Белл стверджував, що марксистська концепція 
сприяє  розумінню  природи  капіталістичного  сус-
пільства, але не може застосовуватися до попере-
дніх суспільно-економічних формацій  і навряд чи 
буде  придатна  для  аналізу  прийдешніх  постінду-
стріальних процесів. У докапіталістичних суспіль-
ствах економіка знаходилася у підпорядкованому 
становищі  по  відношенню  до  релігії  та  політики. 
Схожу  оцінку  дає  і  Ю.  Габермас,  коли  говорить 
про  те,  що  Марксова  ієрархічна  модель  суспіль-
ства  може  розглядатися  як  правдоподібний  опис 
лише одного із щаблів історичної еволюції – інду-
стріального суспільства епохи необмеженого рин-
кового капіталізму. Саме в індустріальних суспіль-
ствах праця стає домінуючою формою діяльності, 
і лише в умовах необмеженого ринку можна гово-
рити про державу і про право як про юридичну та 
правову надбудову, яка залежить від базису.

Ю.  Габермас  вносить  конструктивну  пропози-
цію у вигляді моделі «праці і взаємодії», де другий 
компонент  не  редукується  до  першого,  та  зазна-
чає, що вона більше підходить до соціокультурних 
фаз  історії  людства,  позначених  змінами  форм 
комунікації.  Насправді  тут  йдеться  про  пропо-
зицію  зміни  «провідної»  сфери  суспільного  роз-
витку  в  умовах  становлення  інформаційного  сус-
пільства та ухилення від необхідності вести мову 
про  продовження  конфлікту  між  працею  і  капі-
талом, що при цьому нікуди не  зникає. Згаданий 
вище Д. Белл  знаходить  просте  рішення,  яке  він 
пов’язав  із  сучасними  тенденціями  еволюції  сус-
пільства,  що  проявилися  в  зростанні  значення 
політичної системи, розвитку функцій уряду. Саме 
останній  повинен  компенсувати  неадекватність 
ринку  для  задоволення  потреб  людей  у  нор-
мальному  навколишньому  середовищі,  так  само 
як і в кращих охороні здоров’я та освіті.

Питання  полягає  в  тому,  наскільки  ефективно 
соціальна  держава  виконує  покладені  на  неї 
зобов’язання? Чисельні акції протесту, організовані 
профспілками, що  час  від  часу  виникають  в  роз-
винених країнах західної Європи, вже стали звич-
ним явищем для їх мешканців. Лише рух протесту 
«жовтих жилетів» став останнім часом подією, що 
активно обговорюється в засобах масової  інфор-
мації та потребує глибокого теоретичного аналізу, 
оскільки  претендує  засвідчувати  поглиблення 
головного соціального  конфлікту  капіталістичного 
суспільства в марксистську значенні цього слова. 
З  іншого  боку,  чи  здатен  бути  повноцінним  соці-
альний захист громадян у країні, більшість з яких 
його потребують, бо мають рівень доходів нижчий 
за  встановлений  прожитковий  мінімум.  Йдеться 
про  ситуацію  в  Україні,  де  постійні  загравання 
з  електоратом  з  приводу  підвищення  соціальних 
стандартів  під  час  виборчих  кампаній  забезпечу-
ють  безперервність  панування  олігархічних  еліт, 
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а засилля популістських лозунгів не залишає про-
стору для повноцінної ідеологічної дискусії.

Питання  про  універсальність  основних  марк-
систських  ідей  та  релевантність  їх  застосування 
в інформаційному глобалізованому світі знаходить 
позитивну відповідь у зв’язку зі створенням цілого 
ряду  неомарксистських  концепцій  у  кінці  ХХ  – 
на початку ХХІ століття. Це дає підстави одному із 
їх авторів М. Кастельсу стверджувати, що класовий 
аналіз повертає втрачені раніше позиції. Глобальні 
економічні кризи дають підстави для заперечення 
твердження про те, що суперечність між найманою 
працею  та  капіталом  втрачає  центральне  місце 
у системі виробничих відносин, поступаючись міс-
цем  співробітництву  конструктивного  характеру. 
Порівняно з ранніми етапами розвитку капіталізму 
сучасне  суспільство  стало  більш  складним  і  нео-
днорідним. Так, у модернізованому і традиційному 
секторах світової системи йдуть свої власні, часто 
паралельні  процеси,  виникає  власна  соціальна 
диференціація,  виробляються  власні  ідеології 
і форми політичної організації. Це свідчить про зрос-
тання  глобального  соціального  напруження,  яке 
може надалі перерости в стан відкритого соціаль-
ного конфлікту. «Глобалізація не просто створила 
попит на ліві  ідеї та класовий аналіз – вона одно-
часно висунула до нього нові вимоги. Досі класові 
відносини  вивчалися  стосовно  до  кожного  окре-
мого  суспільства.  Але  який  вигляд  вони  повинні 
прийняти у наднаціональній площині?» [5].

Світ-системний  аналіз  І.  Валлерстайна  став 
однією із найбільш відомих спроб створення нової 
масштабної  ідейно-теоретичної  системи  у  другій 
половині  ХХ  століття,  в  межах  якої  виявляється 
можливою  реконцептуалізація  класової  моделі 
суб’єкта  історії  в  глобальному  масштабі.  Визна-
чальною рисою цього  підходу  стала  його матері-
алістичність,  тобто  надання  першочергової  важ-
ливості  економічним  процесам,  що  робить  його 
близьким  до  марксизму,  однак  у  переробленому 
варіанті. І. Валерстайн зробив основоположне уточ-
нення щодо бачення процесу розвитку капіталізму. 
«Ідеальний» капіталізм Маркса змінюється «капі-
талізмом  історичним»,  в  якому  вирішальну  роль 
відіграють  скоростиглі  феномени  імперіалізму  та 
поєднання воєн з колонізацією. «Будь-яка сучасна 
«нація» є в певному смислі продуктом колонізації: 
вона завжди була якоюсь мірою колонізуючою або 
колонізованою, а іноді і те, й інше» [2, с. 105]. Наці-
ональні  єдності  складалися,  виходячи  з  глобаль-
ної  структури  «світової  економіки»,  залежно  від 
ролі, яку вони в ній відігравали в певний період – 
виходячи  з  центру.  Точніше,  вони  формувалися, 
будучи  спрямовані  одна  проти  одної  як  конкуру-
ючі  знаряддя панування центру над периферією. 
Концепція  історичного капіталізму дозволяє пока-
зати  взаємозв’язок  відмінних  соціальних  катего-
рій  із  їх  залученістю  до  процесів  капіталістичної 

експлуатації.  «Капіталізм  використовує  не  тільки 
присвоєння власником доданої вартості, яку виро-
бляє  робітник,  але  й  присвоєння  зоною  серце-
вини  доданої вартості,  яка  виробляється  у  світ-
економіці в цілому» [3, с. 38]. Проте І. Валлерстайн 
наголошує,  що  головним  конфліктом  капіталіс-
тичної  світ-економіки  є  класовий,  який  базується 
на  суперечності  економічних  інтересів  буржуазії 
і пролетаріату. Процес безконечного накопичення 
капіталу  в  межах  капіталістичної  світ-економіки 
можливий  лише  за  умови  нерівномірної  концен-
трації  капіталу  і  доданої  вартості.  Нерівномірний 
розподіл капіталу приводить до виникнення різкої 
поляризації між бідними країнами Півдня та бага-
тими  країнами Заходу.  Така  поляризація  й  ієрар-
хізація  виправдовується  лібералізмом,  расизмом 
і націоналізмом. Різні нації та етнічні групи мають 
різне  становище  в  межах  світ-системи,  а  націо-
нальна  та  расова  нерівність  служать  виправдан-
ням багаторівневої системи експлуатації.

Переваги  світ-системного  аналізу  в  реконцеп-
туалізації  класової  моделі  суб’єкта  історії  виявля-
ються в тому, що на його основі можна пояснити всі 
типи соціального гноблення, які за  інших пояснень 
виявляються суперечливими та взаємовиключними. 
Класовий  конфлікт  набуває  гендерних,  етнічних, 
національних та расових форм, залишаючись про-
відним та таким, що більше не здатний маскуватися 
під  гаслами ліберальної  ідеології. Однак  таке  роз-
щеплення  пролетаризації  між  частково  незалеж-
ними,  частково  суперечливими  процесами  не  від-
міняє  пролетаризації,  бо  менше,  ніж  коли-небудь, 
громадяни  сучасних  суспільств  нерівні  в  таких 
питаннях,  як  тяжкість  праці,  автономія  і  незалеж-
ність, право на безпечне життя і гідну смерть, рівень 
споживання й освіти (тобто інформації). Зростання 
безробіття  як  наслідок  впровадження  новітніх  тех-
нологій  та  прагнення  до  повного  заміщення  робіт-
ників машинами змусить всі країни переглянути свої 
уявлення  про  роль  людей  у  соціальному  процесі. 
«Переосмислення  можливостей  і  обов’язків  міль-
йонів людей у суспільстві, в якому відсутня масова 
зайнятість, повною мірою може стати найнагальні-
шим соціальним завданням століття» [10, c. 15].

Прихильний до  ідей І. Валерстайна французь-
кий  неомарксист  Е.  Балібар  конструктивно  реа-
гує на чисельні  закиди щодо «зникнення  класів». 
На  його  думку,  зруйнованими  виявилися  лише 
локальні  інституційні  форми,  в  яких  упродовж 
приблизно ста років,  з одного боку, робітний рух, 
а з  іншого, буржуазна держава згуртовували пев-
ною мірою як національну буржуазію, так  і націо-
нальний пролетаріат. «Осяжна»  ідентичність  кла-
сів  завжди  була  лише  зворотним  ефектом  їхньої 
практики соціальної дії, а нинішня «криза» є кри-
зою  репрезентативних  форм  і  певних  практик 
класової  боротьби,  однак  вона  не  є  зникненням 
самого  антагонізму[2,  с.  205-206].  Тому  відміняти 
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аналітичні принципи марксизму ще не на часі, бо 
поняття класу та класової боротьби можна засто-
сувати для позначення процесів суспільної транс-
формації  без  наперед  визначеного  кінця,  тобто 
нескінченної  трансформації  соціально-класової 
структури.  І  проблемою  тут  є  не  стільки  відсут-
ність нових організаційних форм, чогось на зразок 
ІІІ  Інтернаціоналу,  скільки  загального  понятійного 
поля для осмислення ситуації, що склалася.

висновки. Аналіз  здійсненої  неомарксистами 
трансформації  марксистських  ідей  дає  підстави 
зробити  висновок  про  збереження  їх  критичного 
потенціалу  та  релевантність  їх  використання 
в  сучасному  ідеологічному  дискурсі  за  умови 
реконцептуалізації  класової  моделі  суб’єкта  істо-
рії з урахуванням множинності досвіду соціальних 
протестів,  пов’язаних  з  глобалізацією.  Практика 
критичного  переосмислення  марксистської  спад-
щини має стати прикладом креативного викорис-
тання  одного  із  складників  загальної  спадщини 
епохи  модерну  та  спонукати  до  реконструкції 
випробуваних  часом  основних  її  ідей  з  метою 
забезпечення теоретичного підґрунтя у політичній 
боротьбі тих соціальних прошарків, життєва ситуа-
ція яких не відповідає їхнім уявленням про добро-
бут, справедливість та людську гідність. Не запере-
чуючи цінності  творчої  реконструкції  теоретичних 
підвалин не лише соціалістичної (соціал-демокра-
тичної) ідеології, а й ліберальної та націоналістич-
ної,  можна  створити  належні  світоглядні  переду-
мови як для убезпечення українців від повторення 
помилок минулого, так  і для забезпечення успіш-
ної  інтеграції  в Євросоюз,  який має  сприйматися 
реалістично з усіма його проблемами та ідеологіч-
ними розбіжностями. Бо перед українським наро-
дом як і людством в цілому постає завдання зміни 
основних  світоглядних  орієнтирів,  винайдення 
нових  способів  співіснування  (як  в  глобальному, 
так  і в локальному масштабі) та життя у  гармонії 
з навколишнім світом  і природою у середині нас, 
не втрачаючи визнаних досягнень модерної циві-
лізації  та  відкриваючи  нові  способи  залучення  їх 
до вирішення нагальних проблем сьогодення.
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The author demonstrates the necessity of Marxism key ideas rethinking as a precondition of 
adequate understanding of “modern project” and the process of its realization in the devel-
oped countries of the West. The author shows how such a key principle of Marxism as the 
idea of class struggle as the driving force of history is further developed in various interpre-
tations, including historical materialism (interpreted in the direction of deepening economic 
determinism), whose ideological principles have been included in the program of the ruling 
party in the USSR, and had a fatal impact upon the fate of Ukrainian people. In general, 
Marxism is regarded as an integral part of general modernist discourse, which is ideological in 
character, since it concerns the problems of power and the management of social processes. 
Marx’s proposed class model of the subject of history arose as a reflection of modernizing 
society difficult experience from the standpoint of a most vulnerable social group and this 
model was open to reconstruction under the influence of its political activity consequences. 
The first changes were made by A. Gramsci who mitigated economic determinism because 
of his comprehension of a decline in revolutionary activity of workers in 1920s and 1930s, 
and it has been further applied in neo-Marxists’ critics of manipulating the consciousness of 
people by administrative apparatus. The critical nature of Marxism provided its role during the 
revolutionary events of 1968, which at the same time was accompanied by a new problem 
of conflicts going beyond the boundaries of economic relations and the adequacy of class 
struggle idea application to the analysis of the information society. The positive point of criti-
cism of Marxism as one of meta-narratives was the clarification of the subject concept and 
its purification from connotations associated with classical conception of rationality, which, in 
turn, meant recognizing the right of utopias / ideologies to act as forms of self-description of 
society and their right to determine the historical perspective of their development. The last 
two decades of the 20th century were marked by mainstreaming of left-wing ideas in the 
context of global economic crises, which forced neo-Marxists to reconceptualize classical ex-
planatory schemes. The ideological and theoretical systems of I. Wallerstein and and E. Bali-
bar contain ideas of  the antagonistic character of capitalist “world-economy”, the leading role 
of class conflict and the representation of all other conflicts (gender, national, ethnic, racial) as 
different forms of class conflict manifestation. The analysis of Marxist ideas transformation in 
modern western neo-Marxism leads to the conclusion that the critical potential of Marxism is 
still preserved, and it is possible to apply Marxism in modern ideological discourse under the 
condition of reconceptualization of class model of history subject, taking into consideration the 
experience of social protests, related to globalization.
Key words: Marxism, Neo-Marxism, utopia, class conflict, history subject, globalization.
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вступ. Сучасний міжнародний  порядок  харак-
теризується зростаючою тенденцією до зближення 
інтересів  держав  і  народів,  зумовлених  потре-
бами розвитку, процвітання, а інколи й виживання. 
Зазначена  тенденція  унаочнюється  в  процесах 
міжнародної  інтеграції  та  глобалізації.  Численні 
проблеми міжнародної політики, економіки, розпо-
ділу енергетичних ресурсів, екології, міграції, подо-
лання бідності тощо виходять за межі державних 
кордонів, перетворюються на глобальні та потре-
бують нагального вирішення. Відповідно, сьогодні 
держави мають спрямувати свої зусилля на погли-
блення та розвиток міжнародного співробітництва, 
зокрема, в гуманітарній сфері.

Серед іноземних дослідників сфери гуманітарної 
політики варто виділити таких вчених, як Л. Джеймс, 
С. Крофт, П. Морган, Т. Терріф, М. Шіхен, які звер-
тають увагу на дію зовнішніх чинників і загроз наці-
ональній безпеці. У зв’язку з цим в основу їх мето-
дологічного  підходу  покладено  аналіз  переважно 
політико-правових  аспектів  міжнаціональної,  між-
державної  гуманітарної  взаємодії  та  загроз,  що 
можуть виникнути у процесі її реалізації [16].

Якісний  аналіз  Загальної  декларації  прав 
людини на  предмет  її  співвідношення  із  внутріш-
ньодержавним  та  міжнародним  правом  здійснив 
професор  міжнародного  права  Х.  Ханнум  [11]. 
З-поміж  інших  зарубіжних юристів-міжнародників, 

сферою дослідження яких були міжнародні меха-
нізми захисту прав людини, варто відмітити працю 
Дж. Крофорда та Ф. Олстона [12].

Проблеми  міжнародного  гуманітарного  права 
є  предметом  пильної  уваги  вітчизняних  юристів, 
політологів, філософів  тощо. Серед них  слід  від-
значити  праці  В.  Авер’янова,  М.  Баймуратова, 
В.  Борденюка,  С.  Здіорука,  Ю.  Ключковського, 
Ю.  Ковбасюка, В.  Кравченко, В.  Кубійди, А. Мат-
вієнка,  А.  Некряч,  М.  Пітцика,  В.  Скуратівського, 
В.  Трощинського,  С.  Чукута,  Ю.  Шемшученка  й 
інших. Водночас динаміка міжнародних  відносин, 
загострення гуманітарних проблем в Європі і світі 
актуалізує потребу подальшого наукового аналізу 
їх правового регулювання.

Метою статі є аналіз еволюції прийняття осно-
воположних міжнародних та вітчизняних політико-
правових  актів,  що  регулюють  міжнародну  співп-
рацю України в гуманітарній сфері.

Методи дослідження. Виконання  окреслених 
вище  завдань  потребувало  комплексного  вико-
ристання  сукупності  принципів,  підходів  і  методів 
пізнання,  визначених  специфікою  предмета  дослі-
дження. Основу роботи становлять універсальні нау-
кові принципи об’єктивності,  історизму, системності 
й комплексності. У роботі застосовано процесуаль-
ний, проблемно-хронологічний,  політико-правовий, 
ретроспективний, контент-аналіз й інші методи.
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Базові засади правового регулювання  
міжнародної співпраці україни в гуманітарній сфері

Характер назрілих проблем, що виникають у відносинах між Україною та іншими країна-
ми, актуалізують розгляд таких питань, як гармонізація транскордонного співробітни-
цтва, міграційної та візової політики, пошук нових можливостей у розвитку науки, куль-
тури тощо. Особливий інтерес тут викликають міждержавні відносини в гуманітарній 
сфері, оскільки вони безпосередньо торкаються проблем життя, духовного здоров’я 
та гідності людини. Гуманітарна політика практично всіх країн світу спрямована на за-
хист культурної спадщини як матеріальної, так і духовної, та основана на гуманітарних 
взаємозв’язках держав і народів світу, їхньої участі в глобалізаційних процесах. З огляду 
на це у виробленні концептуальних засад сучасної гуманітарної політики України має вра-
ховуватися вітчизняний духовно-культурний і міжнародний досвід, проте пріоритетними 
мають бути національні інтереси. Метою статті є аналіз еволюції прийняття осново-
положних міжнародних та вітчизняних політико-правових актів, що регулюють міжна-
родну співпрацю України в гуманітарній сфері. У статті розкривається еволюція та 
зміст міжнародних та вітчизняних політико-правових актів, які визначають міжнародну 
співпрацю України в гуманітарній сфері: «Загальна декларація прав людини» (1948 р.); 
«Міжнародний пакт про громадянські та політичні права» (1966 р.) і два факультативних 
протоколи до нього; «Міжнародний пакт про економічні соціальні та культурні права» 
(1966 р.) та факультативний протокол до нього. Перший факультативний протокол, 
прийнятий в 1966 р., передбачає право на подання петицій; другий факультативний про-
токол, прийнятий в 1989 р., спрямовано на скасування смертної кари. Розкривається 
відмінність між двома Пактами. Україна ратифікувала ці пакти в 1973 р. Те саме зроби-
ли понад сто інших країн світу, чим зобов’язалися узгодити національне законодавство 
з міжнародними стандартами. У контексті реалізації міжнародного гуманітарного права 
здійснено аналіз статей Конституції України, а також низки Законів України: «Про куль-
туру» (2011) «Про освіту» (2017), Указу Президента України «Про затвердження Націо-
нальної стратегії у сфері прав людини» (2015).
Ключові слова: міжнародне право, гуманітарна сфера політики, Загальна декларація 
прав людини, міжнародні пакти, Конституція України, закони України.
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виклад основного матеріалу. Міжнародне 
гуманітарне  право  є  похідним  від  прав  і  свобод 
людини, які у широкому контексті забезпечують їй 
достойне існування й процвітання упродовж усього 
життя. Витоки цього права містяться у природних 
правах людини, а також правах, що унормовують 
життя людини у всіх сферах життєдіяльності: еко-
номічній,  соціальній,  політичній,  культурно-духо-
вній і, зрештою, міжнародній.

Сучасне  розуміння  прав  людини  склалося 
після  Другої  світової  війни.  У  Статуті  Організації 
Об’єднаних  Націй,  прийнятому  в  1945  р.,  прого-
лошується, що однією з цілей Організації є заохо-
чення і розвиток поваги до прав людини і основних 
свобод  для  всіх.  Кульмінацією  даного  процесу 
стало  проголошення  Генеральною  Асамблеєю 
ООН Загальної декларації прав людини 10 грудня 
1948  р.  У  цьому  документі,  проголошеному 
як «завдання, виконання яких повинні прагнути всі 
народи  і держави», викладається широкий спектр 
прав, що  охоплює  всі  аспекти  життя  суспільства. 
Зокрема,  ст.  1  Декларації  проголошує,  що  «…всі 
люди  народжуються  вільними  й  рівними  у  своїх 
гідності та правах». Декларація починалася з пре-
амбули, у якій було окреслено загальні засади, що 
визначають  причини  її  проголошення.  Ст.  1  та  2, 
закладаючи фундамент,  наголошують  на  принци-
пах рівності, свободи, гідності та братерства. Осно-
вний текст Загальної декларації прав людини скла-
дається із чотирьох блоків. Перший блок (ст. 3-11) 
проголошує  права  індивіда  на  життя  й  заборону 
рабства. Другий блок (ст. 12-17 Загальної деклара-
ції прав людини) проголошує права індивіда в гро-
мадянському й політичному суспільстві. Третій блок 
(ст. 18-21) проголошує духовні, публічні та політичні 
свободи віросповідання й свободу асоціацій. Чет-
вертий блок  (ст.  22-27)  визначає  економічні,  соці-
альні та культурні права. Останні три статті Загаль-
ної декларації прав людини присвячено обов’язкам 
індивіда  перед  суспільством, вони  накладають 
заборону  на  зловживання  правами,  що  завдає 
шкоду тій меті, яку заклала в них ООН [15].

Таким чином, Загальна декларація прав людини 
уперше  сформулювала  права,  які  повинна  мати 
кожна людина. Вона складалася  із 30 статей, зміст 
яких було уточнено через інститути міжнародних угод, 
регіональних та національних конституцій і законів.

Оскільки Декларація – це резолюція Генераль-
ної Асамблеї ООН,  а  не  угода,  вона не має пря-
мої  зобов’язуючої сили. Однак вона мала велике 
моральне значення, оскільки містила перше узго-
джене  на  міжнародному  рівні  визначення  прав 
усіх людей. У Декларації також було безпосеред-
ньо  закладено  основу  для  структури  договорів, 
які були прийняті в наступні десятиліття. Не менш 
важливим є і те, що в Декларації зведено воєдино 
різні види прав людини й підкреслюється їх спіль-
ність, взаємопов’язаність і взаємозалежність.

Наступним етапом в утвердженні міжнародного 
права в  гуманітарній сфері стало укладання двох 
договорів:  «Міжнародного  пакту  про  економічні, 
соціальні  і  культурні  права»  [14]  та  «Міжнарод-
ного пакту про громадянські і політичні права» [13] 
і факультативного протоколу до нього. Процес підго-
товки юридично обов’язкових документів, що закрі-
плюють права, проголошені в Загальній декларації 
прав людини, почався відразу ж після її прийняття 
в  1948  р.  На  початку  пропонувалося  розробити 
єдиний пакт, що охоплював би усі  права людини. 
Однак після тривалих дискусій Генеральна Асамб-
лея  запропонувала  Комісії  з  прав  людини  розро-
бити два окремих документи, вказавши при цьому, 
що вони повинні містити якомога більше аналогіч-
них положень для «виявлення єдності цілей». Оби-
два пакти були прийняті Генеральною Асамблеєю 
в грудні 1966 р. і вступили в силу в 1976 р. Разом 
із Декларацією вони складають «Міжнародний біль 
про права людини» [4, с. 26].

Загалом  зазначенні  документи  мають  анало-
гічну структуру  і в деяких статтях навіть однакові 
або дуже схожі формулювання. У преамбулі обох 
документів  визнається  взаємозалежність  всіх 
прав людини і вказується, що ідеал в області прав 
людини може бути здійснений тільки якщо будуть 
створені такі умови, за яких кожен може користу-
ватися  своїми  економічними,  громадянськими, 
соціальними, культурними і політичними правами. 
У  першій  частині  обох  Пактів  містяться  однакові 
положення про право всіх народів на самовизна-
чення і вільне розпорядження своїми природними 
ресурсами  і  багатствами.  У  другій  частині  сфор-
мульовано загальні положення про заборону дис-
кримінації,  утверджується  рівність  прав  чоловіків 
і жінок щодо користування передбаченими в кож-
ному  з  Пактів  правами,  а  також  окреслюються 
припустимі обмеження щодо користування такими 
правами. У частині третій кожного Пакту містяться 
основні положення, що розвивають права, які про-
писані у Загальній декларації прав людини.

«Міжнародний  пакт  про  економічні,  соціальні 
і  культурні  права»  складається  з  преамбули  та 
31  статті.  Основними  правами  він  закріплював: 
право на недискримінацію, право на працю, право 
на  справедливі  і  сприятливі  умови  праці,  проф-
спілкові права, право на соціальне забезпечення, 
право на захист сім’ї, право на достатній життєвий 
рівень, право на охорону здоров’я, право на освіту, 
право на участь у культурному житті тощо.

Його особливим моментом є  те, що він  зі  зна-
чним  ступенем  деталізації  розвиває  відповідні 
права  Загальної  декларації  і  містить  вказівки 
на  необхідні  заходи  для  їх  повної  реалізації. 
Зокрема, у розділі про право на освіту Пакт ґрун-
тується  на  формулюваннях  Загальної  деклара-
ції прав людини, при цьому ст. 13  і 14 присвячені 
його різним аспектам і передбачають зобов’язання 
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щодо  забезпечення  обов’язкової  і  безкоштовної 
початкової  освіти  і  щодо  вжиття  заходів,  спрямо-
ваних на поступове введення безкоштовної серед-
ньої і вищої освіти. Праву на охорону здоров’я, яке 
в Декларації трактується як один з аспектів права 
на достатній життєвий рівень, в Пакті присвячена 
окрема стаття 12. Вона визначає право на найвищий 
досяжний  рівень  фізичного  і  психічного  здоров’я 
та  охоплюються  такі  конкретні  питання,  як  гігієна 
зовнішнього середовища, епідемічні та професійні 
хвороби. Ст. 6 про право на працю доповнена ст. 7, 
в якій йдеться про право на справедливі і сприят-
ливі умови праці, що відповідають вимогам безпеки 
і гігієни, однакову для всіх можливість просування 
в роботі й винагорода за святкові дні.

Документ також визнає значну роль міжнарод-
ного співтовариства (ст. 2 (1), 11 (2), 15 (4), 22 і 23), 
що  є  розвитком принципів,  викладених  в  статтях 
22 і 28 Загальної декларації прав людини [14].

У  частині  четвертій  міститься  вимога  до  всіх 
держав  періодично  представляти  доповіді  в  Еко-
номічну і Соціальну Раду. У 1985 р. Рада заснувала 
Комітет  з  економічних,  соціальних  і  культурних 
прав,  доручивши  йому  отримувати  від  держав-
учасників  доповіді  про  вжиті  ними  заходи  щодо 
реалізації Пакту і про досягнутий ними прогрес.

Прийнятий 10 грудня 2008 р. резолюцією 63/117 
ГА ООН Факультативний протокол до Пакту надає 
державам-учасницям можливість приймати додат-
кові  процедури.  У  ньому  передбачена  повно-
масштабна процедура прийому та розгляду скарг, 
включаючи індивідуальні петиції, розслідування та 
міждержавні суперечки,  за умови, що обидві сто-
рони є учасниками Протоколу.

«Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права»  складається  з  преамбули  та  53  статей. 
У  ньому,  як  і  в  «Міжнародному  пакті  про  еконо-
мічні,  соціальні  і  культурні  права»,  розвиваються 
громадянські і політичні права, викладені в Декла-
рації, за винятком права володіти майном і права 
на притулок (якому була окремо присвячена Кон-
венція  про  статус  біженців  1951  р.).  Він  містить 
також  додаткові  права,  наприклад,  права  осіб, 
позбавлених волі (ст. 10),  і положення про захист 
національних меншин (ст. 27) [13].

На додаток до ст. 2 (1) і 3 про недопущення дис-
кримінації (які повторюються в ст. 2 (2) і 3 «Міжна-
родного пакту про економічні, соціальні і культурні 
права»)  ст.  26  передбачає  забезпечення  рівності 
перед законом і наявність у людей права без будь-
якої дискримінації на рівний захист закону, чинного 
у відповідній державі. Крім того, в ст. 2 передбачено 
право  на  використання  ефективного  засобу  пра-
вового  захисту  в  разі  порушень  прав,  закріпле-
них в Пакті,  включаючи створення незалежної  та 
неупередженої  інстанції,  в  яку можна  звернутися 
з  повідомленнями  про  такі  можливі  порушення. 
Далі Пакт охоплює основні громадянські і політичні 

права і свободи. Положення його ст. 25 є гарантією 
права на вільну участь у веденні державних справ, 
зокрема, за посередництвом справедливих і пері-
одичних виборів.

У  частині  четвертій  Пакту  міститься  вимога 
до всіх держав-учасниць періодично представляти 
звіти до Комітету  з прав людини. Його  компетен-
цію, порядок формування і роботу регламентують 
ст.  28-45  Пакту.  Також  встановлено,  що  Комітет 
складається  з  18  незалежних  експертів,  які  оби-
раються терміном на чотири роки з числа держав-
учасників Пакту. Згідно з ст. 40 зазначеного доку-
менту  Комітет  з  прав  людини  розглядає  доповіді 
держав-учасниць  про  заходи,  вжиті  для  втілення 
в життя прав і свобод людини, викладених у дого-
ворі, а також про прогрес, досягнутий у реалізації 
цих прав. За певних умов він може також розгля-
дати  міждержавні  суперечки  щодо  дотримання 
учасниками договору своїх зобов’язань по ньому.

Пакт  доповнюють  два  факультативних  прото-
коли, що дозволяють державам прийняти на себе 
додаткові  зобов’язання.  Перший  факультативний 
протокол, прийнятий в 1966 р., передбачає право 
на  подання  петицій;  другий факультативний  про-
токол, прийнятий в 1989 р., спрямовано на скасу-
вання смертної кари [9, с. 7-11].

Також  слід  зазначити  відмінність  між  двома 
пактами. Вона пов’язана з принципом поступового 
здійснення, передбаченим в частині другій «Міжна-
родного пакту про економічні, соціальні і культурні 
права».  У  ст.  2  (1)  вказується, що  держава-учас-
ник «зобов’язується <…> прийняти в максималь-
них межах наявних ресурсів заходів для того, щоб 
забезпечити поступово повну реалізацію визначе-
них прав». Принцип поступового здійснення визнає 
ті фінансові  труднощі,  з  якими можуть  зіткнутися 
держави-учасники.  Разом  з  тим  він  також  накла-
дає  безпосереднє  зобов’язання  щодо  прийняття 
продуманих, конкретних і цілеспрямованих кроків, 
спрямованих на повне здійснення прав, закріпле-
них в Пакті [10, с. 195].

Таким  чином,  ухвалення  у  1966  р.  зазначених 
пактів про права людини стало новою віхою в роз-
витку  міжнародного  права.  Вперше  індивід  став 
суб’єктом  не  тільки  внутрішньодержавного,  але  й 
міжнародного права. Відповідно до положень пак-
тів  всі  особи,  які  проживають  у  державах-учасни-
цях  пактів  або  на  яких  поширюється  юрисдикція 
цієї держави, отримують можливість користуватися 
правами, передбаченими пактами, без розрізнення 
за ознакою статі, раси, мови, кольору шкіри, релі-
гії, політичних та інших переконань, національного 
або  соціального  походження,  майнового,  стано-
вого  чи  іншого  становища.  Всі  держави-учасники 
зобов’язані  привести  національне  законодавство 
у відповідність до норм пактів. Крім того, відповідно 
до факультативного протоколу до «Пакту про гро-
мадянські і політичні права», громадянин будь-якої 
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держави-учасниці  пакту,  яка  підписала  протокол, 
може звертатися безпосередньо до Комітету з прав 
людини за захистом своїх прав.

Україна  ратифікувала  ці  пакти  в  1973  р. 
Те саме зробили понад сто  інших країн світу, чим 
зобов’язалися узгодити національне законодавство 
з міжнародними стандартами. Міжнародно-правові 
акти отримали верховенство над внутрішнім зако-
нодавством, що  надало можливість  громадянину, 
чиї  громадянські  або  політичні  права  порушено, 
звернутися за захистом безпосередньо до Комітету 
з  прав  людини  при  ООН.  Можливим  це  ставало 
за умови, якщо було вичерпано можливості захисту, 
надані  національним  законодавством.  За  умови, 
якщо певне право людини не отримало законодав-
чого закріплення з боку держави, воно визнається 
таким на основі міжнародних актів.

Першими  нормативними  актами,  якими  неза-
лежна  Україна  продемонструвала  готовність 
виконувати  свої  гуманітарні  зобов’язання,  були 
«Декларація про державний суверенітет України» 
від  16  липня  1990  р.  [1]  і  Звернення  Верховної 
Ради України «До парламентів і народів світу» від 
5  грудня  1991  р.  Цими  документами  було  зазна-
чено, що Україна як суверенна держава «…прагне 
посісти  гідне  місце  серед  демократичних,  пра-
вових  країн  світу  і  ставить  собі  за мету  всебічно 
забезпечити  права  і  свободи  людини  і  громадя-
нина на рівні загальновизнаних міжнародних прин-
ципів, норм і стандартів» [2, с. 4].

Наступними  кроками  на  шляху  імплемента-
ції  міжнародних  норм  у  гуманітарній  сфері  стало 
закріплення  основних  політичних,  громадянських, 
соціальних та економічних прав у Законах України 
«Про власність», «Про підприємництво», «Про сво-
боду совісті та релігійні організації», «Про громадян-
ство України», «Про місцеві Ради народних депута-
тів та місцеве і регіональне самоврядування», «Про 
скасування  кримінального  покарання  у  вигляді 
вигнання», «Про правовий статус іноземців» тощо, 
а  також  у  двосторонніх  міжнародних  договорах 
і угодах між Україною та іншими державами.

У листопаді 1995 р. Україна стала членом Ради 
Європи  і  таким  чином  приєдналася  до  багатосто-
ронніх європейських конвенцій у галузі прав  і сво-
бод людини й взяла на себе зобов’язання щодо імп-
лементації їх норм у національне законодавство.

Свідченням  сталості  гуманітарного  розвитку 
України  стало  прийняття  28  червня  1996  р.  Кон-
ституції  України.  Формулювання  прав  та  свобод 
людини  і  громадянина, які були закріплені в Кон-
ституції, засвідчили прагнення долучитися до сві-
тових  гуманітарних  стандартів.  Основний  Закон 
України  імплементував  усі  основні  положення 
міжнародно-правових актів, що стосувалися прав 
людини,  і  які  є  культурним  надбанням  людства 
у  гуманітарній  сфері.  Також  було  визначено  сис-
тему прав і свобод у всіх основних сферах – полі-

тичній,  громадянській,  соціальній  економічній 
і культурній [3].

Процес  інтегрування  України  у  європейське 
співтовариство передусім визначатиметься успіш-
ністю  імплементування  у  вітчизняне  законодав-
ство  основних  вимог  щодо  дотримання  прав 
людини у сфері судочинства, економічних свобод, 
соціальних гарантій та екологічної безпеки.

Важливим  документом,  який  визначає  засади 
міжнародної  співпраці  України  у  гуманітарній 
сфері  став  Закон  України  «Про  засади  внутріш-
ньої  та  зовнішньої  політики»  від  1  липня  2010  р. 
Зокрема, ст. 11 визначає, що основними засадами 
зовнішньої  політики України  у  гуманітарній  сфері 
є:  пріоритетність  національних  інтересів;  зміц-
нення  міжнародного  авторитету  України  і  ство-
рення  сприятливих  зовнішньополітичних  умов 
для розвитку української нації; підтримка  інтегра-
ції в загальноєвропейський політичний, правовий, 
інформаційний  та  політичний  простір;  реалізація 
громадянських  норм  відповідно  до  міжнародного 
законодавства тощо [5].

Напрями міжнародної співпраці України у гума-
нітарній  сфері  визначають  й  інші  важливі  полі-
тико-правові  акти.  Так,  Закон  України  «Про  куль-
туру»  (2011)  гарантує  державне  сприяння 
міжнародному культурному співробітництву (ст. 33). 
Він передбачає унормування міжнародних культур-
них зав’язків, а також переміщення культурних цін-
ностей через державний кордон (ч. 2, ст. 2) [7].

Закон України «Про освіту»  (2017) наголошує, 
що «державна політика у сфері освіти формується 
і реалізується на основі наукових досліджень, між-
народних зобов’язань, вітчизняного та іноземного 
досвіду…» (ч. 3, ст. 5). [8].

Важливим кроком у напрямі зміцнення гуманітар-
ного  складника  українського  суспільства  на  сучас-
ному  етапі  державотворення  стало  прийняття 
«Національної  стратегії  у  сфері  прав  людини», 
затвердженої  Указом  Президента  України.  Відпо-
відно,  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України 
у листопаді 2015 р. було розроблено та затверджено 
«План  заходів  з  реалізації  Національної  стратегії 
у сфері прав людини на період до 2020 року» [6].

З огляду на викладене можна стверджувати, що 
в Україні активізувався процес вироблення концеп-
туальних  положень  на  довгострокову  перспективу 
гуманітарного розвитку, що надає можливість визна-
чити  стратегію  дій  у  здійсненні  реформ  на  націо-
нальному рівні, які потребує вітчизняне суспільство. 
Проте  чинна  система  нормативно-правових  актів 
ще не повністю відповідає актуальним  завданням 
розвитку  вітчизняного  суспільства  на  сучасному 
етапі, тому потребує внесення змін до чинних зако-
нодавчих актів та доповнення новими політико-пра-
вовими актами в гуманітарній сфері.

висновки.  Отже,  головними  напрямами  між-
народної  політики  України  в  гуманітарній  сфері 



48 Випуск 3. 2019

НаукоВий журНал «Політикус»
на сучасному етапі має бути приведення у відпо-
відність  до  потреб  сьогодення,  визначення  кон-
цептуальних  положень  та  прийняття  стратегії 
гуманітарного розвитку на довгострокову перспек-
тиву, а також перегляд й доповнення новими доку-
ментами чинної системи законодавчої бази в усіх 
галузях гуманітарної сфери, які б відповідали між-
народним  стандартам  та  актуальним  завданням 
розвитку українського суспільства.
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  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

The nature of the urgent problems that arise in relations between Ukraine and other countries 
will update the consideration of such issues as harmonization of cross-border cooperation, 
migration and visa policy, search for new opportunities in the development of science, culture, 
etc. The inter-state relations in the humanitarian sphere, since they directly affect the prob-
lems of life, spiritual health and human dignity are of particular interest here. The humani-
tarian policy of practically all countries of the world is aimed at protecting cultural heritage, 
both material and spiritual, and is based on the humanitarian interconnections of states and 
nations of the world, their participation in the globalization processes. With this in mind, the 
development of the conceptual foundations of modern humanitarian policy of Ukraine has to 
take into account domestic spiritual-cultural and international and experience, but national in-
terests should be priorities. The purpose of the article is to analyze the evolution of the adop-
tion of fundamental international and domestic political and legal acts regulating Ukraine’s 
international cooperation in the humanitarian sphere. The article reveals the evolution and 
content of international and domestic political and legal acts that determine the international 
cooperation of Ukraine in the humanitarian sphere: “The Universal Declaration of Human 
Rights” (1948); “International Covenant on Civil and Political Rights” (1966) and two optional 
protocols; “The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (1966) and 
the optional protocol. The first optional protocol, adopted in 1966, provides for the right to 
petition; the second optional protocol, adopted in 1989, aims at abolition of the death penalty. 
The distinction between the two Covenants has been revealed. Ukraine ratified these pacts 
in 1973. The same was done by more than a hundred other countries of the world, which 
committed to harmonize national legislation with international standards. In the context of the 
implementation of international humanitarian law, an analysis of the articles of the Constitu-
tion of Ukraine, as well as a number of Laws of Ukraine: “On Culture” (2011) “On Education” 
(2017), Decree of the President of Ukraine “On Approval of the National Human Rights Strat-
egy” (2015) has been carried out.
Key words: international law, humanitarian sphere of policy, Universal Declaration of Human 
Rights, international covenants, Constitution of Ukraine, laws of Ukraine.
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Сучасній  Україні  потрібна  сильна  державна 
влада,  яка  здатна  вивести  країну  з  війни,  забез-
печити  економічну  стабільність,  зростання  якості 
життя громадян та отримати міжнародний автори-
тет.  Вирішення  цієї  проблеми  неможливо  без  діє-
вого механізму політичної відповідальності суспіль-
ства.  Його  головними  компонентами  виступають 
держава,  громадянське  суспільство  та  індивіди, 
особистості.  Провідною  в  цій  системі  є  держава, 
але рівень  її політичної відповідальності залежить 
від  розвинутості  громадянського  суспільства,  його 
політичної відповідальності та можливості суб’єктів 
позитивно  впливати  на  функціонування  держави, 
здійснювати формування органів влади та контроль 
їх діяльності. Через слабкість громадянського сус-
пільства,  відсутність  необхідного  рівня  політичної 
відповідальності не були створені структурні умови 
для  класичної  демократії.  Консолідації  демократії 

не відбулось. Це привело до гібридних деформацій 
української  держави.  Виникли  умови  для  повер-
нення  авторитаризму.  Проблема  набула  своєї 
гостроти після 2010 року, коли новою владою роз-
почалася  ревізія  Конституції  України,  скасування 
її  змін  2004  року.  Було  повернено  президентсько-
парламентську  форму  правління  та  відповідний 
механізм  політичної  відповідальності  з  наявними 
гібридними  деформаціями.  Розпочався  перехід 
до авторитарного політичного режиму. Його застосу-
вання в нових умовах привело до політичної кризи. 
Активне повернення до Конституції 2004 року відбу-
лося після Євромайдану. 21 лютого 2014 року Вер-
ховна  Рада  України  прийняла  закон  «Про  віднов-
лення дії  окремих положень Конституції  України», 
за яким чинною стала Конституція із змінами і допо-
вненнями  від  8  грудня  2004  року  [1].  Розпочався 
процес  створення  класичного  парламентсько-
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Сучасній Україні потрібна сильна державна влада, яка здатна вивести країну з війни, за-
безпечити економічну стабільність, зростання якості життя громадян та отримати 
міжнародний авторитет. Вирішення цієї проблеми неможливо без дієвого механізму полі-
тичної відповідальності суспільства. Його головними компонентами виступають держа-
ва, громадянське суспільство та індивіди, особистості. Провідною в цій системі є держа-
ва, але рівень її політичної відповідальності залежить від розвинутості громадянського 
суспільства, його політичної відповідальності та можливості суб’єктів позитивно впли-
вати на функціонування держави, здійснювати формування органів влади та контроль їх 
діяльності. Через слабкість громадянського суспільства, відсутність необхідного рівня 
політичної відповідальності не були створені структурні умови для класичної демокра-
тії. Консолідації демократії не відбулося. Це привело до гібридних деформацій української 
держави. Розпочався перехід до авторитарного політичного режиму. Його застосування 
в нових умовах привело до політичної кризи, і незважаючи на те, що в країні розпочався 
процес створення класичного парламентсько-президентського механізму політичної від-
повідальності, все ж, на жаль, за рядом обставин він не знайшов певної підтримки та 
подальшого розвитку. Без активної участі у цьому процесі політично відповідального 
громадянського суспільства зробити це неможливо. Метою статті є розгляд політичної 
відповідальності громадянського суспільства та її гібридних деформацій в сучасних умо-
вах. Для досягнення мети було визначено основні інститути політичної відповідальнос-
ті громадянського суспільства та форми їх діяльності в сучасних умовах та розкрито 
чинники впливу на рівень політичної відповідальності в Україні. Обґрунтовано положення, 
що політична відповідальність громадянського суспільства – це консолідована відпові-
дальність суб’єктів громадянського суспільства, що виникає в процесі їх діяльності та ді-
яльності його інститутів – політичних партій, громадських об’єднань тощо. Саме через 
них акумулюються політичні інтереси громадянського суспільства. Вони виступають 
головними суб’єктами консолідованої політичної відповідальності і водночас дуже часто 
стають об’єктом впливу та певних маніпуляцій як з боку держави, так і окремих осіб та 
організацій, що призводить до їх гібридних деформацій. В Україні це клановість і олігар-
хізація політичної еліти, яка безпосередньо є засновником політичних партій, інших ін-
ститутів громадянського суспільства, що беруть активну участь у політичному житті 
країни з метою отримання влади в інтересах своїх засновників. Таким чином, у сучасних 
умовах в України запроваджуються ідеї «сучасного макіавеллізму». Тому важливим завдан-
ням громадянського суспільства є створення на основі дієвого механізму політичної від-
повідальності влади не тільки для олігархів, а для народу та вести боротьбу за своєчас-
не виявлення популістських партій і рухів, добиватися їх усунення з арени політичного 
життя на основі Конституції і законів України.
Ключові слова: політична відповідальність громадянського суспільства, гібридні дефор-
мації, олігархізація політичної еліти, політична відповідальність партій та громадських 
об’єднань.



51

  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Політична відповідальність громадянського суспільства  
та її гібридні деформації в сучасних умовах || C. 50-54

президентського  механізму  політичної  відпові-
дальності. Але за рядом обставин він затримався. 
Без активної участі у цьому процесі політично від-
повідального  громадянського  суспільства  зробити 
це не можливо.

Метою статті  є  розгляд  політичної  відпові-
дальності громадянського суспільства та її гібрид-
них  деформацій  в  сучасних  умовах.  Для  досяг-
нення мети  дослідження  необхідно  виконати  такі 
завдання:

−  визначити основні інститути політичної відпо-
відальності громадянського суспільства та форми 
їх діяльності в сучасних умовах;

−  розкрити  чинники  впливу  на  рівень  політич-
ної відповідальності в Україні.

Методи дослідження. Основою  дослідження 
є  структурно-функціональний,  інституційний, 
історичний,  порівняльний  та  емпіричний  методи. 
Структурно-функціональний  аналіз  дав  змогу 
вивчити структуру політичної відповідальності гро-
мадянського суспільства, функції її основних ком-
понентів,  місце  в  політичної  системі  суспільства. 
Інституційний  метод  забезпечив  вивчення  інсти-
тутів  політичної  відповідальності  громадянського 
суспільства,  їх  становлення  і  функціонування. 
Для  аналізу  світового  та  вітчизняного  досвіду, 
переходів,  змін  політичної  відповідальності  було 
використано  історичний  підхід.  Порівняльний 
метод дав змогу дослідити специфічні риси гібрид-
них деформацій в сучасних умовах.

Дослідженню  політичної  відповідальності  при-
святили  свої  роботи  такі  вчені,  як  С.  Андреєв, 
С.  Балан,  Н.  Гедікова,  І.  Кресіна,  Г.  Малкін, 
В. Мельніченко, В. Торяник,  І. Черленяк, А. Тере-
щенко, О. Черниш та інші. Проблемами вивчення 
гібридних  деформації  політичних  режимів  займа-
лись такі видатні зарубіжні вчені, як А. де Токвіль, 
С. Хантінгтон та інші [6; 7]. Серед вітчизняних нау-
ковців,  які  розглядали  окреслені  питання,  варто 
назвати Ю. Дзюбенко,  Г. Дунаєву, С. Наумкіну  та 
інших [2; 3; 4].

виклад основної частини. Невіддільним ком-
понентом  політичної  відповідальності  демокра-
тичного  суспільства  поряд  з  державою  виступає 
громадянське суспільство. Його основу складають 
недержавні  відносини,  що  реалізуються  в  діяль-
ності  недержавних  інститутів  громадянського  сус-
пільства, які представляють, захищають і задоволь-
няють  політичні  інтереси  громадян.  Здійснюють 
вплив на діяльність органів державної влади, вико-
нуючи,  таким  чином,  політичні  функції.  У  країнах 
з  розвинутою  демократією  громадянське  суспіль-
ство  у  відносинах  з  державою  виступає  дієвою 
інстанцією  політичної  відповідальності.  Власне, 
сам  інститут  політичної  відповідальності  грома-
дянського  суспільства  створює  свою  систему  від-
повідальних стосунків, які мають також відповідну 
структуру. Об’єктивним складником політичної від-

повідальності  є  вимоги  суспільства  до  політики. 
Визначаються  вони  історичною  практикою,  зако-
номірним  процесом  суспільного  розвитку,  а  вира-
жаються  в  створенні  сильної  державної  влади  та 
забезпеченні  блага  громадян.  Політичні  норми 
і  принципи  встановлює  громадянське  суспільство 
через  державу  та  її  органи.  Саме  громадянське 
суспільство  формується  в  процесі  інституалізації 
його  суб’єктів.  Взаємостосунки  між  державою  та 
громадянським суспільством в різні періоди історії 
не  однакові.  Якщо  у  суспільстві  відсутня  самоор-
ганізація,  то  держава  перетворюється  на  єдиного 
правителя  долі  всіх  своїх  громадян.  Виникають 
авторитарний,  а  інколи  навіть  тоталітарний,  полі-
тичні  режими.  Результатами  такого  взаємозв’язку 
можуть бути обмеження свобод громадян, бідність, 
суперечки, соціальні конфлікти, вибухи. У європей-
ських країнах розвинуте громадянське суспільство 
забезпечує значне зростання ступеня захищеності 
приватних і суспільних сфер життя людей від жор-
сткої регламентації з боку держави та стає основою 
стабільності  політичних  режимів.  Якщо  держава 
починає  втрачати  стійкість,  то  її  надійно  підтри-
мує  міцна  структура  громадянського  суспільства, 
яка виступає його фундаментом.

В  Україні  така  ситуація  виникла  на  Донбасі 
в  2014  році,  коли  на  початку  збройного  конфлікту 
з Росією сама держава була не в змозі його подо-
лати. Вона отримала та отримує суттєву допомогу 
від  громадянського суспільства. В Україні нині йде 
процес  реформації  й  формування  розвинутого 
громадянського суспільства та його політичної від-
повідальності.  Політична  відповідальність  грома-
дянського  суспільства  –  це  консолідована  відпові-
дальність суб’єктів громадянського суспільства, що 
виникає в процесі  їх діяльності, пов’язаної  з одер-
жанням,  розподілом,  використанням,  утриманням 
політичної влади, а також у зв’язку з виробленням 
і проведенням в життя політики, яка відображає про-
гресивні напрями, зміст і цілі розвитку суспільства.

У  розвинутому  громадянському суспільстві 
основними суб’єктами його політичної відповідаль-
ності  виступають:  соціально-класові  утворення  – 
соціальні  класи,  верстви,  стани; етноси  та етнічні 
групи; партії та громадські організації; недержавні 
господарські  утворення  –  кооперативи,  асоціації, 
фірми, фермерські  господарства; релігійні  конфе-
сії; тощо. Процес інституціоналізації політичної від-
повідальності громадянського суспільства реалізу-
ється передусім в діяльності таких його інститутів, 
як політичні партії,  громадські організації,  громад-
сько-політичні  рухи,  недержавні  засоби  масової 
інформації, в процесі  їх активної участі в політич-
ному  житті  суспільства.  Політичні  партії  виступа-
ють головними суб’єктами консолідованої політич-
ної  відповідальності  громадянського  суспільства. 
Через  них  акумулюються  його  політичні  інтереси. 
Тому  вони  дуже  часто  в  сучасному  світі  стають 
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об’єктом  маніпуляцій,  впливу  держави,  інших 
організаційних  структур  та  окремих  осіб  з  метою 
отримання  влади.  Це  призводить  до  їх  гібридних 
деформацій,  особливо  у  сфері  політичної  відпо-
відальності. Проявом  гібридних деформацій  полі-
тичної  відповідальності  громадянського  суспіль-
ства в Україні є клановість і олігархізація політичної 
еліти,  яка  безпосередньо  впливає  на  створення 
інститутів  громадянського  суспільства, що  беруть 
найбільш активну участь у політичному житті кра-
їни. Насамперед це стосується політичних партій. 
Їх  засновниками дуже  часто  виступають  самі  олі-
гархи  або  ті  чи  інші  політичні  лідери,  які  стають 
представниками олігархічних груп. Головною метою 
таких політичних партій є одержання та здійснення 
влади окремо або у складі коаліції в інтересах своїх 
засновників. Вирішення проблем суспільства дуже 
часто  їх  не  стосується.  Будь-яка  партія  –  носій 
ідеології,  особливого бачення  світу людини. Вона 
забезпечує  розробку  та  здійснення  політичного 
курсу. В Україні цей процес не є стабільним. Також 
наявні вкрай слабкі ідеологічні засади, такі, що деякі 
партії  періодично  змінюють  політичний  курс,  а  їх 
засновники, особливо коли вони є представниками 
вищих політичних еліт, створюють нові, для захисту 
своїх  інтересів.  Прагнення  кожної  партії  забезпе-
чити  собі  соціальну  опору  і  підтримку  сучасного 
суспільства в Україні привело до розквіту політич-
ного  популізму.  Яскраво  це  проявляється  під  час 
виборчих  кампаній.  Не  є  виключенням  і  остання 
президентська  виборча  кампанія:  обіцянки  щодо 
покращення  умов  життя,  підвищення  заробітної 
платні  кожному,  пенсій,  зниження  штучно  підви-
щених  тарифів  за  делегування  такому  політикові 
влади.  Для  досягнення  своєї  мети,  отримання 
вищих  посад  майбутні  політичні  актори  викорис-
товували  також  підкуп,  погрози  і  навіть  вбивства. 
Такі  звинувачення  на  адресу  кандидатів  у  пре-
зиденти  є  сьогодні.  Президент  повинен  поважати 
свою  Конституцію,  бути  гарантом  верховенства 
права та свобод громадян, а не намагатися її змі-
нити залежно від ситуації. Обіцянки, які дає голова 
держави,  повинні  виконуватись.  За  останні  роки 
реформи  розпочинались,  але  не  завершувались. 
Країну  охопила  безвідповідальність.  Результатом 
стали  мільярдні  збитки  в  енергетичному  секторі, 
у військовій сфері. Керівні посади розділені не за 
фахом, а по квотному принципу. Обрані кандидати, 
що уже отримали вищі посади, про обіцянки забу-
вають,  задовольняють  лише  власні  інтереси.  Такі 
політичні лідери не виправдовують довіри електо-
рату, не мають високої політичної відповідальності, 
що є аморальним по відношенню до виборців.

Таким чином, в сучасних умовах України в життя 
запроваджується принцип «макіавеллізму» під гас-
лом:  «Мета  виправдовує  засоби».  За  підсумками 
такої діяльності виникає негативна політична відпо-
відальність. Але дуже часто в Україні, коли під час 

виборчого процесу повинна наступити відповідаль-
ність для колишніх політичних лідерів, виборці під 
їх  інформаційним  впливом,  психологічним  тиском 
про це забувають та обирають на другий термін, що 
є проявленням власної безвідповідальності. Таким 
чином,  принцип  «макіавеллізму»  починає  діяти 
і  в  системі  політичної  відповідальності.  Для  того, 
щоб  негативні  сторінки  історії  не  повторювалися, 
має бути закладено в суспільстві механізми стри-
мування. Це може бути механізм політичної відпо-
відальності керівників партій та громадських орга-
нізацій за ті процеси, які відбуваються у суспільстві 
під  їх впливом після отримання владних повнова-
жень.  Для  великої  кількості  політиків  відсутність 
дієвого  механізму  політичної  відповідальності  та 
низький рівень відповідальності самого електорату 
дає можливість знову отримати високі виборні дер-
жавні посади. Запроваджується колообіг гібридної 
відповідальності. Прикладом тут може бути діяль-
ність окремих вищих посадових осіб нашої країни 
протягом  її  існування,  які  і  є  політичною  елітою, 
а більшість з них – олігархами. Отримання манда-
тів Верховної Ради України є їх надійним захистом 
від юридичної відповідальності, а гібридні дефор-
мації  громадянського  суспільства  –  від  політич-
ної  відповідальності.  Такі  сучасні  умови  політич-
ного процесу в Україні. Коли більшість населення 
чекає від політичної еліти кращих змін, але більш 
швидким  результатом  її  діяльності  є  підвищення 
прибутків  самої  політичної  еліти.  Не  є  винятком 
і  сьогоднішня  практична  діяльність  керівництва. 
Навіть заробітна платня теперішніх керівників дер-
жави у сотні разів перевищує мінімальну заробітну 
платню  звичайних  громадян.  Виправдовування 
такої  різниці  війною,  рішенням  наглядової  ради 
або  вдалим  виграванням  грошей  у  лотерею  не  є 
аргументом навіть для здорового глузду, крім укра-
їнської  правової  системи.  Якщо  Конституційний 
Суд  України  виправдав  збагачення  олігархів,  що 
не відповідає їх прибуткам, то він і виправдав бід-
ність більшості  громадян України. Тут ми можемо 
говорити  про  моральний  бік  гібридної  політичної 
відповідальності  Конституційного  Суду  України. 
Найгострішою  проблемою,  яка  є  в  Україні,  висту-
пають  екстремістські  та  сепаратиські  організації, 
які суттєво впливають на сучасний політичний про-
цес, що дає можливість певним політичним силам 
поставити політичну відповідальність у залежність 
від їх діяльності. Єкстремістські організації є нега-
тивною  стороною  сучасного  громадянського  сус-
пільства. Вони здійснюють радикалізацію політич-
ного  процесу, що призводить до неконституційної 
зміни  влади,  кризи  її  легітимності  та  є  гібридною 
деформацією. Причиною їх активізації стала війна 
на Донбасі, втручання до цих процесів Росії, інших 
держав, створення сепаратиських республік і низь-
кий  рівень  політичної  відповідальності  як  самої 
держави, так і громадянського суспільства.
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висновки.  Теоретичний аналіз  інституту  полі-
тичної  відповідальності  громадянського  суспіль-
ства,  розгляд  його  деформацій  в  сучасних  умо-
вах  та  дослідження  гібридних  чинників  впливу 
на  функціонування  політичної  відповідальності 
недержавних політичних інститутів в Україні дозво-
ляють сформулювати певні висновки та практичні 
рекомендації з проблеми.

1. Єдиним сувереном політичної влади в державі 
є народ, точніше – його політично активна частина, 
громадянське  суспільство.  Воно  є  суб’єктом  полі-
тичної відповідальності та її найважливішою інстан-
цією.  Політична  відповідальність  громадянського 
суспільства  –  це  консолідована  відповідальність 
суб’єктів  громадянського  суспільства,  що  виникає 
в процесі їх діяльності та діяльності його інститутів – 
політичних партій, громадських об’єднань тощо.

2. Через політичні партії акумулюються політичні 
інтереси громадянського суспільства. Вони виступа-
ють головними суб’єктами консолідованої політич-
ної відповідальності  і водночас дуже часто стають 
об’єктом  впливу  та  певних  маніпуляцій,  як  з  боку 
держави, так і окремих осіб та організацій, що при-
зводить  до  їх  гібридних  деформацій. В Україні  це 
клановість і олігархізація політичної еліти, яка без-
посередньо є засновником політичних партій, інших 
інститутів  громадянського  суспільства,  що  беруть 
активну участь у політичному житті країни з метою 
отримання влади в інтересах своїх засновників.

3.  Прагнення  кожної  партії  забезпечити  собі 
соціальну підтримку в Україні привело до розквіту 
політичного популізму. Обіцянки щодо покращення 
умов  життя  характерні  для  всіх  виборчих  кампа-
ній,  але,  на  жаль,  після  отримання  вищих  посад 
про обіцянки забувають, задовольняючи насампе-
ред свої власні інтереси. Таким чином, у сучасних 
умовах в України запроваджуються ідеї «сучасного 
макіавеллізму».

4.  Принцип  «макіавеллізму»  починає  діяти 
і  в  системі  політичної  відповідальності,  коли  під 
час  виборчого  процесу  повинна  наступити  нега-
тивна  відповідальність  для  колишніх  політичних 
лідерів, але виборці під їх інформаційним впливом 
та психологічним тиском про це забувають та оби-
рають на другий термін, що є проявленням власної 
безвідповідальності. Для великої кількості політи-
ків  низький  рівень  відповідальності  електорату 
дає  можливість  знову  отримати  високі  виборні 
державні  посади,  які  є  їх  надійним  захистом  від 
юридичної відповідальності, а гібридні деформації 
громадянського суспільства – від політичної відпо-
відальності.  Запроваджується  колообіг  гібридної 
відповідальності.  Вона  привела  до  виправдання 
Конституційним Судом України збагачення олігар-
хів, що не відповідає їх прибуткам, та є виправдан-
ням бідності більшості громадян України.

5.  Негативною  стороною  сучасного  грома-
дянського  суспільства  є  екстремістські  організа-

ції.  Вони  здійснюють  радикалізацію  політичного 
процесу,  його  гібридну  деформацію,  призводять 
до кризи легітимності влади та її зміни. Створення 
таких організацій з силовим спрямуванням під при-
криттям  самої  держави  є  проявленням  її  гібрид-
ності,  слабкості  та  водночас  захистом  для  окре-
мих керівників від відповідальності та можливості 
вирішення  тих  чи  інших  проблем  неправовим 
шляхом, рейдерством.

6.  Важливим  завданням  громадянського  сус-
пільства  є  створення  на  основі  дієвого  меха-
нізму політичної відповідальності влади не тільки 
для  олігархів,  а  й  для  народу,  та  вести боротьбу 
за  своєчасне  виявлення  популістських  партій 
і рухів, добиватися їх усунення з арени політичного 
життя на основі Конституції і законів України.
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Modern Ukraine needs a strong state power capable of leading the country out of the war, 
providing economic stability, increasing the quality of life of its citizens and gaining interna-
tional credibility. The solution of this problem is impossible without an effective mechanism 
of political responsibility of society. Its main components are the state, civil society and indi-
viduals, individuals. The leading system in this system is the state, but the level of its political 
responsibility depends on the development of civil society, its political responsibility and the 
ability of the subjects to positively influence the functioning of the state, to form the formation 
of the authorities and control their activities. Due to the weakness of civil society, the lack of 
the necessary level of political responsibility, structural conditions for classical democracy 
were not created. Consolidation of democracy has not taken place. This has led to hybrid de-
formations of the Ukrainian state. The transition to an authoritarian political regime began. His 
application in new conditions has led to a political crisis. And despite the fact that the process 
of creating a classical parliamentary-presidential mechanism of political responsibility began 
in the country, unfortunately, under certain circumstances, he did not find any support and 
further development. Without active participation in this process, politically responsible civil 
society cannot do this. The purpose of the article is to consider the political responsibility of 
civil society and its hybrid deformations in modern conditions. In order to achieve the goal, the 
main institutions of political responsibility of civil society and the form of their activities in the 
current conditions were determined and factors influencing the level of political responsibility 
in Ukraine were revealed. The article argues that the political responsibility of civil society is 
a consolidated responsibility of the civil society actors that arises in the process of their ac-
tivities and activities of its institutions – political parties, public associations, etc. It is through 
them that the political interests of civil society accumulate. They act as the main subjects of 
consolidated political responsibility, and at the same time often become the object of influence 
and certain manipulations from both the state and individuals and organizations, which leads 
to their hybrid deformations. In Ukraine, this is the clanhood and oligarchization of the politi-
cal elite, which is directly the founder of political parties and other civil society institutions that 
take an active part in the political life of the country in order to obtain power in the interests 
of their founders. Thus, in today’s Ukraine, the ideas of “modern Machiavellianism” are being 
introduced. Therefore, an important task of civil society is the creation, on the basis of an ef-
fective mechanism of political responsibility of the authorities, not only for the oligarchs, but for 
the people and for the struggle for the timely detection of populist parties and movements, to 
seek their removal from the arena of political life on the basis of the Constitution and laws of 
Ukraine. The article provides a theoretical analysis of the political responsibility of civil society 
and examines its hybrid deformations in modern languages. It was substantiated that due 
to the weakness of civil society, lack of necessary level of political responsibility, structural 
conditions for classical democracy were not created, which led to hybrid deformations of the 
Ukrainian state. It was found that hybrid deformations of political responsibility of civil society 
slowed down its consolidation, led to a crisis of political power. Without overcoming them it is 
impossible to create structural conditions for classical democracy
Key words: political responsibility of civil society, hybrid deformations, oligarchization of po-
litical elite, political responsibility of parties and public associations.
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Постановка проблеми.  Становлення  та  роз-
виток  місцевого  самоврядування  в  світовій  прак-
тиці  державного  будівництва  має  тривалу  істо-
рію  і  безпосередньо  пов’язано  із  формуванням 
демократичних  традицій.  Поділ  публічної  влади 
за  територіальним  (вертикальним)  принципом  є, 
з  одного  боку,  інструментом  ефективного  управ-
ління складовими елементами державної терито-
рії, а з іншого боку, виступає певним запобіжником 
від  можливої  узурпації  політичної  влади  в  країні. 
Крім  того,  такий поділ  влади наближує  її  до  кож-
ної  людини,  спрощує  та  скорочує  зв’язок  влади 
з  населенням,  забезпечує  їх  постійний  діалог 
в питаннях державного управління. У такий спосіб 
формуються дієві механізми партнерства влади та 
народу. В країнах Вишеградської групи механізми 
розподілу повноважень між центральною та регіо-
нальною владою мали свої особливості.

аналіз досліджень та публікацій.  Зазначені 
проблеми активно вивчали у своїх працях О. Бата-
нов, В. Борденюк, В. Бражников, І. Бутко, Р. Давидов, 
Л. Дунаєва, Г. Зеленько, М. Корнієнко, М. Лендьел, 
А. Матвієнко, А. Недогрєєва, М. Орзіх, Р. Павлов-
ський,  В.  Погорілко,  М.  Пухтинський,  В.  Сіренко, 
В. Терлецький, А. Ткачук, Ю. Тодика та інші.

результати.  Тенденції  розвитку  місцевого 
самоврядування  в  посткомуністичних  країнах 
Центральної та Східної Європи варто розглядати 
у взаємозв’язку з формуванням політичних  інсти-

тутів  у  цих державах.  Крім  того, функції місцевої 
влади  в  державах  регіону  необхідно  аналізувати 
порівняно з особливостями загальноєвропейських 
традицій  самоврядування. Нормативним  орієнти-
ром  функціонування  місцевого  самоврядування 
на  європейському  просторі  слід  визнати  Євро-
пейську  хартію  місцевого  самоврядування,  при-
йняту  у Страcбурзі  15  жовтня  1985  р.  під  егідою 
Конгресу Місцевих та Регіональних Влад Європи. 
Хартія  визначає  основні  принципи  та  механізми 
дії самоврядних органів влади в державах – чле-
нах Ради Європи.  Головними  ідеями  цього  євро-
пейського акту є децентралізація влади та засто-
сування  принципу  субсидіарності  –  вирішення 
конкретних  проблем  на  найближчому  до  повсяк-
денних потреб людей щаблі влади. Місцеве само-
врядування,  згідно  з  Хартією,  становить  одну 
з  основ  будь-якого  демократичного  ладу.  Прин-
цип місцевого самоврядування, за статтею 2, має 
бути визнаним у внутрішньому законодавстві  і  за 
можливості в конституції держави. У статті 3 Хартії 
нормативно визначено Концепцію місцевого само-
врядування:  «місцеве  самоврядування  означає 
право  і  спроможність  органів  місцевого  самовря-
дування в межах закону здійснювати регулювання 
та управління суттєвою часткою публічних справ, 
під власну відповідальність, в інтересах місцевого 
населення.  Це  право  здійснюється  радами  або 
зборами, члени яких вільно обираються таємним 
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НаукоВий журНал «Політикус»
голосуванням на основі  прямого,  рівного,  загаль-
ного  виборчого  права  і  які  можуть  мати  підзвітні 
їм виконавчі органи. Це положення жодним чином 
не заважає використанню зборів громадян, рефе-
рендумів  чи будь-якої  іншої форми прямої  участі 
громадян, якщо це дозволяється законом» [1].

Із змісту цитованої статті Хартії вбачається, що 
завданням  місцевого  самоврядування  є  регулю-
вання  та  управління  суттєвою  часткою  публічних 
справ,  тобто  таких  справ,  які  знаходяться  в  сфері 
державних  інтересів.  За  таких  обставин  представ-
ницькі  органи  регіональної  спільноти  приймають 
на  себе  зобов’язання  виконувати  деякі  функції 
держави на визначеній  території. Однак державна 
влада при цьому не втрачає юрисдикцію на терито-
рії місцевої спільноти. Йдеться про «субсидіарність 
юрисдикцій»,  але  загальний  контроль  (у  контексті 
виконання функцій  держави)  залишається  за  дер-
жавною владою на всій території держави. В іншому 
випадку  регіональна  спільнота  перетворюється 
на  «державу  в  державі»,  квазідержаву,  що  несе 
загрозу збереженню держави в існуючих кордонах.

У  положеннях  Хартії  втілена  дуалістична  док-
трина місцевого самоврядування, яка передбачає, 
що,  з  одного  боку,  самоврядування  є  продовжен-
ням  державного  управління  (виконанням функцій 
держави  на  регіональному  рівні),  а  з  іншого  –  це 
невіддільне  та  природне  право  громади.  Один  із 
розробників  цієї  теорії  А.  Васильчиков  зазначав: 
«… самоврядування означає участь народу в міс-
цевому  внутрішньому  управлінні  своєї  батьків-
щини;  ця  участь  у  певному  розмірі  допускається 
у всіх державних організаціях і при самих центра-
лізованих  формах  правління.  Місцевим  жителям 
надається широке  і  складне  коло  дій,  переважно 
по тим предметам відомства, що могли б обтяжити 
центральну  адміністрацію  надмірними  витратами 
і турботами управління» [2, с. 1-4]. Інший прихиль-
ник дуалістичної доктрини Н. Лазаревський вважав 
самоврядування  децентралізованим  державним 
управлінням,  пов’язаним  з  делегуванням  частини 
функцій держави на регіональний рівень [3, с. 162].

Обґрунтовуючи  дуалістичну  доктрину  місце-
вого  самоуправління,  професор  Паризького  уні-
верситету Р. Драго  стверджує, що місцеві  органи 
є продовженням центральної влади і формуються 
для  зручності  управління  державою,  оскільки 
з моменту досягнення останньою певних розмірів, 
відмовитися  від  існування  місцевих  органів  стає 
просто неможливим. Однак функціонування орга-
нів місцевого самоврядування потребує постійного 
нагляду з боку державної влади. Місцеві громади 
мають подвійний характер, оскільки вони залиша-
ються  вільними  самоврядними  колективами,  але 
водночас виступають і як географічно відособлені 
підрозділи держави, тобто їх органи влади є орга-
нами, що забезпечують інтереси власне місцевого 
колективу і одночасно є представниками держави 

в регіоні. Абсолютна самостійність органів місце-
вого  самоврядування  з  управлінської  точки  зору 
не  є  благом,  оскільки  воно  уможливлює  зловжи-
вання, призводить до дроблення адміністративних 
структур [4, с. 39-43].

Підсумовуючи аргументацію прихильників дуа-
лістичної  доктрини,  слід  зазначити, що основні  її 
положення зводяться до наступного:

−  місцеве  самоврядування  покликано  вирі-
шувати  публічні  справи,  які  частково  належать 
до  функцій  держави,  а  тому  самоврядування  є 
продовженням  державної  влади  на  конкретній 
території;

−  місцеве  самоврядування  природньо  похо-
дить  від  регіональної  спільноти, що  надає  право 
лише цій спільноті формувати відповідні представ-
ницькі органи;

−  органи  місцевого  самоврядування,  вирішу-
ючи публічні справи, повинні мати широкі повнова-
ження та зобов’язані у своїй діяльності керуватися 
інтересами регіональної спільноти;

−  держава  має  здійснювати  нагляд  за  закон-
ністю дій та рішень органів місцевого самовряду-
вання, забезпечуючи загальний контроль (за вико-
нанням функцій держави) на всій території.

Отже, місцеве самоврядування – це визначена 
правовими нормами діяльність самого населення 
місцевої територіальної одиниці та його місцевих 
представницьких органів.

Г.  Музиченко,  досліджуючи  досвід  реформу-
вання  місцевого  самоврядування  на  посткому-
ністичному  просторі,  зазначив:  «Досвід  країн 
Центральної  і  Східної  Європи,  які  у  1990-ті  та 
на  початку  2000-х  років  переживали  так  зва-
ний  «демократичний  транзит»,  свідчить  про  те, 
що  у  цей  період  основною  ідеєю  реформування 
державного  управління,  що  загалом  виявилося 
успішним,  стала  децентралізація,  але  вона  роз-
глядалася  як  ключовий  елемент  більш  широкої 
сукупності  взаємопов’язаних  перетворень.  В  їх 
основу були покладені зміни конституційної моделі 
державної  влади,  створення  багатопартійної 
виборчої системи,  запровадження виборного міс-
цевого самоврядування та контролю за владними 
структурами. Продовженням цих  змін  стали,  крім 
децентралізації,  реформи  центрального  рівня 
виконавчої  влади,  державної  служби,  публічних 
послуг,  а  також  механізмів  управління  регіональ-
ним розвитком» [5, с. 304].

Після  «оксамитових  революцій»  у  посткому-
ністичних країнах Центральної та Східної Європи 
розпочалися  реформи,  які  за  своїм  характером 
були і державно-управлінськими.

Адміністративно-територіальна  реформа 
у Польщі розпочалася у 1990 р. Своє нормативне 
закріплення реформа знайшла в Законі «Про тери-
торіальне  самоврядування»,  але  її  заверше-
ний  цикл  пов’язують  із  закінченням  укрупнення 
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територіальних одиниць у 1999 р. – із 49 воєводств 
утворилося  16,  поділених  на  379  повітів,  із  яких 
65 зі статусом міста. У свою чергу повіти були поді-
лені на 2 478 гмін, із них 307 отримали статус міста. 
Метою укрупнення воєводств стало утворення кон-
курентоздатних  (з  регіонами  інших  європейських 
держав) територіальних одиниць після вступу кра-
їни до Європейського Союзу. Важливо було ство-
рити модель, яка б відповідала класифікації NUTS 
ЄС – єдиній статистичній системі адміністративно-
територіальних одиниць, що дає можливість забез-
печити у країнах Європейського Союзу уніфіковану, 
прозору та ефективну модель статистичного моні-
торингу  і  на  основі  цього  реалізувати  гнучку  регі-
ональну політику та удосконалювати  її. Дослідник 
адміністративної  реформи  в  Польщі  С.  Бочаров 
наголошує, що під час створення моделі розподілу 
функцій воєводств, повітів і гмін було все зроблено 
для того, щоб уникнути накладення та дублювання 
повноважень  урядової  адміністрації  та  органів 
самоврядування.  Саме  такий  поділ  зміг  гаранту-
вати можливість  проведення ефективної  політики 
регіонального  розвитку  та  використання  інстру-
ментів  політики  Європейського  Союзу  [6,  с.  17]. 
Адміністративно-територіальна  реформа  прово-
дилась одночасно з реформами пенсійного забез-
печення,  освіти  і  охорони  здоров’я,  що  потребу-
вало трансформації фінансової системи. В Законі 
«Про  територіальне  самоврядування»  за  гмінами 
закріплені повноваження в сфері організації почат-
кової  освіти,  надання  усіх  комунальних  послуг, 
дорожньо-транспортного  господарства,  а  також 
базові функції соціальної сфери, охорони здоров’я. 
Повіти  зобов’язані  дбати  про  розвиток  середньої 
освіти,  соціальне  забезпечення,  вирішувати  деякі 
питання  землекористування  та  місцевої  політики 
працевлаштування.  Завдання  воєводств  –  прово-
дити  регіональну  політику,  координувати  систему 
надання  адміністративних  послуг  в  регіоні,  допо-
внюючи модель «сервісної держави».

Польська  реформа  адміністративного  терито-
ріального  устрою  та  місцевого  самоврядування 
на  першому  етапі  проводилась  «знизу»,  тобто 
на  основі  добровільного  об’єднання  в  спільноти 
нового рівня. Проте класичне протистояння на рів-
нях «центр – периферія» та «місто – село», яке є 
характерним  під  час  проведення  муніципальних 
реформ  в  багатьох  європейських  державах,  при-
звело до завершення перебудови місцевого само-
врядування на засадах примусового об’єднання.

Адміністративно-територіальна  реформа  та 
реформа місцевого самоврядування в Польщі вва-
жаються одними  із  найбільш вдалих на європей-
ському континенті. В процесі трансформації уряду 
республіки  вдалося  побудувати  модель  якісного 
державного та муніципального «адміністративного 
та соціального сервісу», законодавчо закріпити та 
інституціоналізувати  місцеву  демократію.  Саме 

тому  у Польщі  протягом  останніх  двадцяти  років 
рівень довіри населення до місцевої влади значно 
вищий, ніж рівень довіри до державних інститутів 
і політичних партій.

Під  час  проведення  адміністративно-терито-
ріальної реформи в Чехії було застосовано другу 
модель  –  створення  мереж  муніципальної  співп-
раці для подолання недоліків надмірно фрагменто-
ваної системи органів місцевого самоврядування. 
На початку 1990 рр. регіональна влада намагалась 
позбавитись  наслідків  примусового  укрупнення 
органів самоврядування, яке мало місце за часів 
соціалізму. Саме тому реформатори відмовились 
від продовження політики укрупнення  і перейшли 
до  реалізації  принципу  стимулювання  створення 
спільних органів, які б виконували делеговані дер-
жавою функції. При цьому відбулася диференціа-
ція органів місцевого самоврядування в залежності 
від  їх функцій та обсягу компетенції. У результаті 
сформувались  три  рівні  муніципалітетів:  перші 
виконують базові місцеві функції, другі – відповіда-
ють  за делеговані державою функції, муніципалі-
тети третього рівня займаються наглядово-контр-
ольними  питаннями  в  системі  функціонування 
місцевої  влади.  Асиметрія  у  визначенні  повнова-
жень  органів  місцевого  самоврядування  свідчить 
про  те,  що  у  Чехії  реформа  мала швидше  «кос-
метичний»  характер  та  проходила  не  за  більш 
розповсюдженим  в  Європі  сценарієм  укрупнення 
органів  місцевого  самоврядування.  В  результаті 
адміністративно-територіальної  реформи  в  Чехії 
було створено 14 самоврядних країв (майже вдвічі 
більше, ніж до реформи) та 6 242 громади.

До початку 1990-х років адміністративно-тери-
торіальна  трирівнева  структура  Чехословаччини, 
до  складу  якої  входила  і  Словацька  Республіка, 
була  побудована  за  радянським  зразком:  край  – 
окрес – обец (область, район, громада). Фактично 
управління  на  місцевому  рівні  здійснювала  цен-
тральна державна влада, місцеві жителі не мали 
права вирішувати питання регіонального розвитку. 
У Словацькій Республіці не  існувало самостійних 
суб’єктів місцевого самоврядування.

Реформування  адміністративно-територіаль-
ного устрою в країні розпочалося після відокрем-
лення  Словаччини  від  Чехії  у  1993  р.  Головною 
метою реформи, що тривала майже 10 років, було 
створення потужних регіонів, які б мали потенціал 
для економічного та соціального розвитку. Урядо-
вий проект 1995-1998 рр. передбачав формування 
дворівневої  моделі  адміністративно-територіаль-
ного устрою країни. У 1996 р. був прийнятий Закон 
«Про  адміністративно-територіальний  поділ  Сло-
вацької Республіки», який передбачав симетричне 
становлення державного управління на рівні края. 
Отже, самоврядування в країні було організовано 
на двох рівнях:  громада – край – держава. Ство-
рено 8 адміністративно-територіальних одиниць – 
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країв, які поділялися на 79 окресів. Своєю чергою 
останні складаються з 2 891 громад.

Як  зазначає  А.  Добре,  для  структури  населе-
них  пунктів  Словаччини  характерним  є  високий 
рівень  роздрібненості.  67%  –  це  малі  населені 
пункти  (до  1 000  жителів),  у  яких  проживає  16% 
населення  країни.  Загалом  у  невеликих  населе-
них пунктах мешкає 44% населення. У середніх та 
великих містах (понад 50 тисяч жителів) проживає 
майже 25% населення країни. Такі міста виступа-
ють  своєрідними  центрами,  через  які  підтриму-
ються  зв’язки  між  окремими  регіонами  [7,  с.  12]. 
Фрагментація системи місцевого самоврядування 
призводить  до  зниження  якості  адміністративних 
послуг в умовах обмежених ресурсів, але приму-
сове укрупнення громад не передбачено словаць-
ким законодавством. Тому для країни характерним 
є неналежна комунікація влади з місцевими спіль-
нотами. «Неналежність наближення влади до гро-
мадян, – вважає О. Бобрик, – проявляється у тому, 
що  неможливо  простежити  безпосередню  залеж-
ність між розміром громад та рівнем участі грома-
дян  у  прийнятті  рішень.  Це  пояснюється  насам-
перед  тим,  що  значна  частина  бюджету  малих 
громад  є  трансферами  з  державного  бюджету, 
і на їх видатковий розподіл громадяни не можуть 
впливати.  Окрім  того,  в  малих  муніципалітетах 
інститути  громадянського  суспільства  зазвичай 
нерозвинуті,  а  в  умовах  посткомуністичних  сус-
пільств  тут  переважає патерналістська політична 
культура, яка не заохочує громадян активно впли-
вати  на  формування  місцевої  політики.  Важли-
вим  фактором  адміністративно-територіальної 
реформи були географічні та демографічні умови 
Словацької  Республіки.  Більшу  частину  території 
країни  займає  гірська  місцевість,  яка  ускладнює 
комунікацію між громадами через великі відстані. 
В таких географічних умовах розвинулися невеликі 
за чисельністю населені пункти. Через їх віддале-
ність та малочисельність мешканців об’єднувати їх 
в більші громади, як це було в Польщі, недоцільно 
та вкрай важко. Саме через це специфікою адмі-
ністративно-територіальної  реформи  в  Словаць-
кій Республіці стало формування великої кількості 
малих громад» [8, с. 482]. Отже, варто зазначити, 
що  адміністративно-територіальна  реформа  та 
реформа місцевого самоврядування в Словаччині 
характеризуються певною незавершеністю.

Реформування  територіального  устрою 
в  Угорщині  розпочалося  в  1990  р.,  проводилося 
в декілька етапів і в цілому тривало майже 20 років. 
Стратегічною метою адміністративно-територіаль-
ної реформи в 90-ті роки стало набуття членства 
в  Європейському  Союзі.  Загальним  завданням 
перетворень була побудова відкритої й ефективної 
моделі  публічного  управління,  здатної  надавати 
якісні послуги, створення професійної,  стабільної 
й нейтральної державної служби, формування чіт-

ких  адміністративних  процедур,  що  виконуються 
згідно з принципом верховенства права. Для вирі-
шення  цього  завдання  адміністративна  реформа 
в  Угорщині  базувалася  на  таких  основних  прин-
ципах: наукова обґрунтованість; швидкість, ефек-
тивність  та  масштабність  перетворень;  «точне 
налагодження»  нової  адміністративної  системи; 
послідовність та узгодженість [9, с. 56-58].

З прийняттям Закону «Про регіональний розви-
ток і просторове планування» 1996 р. та Резолюції 
Парламенту  «Про  концепцію  регіонального  розви-
тку в Угорщині» № 35 1998 р.,  тобто ще до вступу 
Угорщини  до  Європейського  Союзу,  були  створені 
територіальні одиниці для потреб планування і ста-
тистики відповідно до наявної в ЄС «Номенклатури 
статистичних  територіальних  одиниць»  (NUTS). 
Адміністративно-територіальний поділ виглядав так:

−  NUTS  I  –  3 макрорегіони  (неадміністративні 
одиниці);

−  NUTS  II – 7 регіонів  (неадміністративні оди-
ниці);

−  NUTS  III  –  19  областей  та  столичне  місто 
(адміністративні одиниці);

−  NUTS  IV  –  168  мікрорегіонів  (неадміністра-
тивні одиниці);

−  NUTS  V  –  3144  муніципалітети  (адміністра-
тивні одиниці).

Однак широкомасштабні зміни в системі адміні-
стративно-територіального устрою та системі місце-
вого самоврядування розпочалися вже після вступу 
Угорщини до Європейського Союзу, в 2010 р. Сут-
ність реформ полягала в розширенні повноважень 
державної влади на місцевому рівні  та обмеженні 
діяльності  місцевих  і  регіональних  органів  влади 
щодо здійснення їх основних функцій.

Головним  принципом  реформи  (окрім  збере-
ження  коштів)  було  те,  що  місцеве  самовряду-
вання повинно вирішувати лише місцеві питання та 
надавати  послуги  місцевого  значення,  а  все  інше 
повинно відбуватися лише під наглядом централь-
ної влади. Водночас уряд запровадив нову адміні-
стративну структуру mezzo-рівня (середній рівень), 
а саме інституцію районів, які стали адміністратив-
ними  одиницями  та  покликані  здійснювати  пред-
ставництво  центрального  управління  (державної 
адміністрації)  на  локальному  рівні  [10].  Фактично, 
протягом 20 років реформування система держав-
ного  територіального  устрою  змінювалась  нео-
дноразово.  При  цьому  здійснювався  перерозподіл 
повноважень між центральною та місцевою владою.

У країнах Вишеградської групи вертикаль дер-
жавної  виконавчої  влади  функціонує  в  контексті 
контрольно-координуючої та адміністративно-сер-
вісної  системи, що  забезпечує  здійснення  єдиної 
державної  політики  і  не  суперечить  місцевому 
самоврядуванню. Як  правило,  ця  вертикаль  реа-
лізується на проміжному і низовому рівнях адміні-
стративно-територіального поділу країн. Водночас 
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в Угорщині й Польщі така модель взаємовідносин 
функціонує і на рівні великих регіонів.

На переконання східно-європейських дослідни-
ків, більшість країн Центральної та Східної Європи, 
за винятком Польщі та меншою мірою Чеської Рес-
публіки,  залишаються  доволі  централізованими. 
Принцип субсидіарності не повною мірою реалізу-
ється  в  практиці  регіональної  політики.  Повнова-
ження  з  надання  адміністративних  послуг  мають 
передаватись на місця лише за умови надання міс-
цевим органам влади достатніх ресурсів, а також 
наявності  компетентних  державних  службовців, 
здатних виконувати нові завдання [11, с. 353-387].

Тенденція  переходу  від  демократичної  децен-
тралізованої  моделі  місцевого  самоврядування 
до  адміністративної  (деконцентрованої)  є  харак-
терною і для країн Західної Європи. Хартія місце-
вого самоврядування є дороговказом у проведенні 
реформ місцевої влади.

Водночас певні соціально-економічні, географічні, 
демографічні особливості  кожної європейської  кра-
їни вимагають від урядів шукати свою модель органі-
зації влади на центральному та регіональному рівні. 
Важливо, що та чи інша система державного терито-
ріального устрою не може розглядатися як повністю 
завершена [12]. Те саме стосується і моделей розпо-
ділу повноважень між центральною державною вла-
дою та органами місцевого самоврядування. Зміни 
у політичному житті, постійна трансформація струк-
тури економіки (що є об’єктивним процесом в умо-
вах  глобалізації)  зумовлюють потребу у перебудові 
системи  регіонального  управління  у  кожній  країні. 
Досвід  посткомуністичних  держав  Центральної  та 
Східної Європи є тому підтвердженням.

висновки.  Особливості  трансформації  полі-
тичних систем в державах Центральної та Східної 
Європи  полягали  в  тому,  що  реформування  дер-
жавних  інститутів  відбувалось  одночасно  із  пере-
будовою територіального устрою та інституціоналі-
зацією місцевої демократії. Жодна із країн регіону 
не  відмовилась  від  імплементації  європейських 
стандартів самоврядування в національну правову 
систему. Однак ці стандарти варто розглядати в їх 
динамічному  розвитку,  в  контексті  еволютивного 
тлумачення  та  адаптації  до  мінливих  тенденцій 
складного становлення демократичних політичних 
режимів у посткомуністичних державах, адже удо-
сконалення моделей організації та функціонування 
місцевої влади не призвело до зміни стратегічного 
курсу  розвитку  «молодих  демократій»  в  регіоні. 
Європейською Хартією місцевого самоврядування 
визначено  стандарти  демократичного  управління 
територіальними  спільнотами.  Водночас  визна-
чені  Хартією  орієнтири  розвитку  місцевого  само-
врядування  не  варто  розглядати  як  статичні  кри-
терії. Тенденції  розвитку  самоорганізації місцевих 
спільнот на європейському континенті свідчать, що 
в умовах глобалізаційних процесів місцева самоор-

ганізація населення має адаптуватись до постійних 
викликів  як  світової  економіки,  так  і  регіональних 
соціально-політичних  і  економічних  особливостей 
розвитку. Варто зазначити, що реформування адмі-
ністративно-територіального  устрою  в  державах 
Центральної та Східної Європи мало на меті опти-
мізувати систему надання адміністративних послуг, 
створити  ефективну  модель фінансової  самодос-
татності  територіальних  спільнот.  Водночас  про-
блеми  наближення  влади  до  місцевої  спільноти 
не  вирішені  у  повному обсязі. Система місцевого 
самоврядування  у  країнах  регіону  залишається 
побудованою  на  централізованих  засадах.  Адмі-
ністративна  децентралізація  (деконцентрація) 
залишається  основною  тенденцією  взаємовідно-
син у співвідношенні державної та місцевої влади. 
Отже, питання побудови ефективної моделі функ-
ціонування місцевого самоврядування в державах 
Центральної  та  Східної  Європи  не  є  вирішеним, 
а тому зазначена система потребує удосконалення.
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Trends in the development of local self-government in post-communist countries of Central 
and Eastern Europe should be considered in conjunction with the formation of political institu-
tions in these states. In addition, the functions of local authorities in the states of the region 
need to be analyzed in comparison with the peculiarities of the pan-European traditions of 
self-government. A normative benchmark for the functioning of local self-government in the 
European space should be recognized by the European Charter of Local Self-Government 
adopted in Strasbourg on October 15, 1985 under the auspices of the Congress of Local and 
Regional Authorities of Europe. The Charter defines the basic principles and mechanisms 
of action of self-governing bodies of power in the member states of the Council of Europe. 
The article analyzes the peculiarities of reforming the system of local self-government in the 
states of the Visegrad Group. The distribution of powers between the central government and 
the regional authorities is investigated in the context of the dualistic concept of self-govern-
ment. It is emphasized on the close connection of state-administrative reforms with changes 
in the administrative-territorial structure in the post-communist states of Central and Eastern 
Europe. The results of reforms are compared with the trends of local self-government in 
Western European countries. In the countries of the Visegrad Group, the vertical of the state 
executive power functions in the context of the control-coordinating and administrative-ser-
vice system, which ensures implementation of a unified state policy and does not contradict 
local self-government. As a rule, this vertical is implemented at the intermediate and grass-
roots levels of administrative-territorial division of countries. At the same time, in Hungary 
and Poland, such a model of relationships also functions at the level of large regions. It is 
substantiated that most of the countries of Central and Eastern Europe, with the exception of 
Poland and, to some extent, of the Czech Republic, remain rather centralized. The principle 
of subsidiarity is not fully realized in the practice of regional policy.
Key words: political system, governmental authorities, local self-government, administrative 
and territorial system, decentralization.
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введение.  Способность  народа  к  политиче-
ской  самоорганизации  имеет  свой ство  стано-
виться  непременным  условием  качественной 
реализации  прочих  направлений  его  творческой 
активности.  Соответственно,  закрепление  куль-
туры  и  развитие  механизмов  реализации  народ-

ного суверенитета относятся к числу приоритетов 
структурирования  общественной  организации. 
Ответы  на  вопросы  «При  каких  условиях  власть 
представляет  народ?»,  «Каковы  оптимальные 
формы  и  приемлемый  уровень  представитель-
ства  народа  во  власти?»,  «Чью  волю,  интересы 
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Политическая самоорганизация  
как направление творческой активности народа

Предмет исследования – процесс политической самоорганизации в период парадигмаль-
ных трансформаций как направление и средство системного повышения и продуктивной 
направленности творческой активности народа. Целью написания статьи является 
рассмотрение возможностей и ограничений субъективных воздействий на социально-
экономические процессы соответственно повышению уровня системного использования 
этого ресурса. Актуальность проблемы обусловлена ключевым значением повышения 
уровня творческой активности широких масс населения в развитии и про-социальной 
реализации своих способностей для подъёма качества общественной жизни. Методоло-
гия проведения работы базируются на сочетании логического и исторического подхо-
дов в анализе социально-политических процессов как основы регулятивных воздействий. 
Нарастание значения субъектно-субъектных отношений требует дополнения объек-
тивно-ориентированного анализа для расширения и уточнения инструментария эф-
фективного разноуровневого социально ответственного регулятивного воздействия. 
В частности, при осуществлении стратегического вмешательства в социально-по-
литические процессы необходимо различать процессы волнообразные и поступатель-
но-необратимые, закономерности общие и специфические. Условия, задачи, потенциал 
возможностей и угроз делают неизбежной дальнейшую трансформацию методологий 
и инструментариев обществоведения как ресурса не только изучения, но и конструк-
тивного воздействия на происходящее. При этом взаиморезонируют социальная инжене-
рия и общественная среда перемен. Аттрактивность как ориентация на абстрактные 
ценности позволяет совмещать учения «о должном» и «о сущем», сопоставляя идеаль-
ные и материальные, виртуальные и реальные миры, обеспечивая кумулятивность век-
тора изменения представлений и реальности. Идеалы общественных справедливости, 
свободы и равенства преломляются сквозь представления каждого культурно-цивили-
зационного мира, сконцентрированные в его базовых ценностно-смысловых комплексах, 
роль которых возрастает во время форсированных межпарадигмальных изменений. 
Информационную базу исследования составляют нормативные акты, отечественные 
и зарубежные публикации, исследования по вопросам развития как самоорганизации, так 
и инструментария сознательного воздействия на социально-политические процессы. 
Проведен анализ подходов и возможностей / ограничений эффективного воздействия 
в социально-политические процессы на стратегическом уровне. Предложены пути по-
вышения его продуктивности. Развитие и реализация творческого потенциала всё за-
метнее демонстрирует свои качества ядра общественного богатства. Вместе с тем, 
рост социокультурной ткани (в частности, и в форме социокультурного капитала) – 
необходимость системного характера народного и личного творчества исторического 
масштаба. Её закономерное развитие – естественное следствие самоорганизации и ко-
оперирования при решении общих вопросов: с одной стороны, практико-хозяйственных, 
с другой – политического объединения. Причём та и другая создаются вокруг базовых 
ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизационных миров и, в свою очередь, 
формируют их дальнейшие изменения. Между тем, восприятие парадигмальности пере-
мен у лидеров часто отстаёт от логики истории и требований народа. Самооргани-
зация народа в очередной раз стоит перед необходимостью инновационного формоо-
бразования вокруг базовых ценностно-смысловых комплексов общества. На перепутье 
особенно остро выглядят противоречия между интересами представителей доминант: 
олигархата и народовластия, физического труда и духовного творчества, торговцев 
и хозяйственников, в конце концов, – развития и срыва. Многое определяется как нрав-
ственными представлениями, так и способностями, в частности, их развёртывани-
ем с повышением как профессиональной, так и общеметодологической грамотности. 
То есть история внесла в повестку дня вопросы и системы воспитания (общесоциально-
го и элитного одновременно), и кадровой системы (отбора и продвижения).
Ключевые слова: народный суверенитет, народовластие, прямая демократия, рефе-
рендум, электронная демократия, политические институты, элита, представитель-
ство, воспитание.
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А осознанность народом своего бытия есть,  
может быть, самая большая сила, которая движет жизнь.

В.И. Вернадский
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и  мнения  на  самом  деле  воплощают  «народные 
избранники»?»  заведомо  пристально  рассмо-
триваются  практиками  и  теоретиками  различных 
политических  сил  и  в  самые  разные  эпохи.  Все 
народные бунты и революции так или иначе про-
являли своё отношение к ним, все законоучители 
и основатели / переустроители государств форму-
лировали свои подходы.

Методологическими основаниями исследо-
вания  являются  практические  и  теоретические 
поиски  Ликурга  и  Сократа,  Аристокла  (Платона), 
Аристотеля, Цицерона,  Т.  Кампанеллы, Дж. Саво-
наролы,  М.  Бакунина,  П.  Лаврова,  К.  Маркса, 
Г.  Бабёфа,  А.  Чаянова,  а  также  Н.  Автономовой, 
Л. Альтюссера, Г. Аммона, Р. Арона, И. Афанасьева, 
В.  Ачкасова, Ю. Батурина, П.  Блау,  А.  Бузгалина, 
Ф.  Бурлацкого,  А.  Бутенко,  М.  Вебера,  О.  Гаман-
Голутвиной, Р. Даля, Р. Дебре, А. Дуки, В. Ефимова, 
А. Зиновьева, В. Иноземцева, Л. Ионина, М. Калаш-
никова,  С.  Караганова,  С.  Кара-Мурзы,  А.  Колга-
нова, Н. Конрада, И. Кравченко, М. Крозье, С. Кур-
гиняна,  Е.  Кушнарёва,  Г.  Лассуэлла,  В.  Ледяева, 
П. Лоренса, Дж. Лоша, Б. Межуева, А. Миграняна, 
С. Московичи, В. Мшвениерадзе, Н. Нарочницкой, 
Е. Осиповой, А. Панарина, Т. Парсонса, К. Петрова, 
В.  Пугачёва,  Н.  Пулантзаса,  В.  Пякина,  Б.  Рас-
села,  Б.  Рейвена,  Е.  Режабека,  В.  Сагатовского, 
Е. Спицына, Н. Старикова, В. Толстых, Дж. Френча, 
Ж.  Фреско,  Ж.  Фрёнда,  Э.  Фромма,  А.  Фурсова, 
Ю. Хабермаса, М. Хазина, А. Харина, С. Хелемен-
дика, Ж. Эллюля и некоторых других. Идеалы наро-
довластия  воспевали,  отстаивая  свободу  слова 
и  право  на  информацию,  А.  Барбюс, М.  Горький, 
Ф.Г. Лорка, П. Неруда, Р. Роллан, Л. Фейхтвангер, 
Ю. Фучик, Э. Хемингуэй и многие иные авторы.

результаты.  Итак,  развитие  и  реализация 
творческого  потенциала  всё  заметнее  демон-
стрирует  свои  качества  ядра  общественного 
богатства  [3; 4; 10; 13]. Вместе с тем, рост соци-
окультурной ткани (в частности, и в форме соци-
окультурного  капитала)  –  необходимость  систем-
ного  характера  народного  и  личного  творчества 
исторического  масштаба.  Её  закономерное  раз-
витие – естественное следствие самоорганизации 
и кооперирования при решении общих вопросов: 
с одной стороны, практико-хозяйственных, с дру-
гой,  –  политического  объединения  (res publicae 
[лат.] – «вещь публичная», «вещь политическая», 
с политическим подтекстом – «общее дело»). При-
чём  та  и  другая  создаются  вокруг  базовых  цен-
ностно-смысловых комплексов культурно-цивили-
зационных миров и, в свою очередь, формируют их 
дальнейшие изменения. При осуществлении стра-
тегического  вмешательства  в  социально-полити-
ческие процессы необходимо различать процессы 
волнообразные  и  поступательно-необратимые, 
закономерности  общие  и  специфические.  Усло-
вия,  задачи,  потенциал  возможностей  и  угроз 

делают неизбежной дальнейшую трансформацию 
методологий  и  инструментариев  обществоведе-
ния как ресурса не только изучения, но и конструк-
тивного воздействия на происходящее. При этом 
взаиморезонируют  социальная  инженерия 
и  общественная  среда  перемен.  Аттрактивность 
как  ориентация  на  абстрактные  ценности  позво-
ляет совмещать учения «о должном» и «о сущем», 
сопоставляя  идеальные  и  материальные,  вир-
туальные  и  реальные  миры,  обеспечивая  куму-
лятивность  вектора  изменения  представлений 
и реальности. Идеалы общественных справедли-
вости, свободы и равенства преломляются сквозь 
представления  каждого  культурно-цивилизаци-
онного мира,  сконцентрированные в его базовых 
ценностно-смысловых  комплексах,  роль  которых 
возрастает во время форсированных межпарадиг-
мальных изменений.

Человечество  переживает  бифуркационную 
пороговость  своего  существования  и  ищет  опти-
мальные  пути  в  будущее;  развитие  является 
совершенно  необходимым  компонентом  обще-
ственной  безопасности.  В  этот  период  особенно 
ощутимо качество баланса между жизнью народа 
и  лидеров,  соотношение  институтов  и  лично-
стей  [2;  6;  8;  11;  12;  14].  Эффективным  стано-
вится  нахождение  своих  моделей  обеспечения 
баланса  роли  институтов  и  личностей,  объек-
тивного  и  субъективного  факторов  прогресса. 
И  само  понятие  развития  нуждается  в  обновле-
нии: кроме стабильного и сбалансированного эко-
номического роста,  оно должно ориентироваться 
на  такие  этические  ценности,  как  солидарность, 
свобода  выбора,  терпимость.  Впрочем,  оппози-
ция  общественно  важных  инноваций  и  традиций 
может  носить  формальный  характер,  проявляя 
свою  продуктивность  для  сохранения,  воспроиз-
водства  и  развития  культурно-цивилизационных 
миров.  Так,  формообразование  и  переформати-
рование традиций – условие их перехода в новые 
условия, адаптации к изменившейся среде. Орга-
ничность  инноваций  зиждется  на  укоренённости 
в  традициях.  При  опоре  на  базовые  ценностно-
смысловые  комплексы  своего  культурно-цивили-
зационного мира реформа становится жизненным 
принципом,  вовсе  не  отвергающим исторический 
опыт и жизненный уклад. Преданность будущему 
не отрицает завоеваний прошлого.

Причём уже ближайшие  годы могут  стать  кри-
тичными,  решающими  в  определении  архитекто-
ники  и  вектора  трансформаций  ойкумены,  когда 
в  обострившейся  стратегической  конкуренции 
культурно-цивилизационных  миров  определится 
«удельный  вес»  и  «место»  каждого  из  них,  уро-
вень  и  образ  жизни  людей  в  нём.  Между  тем, 
«политиканство» лидеров отнюдь не всегда дотя-
гивает  до  нравственности  народа,  формируе-
мых им представлений о должном (прежде всего, 
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в аспектах общественной справедливости, равен-
ства и свободы). Представления же о справедли-
вости,  имеющие  специфические  психо-менталь-
ные основания и особенные воплощения в разных 
культурно-цивилизационного  мирах,  сливаются 
с тиражируемыми СМИ стандартами жизни и навя-
зываемыми  поведенческими  и  потребительскими 
стереотипами,  формируя  качество  социальной 
материи  и  общественных  отношений.  При  этом 
признаки контрмодерна в общественной и личной 
жизни, соскальзывание в сценарии которого допол-
нительно провоцируется незавершённостью Высо-
кого Модерна и неорганичностью преобразований, 
обнаруживают риски постсовременной неоархаики. 
Так, призвание людей – в самовоплощении: биоло-
гическом, по-звериному (в потомстве), социальном 
(в  общественных формах),  божественном  (в  соз-
дании идей и смыслов). Соответственно осущест-
вляются  процессы  репродуцирования  и  продуци-
рования. Между тем, создание и распространение 
ценностных характеристик бытия непосредственно 
связано  с  полноценностью  мышления,  развёрты-
ванием его всеобщих форм, реализацией в соци-
окультурной  жизни  пластов  идеального.  Причём 
если утилитарно-прагматические ценности произ-
водны от способа производства непосредственно 
либо  через  структуры  потребностей,  то  абсолют-
ные ценности влияют на воспроизводство условий 
жизни и культуры как первичные.

Одним  из  важнейших  измерений  прогресса 
человечества становится мера общественной вос-
требованности  реализации  глубоко  индивидуаль-
ной  комбинации  сущностных  сил  каждого,  соот-
ношение  внешнего  принуждения  и  внутреннего 
побуждения конкретных форм их проявления. Раз-
витие Интернета,  социальных  коммуникаций  пре-
доставляет  новые  средства  для  волеизъявления 
народа (в частности, путём электронной демокра-
тии).  Для  развития  и  реализации  творческих  сил 
отношение  к  инакомыслию  приобретает  значение 
не  только  показателя  перемен,  но  и  системоо-
бразующего  общественного  фактора.  При  нарас-
тающей  постглобальности  с  имманентным 
для неё децентризмом ни одна система ценностей 
не  может  рассматриваться  как  единственно  воз-
можная для человечества. Соответственно, непри-
емлемы  попытки  навязывания  стандартов  одной 
из  социокультурных  целостностей  другим.  Отста-
ивание  своей  самобытности  –  условие  не  только 
успеха,  но  и  просто  выживания.  Напротив,  фор-
мирование  социально-политической  культуры 
инфантилизма и иждивенчества, ожидания «манны 
небесной»  ведёт  к  угодничеству  перед  сильными 
в данный момент и предательству коренных инте-
ресов  народа.  Вообще  социально-политический 
регресс  –  индивидуальная  редукция  до  звериных 
инстинктов  и  общественная  атомизация  –  стиму-
лируются средой «сумеречного сознания», ориен-

тирующей  на  потребительство  и  накопительство, 
отвергающей сущностные силы человека в пользу 
фетишизации вещей и капитала. И, если у старших 
поколений есть  серьёзная «прививка» от манипу-
лирования  и  привычка  к  критичному  отношению 
к происходящему,  то молодые  генерации входили 
в  жизнь  под  тотальным  навязыванием  вирусов 
внешних штампов и без информационно-критичных 
«прививок» (как и многих других), что кардинально 
ослабило  их  «иммунные  системы  восприятия». 
СССР готовил всех граждан к напряжённому труду: 
в команде и с индивидуальной ответственностью, 
на превозмогание мировых  горизонтов и  глобаль-
ных достижений – и участию каждого в управлении/
самоуправлении  (по  известному  примеру,  вплоть 
до  гражданственности всякой кухарки). Для этого, 
начиная с дошкольного и включительно школьный 
и послешкольный периоды воспитания, вырабаты-
вали не только привычку к самобытному творчеству, 
критичность мышления, но и обучали методологии 
освоения и применения на практике знаний, инте-
грируя  образование  и  профессионально-трудовое 
обучение. Между тем, в основе выбора лежит при-
оритет эгоистических или же более широких обще-
ственных  интересов.  Общественные  же функции, 
роли манипулятора и манипулируемого и взаимо-
дополняемы,  и  противонаправлены  реализации 
творческих  интенций  человека,  просоциальному 
раскрытию  его  сущностных  сил.  Отсюда  следует 
и критичность опасности, происходящей от подхода 
«сделайте  так,  чтобы  мне  было  хорошо»,  готов-
ности  к  сдаче  своих  прав,  свобод,  суверенитета 
вовне ради покоя и комфорта. При этом если нали-
чие биологических (физических и психологических, 
эмоциональных и интеллектуальных) различий это 
очевидность, то социально-политическое неравен-
ство – это мощный фактор подрыва общественного 
согласия.  Восприятие  происходящего  как  стиму-
лирующего  социально-политическое  неравенство 
может  стать  серьёзной  и  экономической  (пре-
пятствуя  циклам  воспроизводства),  и  политиче-
ской проблемой. И в настоящий момент особенно 
большое  значение  имеют  отношения  творчества 
как прямого, универсального, доступного и потому 
демократического  и  свободного  пути  развития, 
которое  преодолевает  элитарное,  социально 
и  политически  разделённое  положение  социаль-
ного потенциала в пределах отчуждения. При этом 
творчество  совпадает  с  трудом  только  в  их  сущ-
ностном  бытие,  отличаясь  на  конкретном  уровне. 
Творчество  связано  с  процессами  взаиморазви-
тия личностей, а не преклонением перед новизной 
как  таковой,  и  интегрирует  разнообразные  прояв-
ления жизни. Если в труде как таковом социальное 
отношение  складывается  и  реализуется  наряду 
с деятельностью, то в творчестве социальное отно-
шение – суть деятельности. Поэтому как отчуждён-
ный  труд  с  неизбежностью  порождает  «человека 
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экономического»,  так  свободное  самодеятельное 
творчество  массовидно  воспроизводит  «человека 
творческого»,  радикально  изменяя  типы  обще-
ственного  поведения  и  механизмы  его  детерми-
нирования,  усиливая  специфическое  для  каждого 
культурно-цивилизационного  мира  соотношение 
факторов  общественных  отношений  и  повышая 
требования  к  свободе  и  ответственности  каждого 
на  основании  освоения  путей  сотрудничества, 
народных  традиций,  исторического  опыта  и  соци-
ального наследия. И совсем не сконструированные 
формальные конструкты, а именно качество жизни 
и  возможности  творчества,  определяют  прогресс 
страны;  новые  горизонты  открываются  тем  госу-
дарствам,  где  общественный  строй  максимально 
способствует  развитию  и  реализации  творческого 
потенциала граждан. Само содержание обществен-
ной жизни всё больше задается не «руководящей 
элитой»,  а  повседневными  контактами  личностей 
между  собой.  Однако  расширение  субъектности 
творчества исторического масштаба (прежде всего, 
в труде и управлении) делает неотложными задачи 
как  политического,  социокультурного,  психологи-
ческого  обеспечения  поля  для  этого,  так  и  обу-
чения  участию  в  нём,  воспитанию  гражданской  
ответственности.

Как  показывает  анализ  исторического  опыта 
и его сравнение с формированием черт постсовре-
менности, обещанная либеральным капитализмом 
эмансипация  личности  оборачивается  высвобож-
дением  животных  инстинктов  с  утратой  наибо-
лее  ценного  –  высокого  созидательного  порыва 
модерна (связанного с протестантской этикой, вер-
ностью долгу, напряжённым трудом и т. п.). Постмо-
дерн же как модель переходного движения к новой 
парадигме жизнедеятельности содержит в мириа-
дах развилок повседневных решений противобор-
ство стратегий будущего, где активно состязаются 
векторы  надгосударственные  и  государственно-
ориентированные. Диапазон исторического Выбора 
в  это  время  крайне  широк  –  от  нового  модерна 
вплоть до срыва в контрмодерн. Соответственно, 
рождается комплекс проблем по обеспечению вза-
имодействия  в  условиях  «стабильной  нестабиль-
ности», когда может «проснуться», открыв решаю-
щее направление развития и как внутреннего, так 
и  внешнего  воздействия  любая  почка  «ризомы». 
Социально-политический  регресс  –  индивидуаль-
ная  редукция  до  звериных  инстинктов  и  обще-
ственная  атомизация  –  стимулируются  средой, 
ориентирующей на потребительство и накопитель-
ство,  отвергающей  сущностные  силы  человека 
в  пользу  фетишизации  вещей  и  капитала.  Соот-
ветственно,  аккультурация  /  социализация  может 
программировать  две  альтернативные  стратегии: 
борьбы либо за свою цивилизацию, либо за себя 
(часто – с присоединением к ценностям успешной 
в данный период истории).

Таким образом, самоорганизация народа в оче-
редной  раз  стоит  перед  необходимостью  инно-
вационного  формообразования  вокруг  базовых 
ценностно-смысловых  комплексов  общества. 
Многоуровневое  кооперирование  при  решении 
общего дела народа становится мощнейшим фак-
тором трансформаций [1; 5; 9]. На перепутье осо-
бенно  остро  выглядят  противоречия между  инте-
ресами  представителей  доминант:  олигархата 
и  народовластия, физического  труда  и  духовного 
творчества, торговцев и хозяйственников, в конце 
концов, – развития и срыва. Многое определяется 
как  нравственными  представлениями,  так  и  спо-
собностями,  в  частности  –  их  развёртыванием 
с повышением как профессиональной, так и обще-
методологической  грамотности.  То  есть  история 
акцентировала вопросы систем воспитания (обще-
социального  и  элитного  одновременно)  и  кадро-
вой  политики  (отбора  и  продвижения).  Напротив, 
формирование  социально-политической  культуры 
инфантилизма и иждивенчества, ожидания «манны 
небесной»  ведёт  к  угодничеству  перед  сильными 
в данный момент и предательству коренных инте-
ресов  народа.  Вообще  социально-политический 
регресс – индивидуальная редукция до звериных 
инстинктов  и  общественная  атомизация  –  стиму-
лируются  средой  «сумеречного  сознания»,  ори-
ентирующей  на  потребительство  и  накопитель-
ство,  отвергающей  сущностные  силы  человека 
в пользу фетишизации вещей и капитала. Между 
тем,  в  основе  выбора  –  приоритет  эгоистических 
или же более широких общественных интересов. 
Общественные  же  функции,  роли  манипулятора 
и  манипулируемого  и  взаимодополняемы,  и  про-
тивонаправлены  реализации  творческих  интен-
ций  человека,  просоциальному  раскрытию  его 
сущностных  сил.  Отсюда  следует  и  критичность 
опасности,  происходящей  от  подхода  «сделайте 
так, чтобы мне было хорошо», готовности к сдаче 
своих  прав,  свобод,  суверенитета  вовне  ради 
покоя и комфорта/стяжательства и накопления.

Между тем, на президентских выборах 2019 года 
протестным  голосованием  народ  в  очередной 
раз  выразил  массовое  кардинальное  несогласие 
как с курсом элиты, так и с её качеством. Стало оче-
видным: натасканные извне и дорвавшиеся до вла-
сти вляпались в историю, вместо того, чтобы вой ти 
в  Историю.  В  частности,  проявились  последствия 
и  ликвидации  как  элиты,  так  и  кадровой  системы, 
а также тотального захвата информационного про-
странства  как  важнейших  шагов  по  обеспечению 
международного рейдерства в отношении ресурсов 
(включая  сырьё,  технологии,  человеческий  потен-
циал и т. д.), оставшихся от СССР. Причём сам пост-
современный  продуктивный  капитал  формируется 
вокруг  творческих  возможностей  и  интеллектуаль-
ного потенциала человека, их организации и исполь-
зования. Перенос на уровень автоматов мускульных 
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и  энергетических  функций  повышает  ценность 
собственно  творческого  потенциала  человека. 
Освоение народами горизонтов развития – отнюдь 
не  функция  соответствия  формальным  штампам 
решений  и  занесённым  информационными  виру-
сами прокрустовым ложам стандартов, а результат 
повышения качества жизни и возможностей творче-
ства населения. Место общественной предрасполо-
женности к отчуждённому канону и индивидуального 
порыва к творчеству заняла общественная потреб-
ность в творчестве, дополняемая порой индивиду-
альной  склонностью  к  бегству  от  сложностей  сво-
боды.  Новые  возможности  развития  открываются 
тем  государствам,  чьё  общественное  устройство 
максимально  способствует  реализации  творче-
ского  потенциала  каждого,  где Сверхпроект  может 
консолидировать,  структурировать  и мобилизовать 
на  решение  созидательных  задач.  При  этом  госу-
дарство обязано обеспечить максимально высокие 
социальные стандарты жизни и условия творчества 
(в частности, за счёт организации решения вместе 
с  территориальными  общинами  рутинно-матери-
альных,  бытовых  вопросов),  предотвращения  рас-
трачивания способностей в бессмысленных  гонках 
потребительства/стяжательства. Вместе с тем, рост 
бережного отношения к разномыслию как непремен-
ному атрибуту творческого поиска становится важ-
ным следствием дальнейшего расширения корзины 
прав и свобод личности.

Одновременно,  эпоха  создаёт  условия  рас-
ширения  диапазона  ресурсных  баз  и  изменения 
методологии  использования  стратегий,  которые 
ориентированы  не  столько  на  участие  в  изнури-
тельной  конкуренции,  сколько  на  взаимодействие 
в  потоке  событий,  где  каждый  не  имеет  полноты 
информации  и  зависит  от  действий  других  акто-
ров-контрагентов. Выигрыш – за «организатором», 
который  вмешивается  и  определяющим  образом 
влияет на процессы, отношения, поведение людей. 
Поэтому  гибкость,  пластичность  –  необходимость 
обеспечения  успешной  общественной  миссии 
в  быстро  трансформирующихся  условиях  соци-
альной  эклектики.  Соответственно,  мастерство 
сценарного планирования в организации управлен-
ческих композиций интеграции должно обеспечить 
и оптимизацию использования имеющейся ресурс-
ной  базы,  и  подстраховки  (замещения)  недобро-
качественных  элементов,  а  также  тех,  что  выхо-
дят из строя. При создании стратегий воздействий 
важно  понимать,  что  трансформация  смыслов 
может  строиться  по  принципу  сконцентрирован-
ных  или  рассеянных,  эволюционных  или  револю-
ционных  изменений,  системных  или  фрагментар-
ных,  целенаправленных  или  хаотично-случайных, 
длительных  или  краткосрочных,  содержательных 
или  формальных,  доверительных  или  манипуля-
тивных. Использование же разнонаправленных сил 
и  социетальных  возможностей  может  предусма-

тривать ориентацию на гибкое сочетание ресурсов 
социальной  действительности  и  механизмов  мяг-
кой и жёсткой власти в рамках «smart power» (раз-
умной  власти).  При  сложноорганизованной  обще-
ственной  среде метод  принятия и  осуществления 
решений  входит  в  существо  трансформирования, 
как  управление  растворяется  в  самоуправлении, 
а  элита  –  в  народе. Однако  это,  в  свою очередь, 
предполагает  постоянные  усилия  по  повышению 
методологической,  концептуальной  грамотности 
населения.  Так,  высвобождение  созидательного 
потенциала  (а  не  звериных  инстинктов)  требует 
осознанности своей жизнедеятельности и рефлек-
сивности  мышления.  По  словам  Н.Г.  Чернышев-
ского, «без приобретения привычки к самобытному 
участию  в  гражданских  делах,  без  приобретения 
чувства гражданина ребёнок мужского пола, вырас-
тая,  делается  существом мужского  пола  средних, 
а  потом  пожилых  лет,  но  мужчиной  он  не  стано-
вится, или, по крайней мере, не становится мужчи-
ной благородного характера» [7, с. 263]. Процессы 
социализации и индивидуализации переходят друг 
в  друга,  формируя  политическую  культуру  обще-
ства и повестку дня обеспечения народовластия.

выводы. Таким  образом,  развитие  и  реа-
лизация  творческого  потенциала  всё  заметнее 
демонстрирует свои качества ядра общественного 
богатства.  Вместе  с  тем,  рост  социокультурной 
материи (в частности, и в форме социокультурного 
капитала) – необходимость системного характера 
народного  и  личного  творчества  исторического 
масштаба. Её закономерное развитие – естествен-
ное следствие самоорганизации и кооперирования 
при  решении  общих  вопросов:  с  одной  стороны, 
практико-хозяйственных, с другой – политического 
объединения. Та и другая создаются вокруг базо-
вых ценностно-смысловых комплексов культурно-
цивилизационных миров и, в свою очередь, фор-
мируют  их  дальнейшие  изменения.  Между  тем, 
восприятие  парадигмальности  перемен  у  лиде-
ров часто отстаёт от логики истории и требований 
народа.  На  перепутье  особенно  остро  выглядят 
противоречия между  интересами  представителей 
доминант:  олигархата  и  народовластия,  физиче-
ского  труда  и  духовного  творчества,  торговцев 
и  хозяйственников,  в  конце  концов  –  развития 
и срыва. Многое определяется как нравственными 
представлениями,  так  и  развёртыванием  способ-
ностей с повышением профессиональной и обще-
методологической  грамотности.  То  есть  история 
внесла в повестку дня вопросы систем и воспита-
ния (общесоциального и элитного одновременно), 
и кадровой (отбора и продвижения).

Осуществление дальнейших научных исследо-
ваний в этой сфере требует, на наш взгляд, при-
оритетного  анализа  условий  адекватности  внеш-
него контура политического творчества условиям 
и требованиям эпохи.
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The subject of the research is the process of political self-organization in the period of para-
digmatic transformations as a direction and means of systemic increase and productive ori-
entation of the creative activity of the people. The purpose of writing this article is to examine 
the possibilities and limitations of subjective influences on socio-economic processes, re-
spectively, by increasing the level of systemic use of this resource. The urgency of the prob-
lem is due to the key importance of raising the level of creative activity of the broad masses 
of the population in the development and pro-social realization of their abilities to raise the 
quality of social life. The methodology of the work is based on a combination of logical and 
historical approaches in the analysis of socio-political processes as the basis of regulatory 
influences. The increase in the value of subject-subject relations requires the addition of 
objective-oriented analysis to expand and clarify the tools of effective multi-level socially re-
sponsible regulatory impact. In particular, in the implementation of strategic intervention in the 
socio-political processes, it is necessary to distinguish between the processes of undulating 
and progressive-irreversible, the general and specific patterns. Conditions, tasks, potential 
opportunities and threats make inevitable the further transformation of methodologies and 
tools of social science as a resource not only for learning, but also for a constructive impact 
on what is happening. At the same time, social engineering and the social environment of 
change mutually resonate. The attractiveness as a focus on abstract values makes it possible 
to combine the teachings “on the due” and “on the existing,” comparing ideal and material, 
virtual and real worlds, ensuring the cumulativeness of the vector of change of ideas and real-
ity. The ideals of social justice, freedom and equality are refracted through the ideas of each 
cultural and civilizational world, concentrated in its basic value-semantic complexes, whose 
role increases during forced interparadigmatic changes. The information base of the research 
consists of normative acts, domestic and foreign publications, studies on the development of 
both self-organization and tools of conscious influence on social and political processes. Re-
sults of work - analysis of the approaches and possibilities / limitations of effective influence in 
the socio-political processes at the strategic level. Proposed ways to increase its productivity. 
Conclusions: the development and realization of creative potential more and more clearly 
demonstrates its qualities as the core of social wealth. At the same time, the growth of the 
sociocultural fabric (in particular, in the form of sociocultural capital) is a necessity for the 
systemic nature of folk and personal creativity on a historical scale. Its natural development 
is a natural consequence of self-organization and cooperation in solving common issues: on 
the one hand, practical business, on the other, political unification. Moreover, both of them are 
created around the basic value-semantic complexes of the cultural and civilizational worlds 
and, in turn, form their further changes. Meanwhile, the perception of the paradigm of change 
among leaders often lags behind the logic of history and the demands of the people. The self-
organization of the people once again faces the need for innovative shaping around the 
basic value-semantic complexes of society. At the crossroads, the contradictions between the 
interests of the representatives of dominants: oligarchy and democracy, physical labour and 
spiritual creativity, traders and business executives, in the end, development and disruption, 
look especially acute. Much is determined by both moral ideas and abilities, in particular, their 
deployment with an increase in both professional and general methodological literacy. It is 
history has brought to the agenda issues and educational systems (general social and elite at 
the same time) and personnel (selection and promotion).
Key words: people’s sovereignty, democracy, direct democracy, referendum, e-democracy, 
political institutions, elite, representation, education.
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РОЗДІЛ 3. пОЛІТичнІ пРОбЛеми  
мІжнаРОДних сисТем Та гЛОбаЛьнОгО РОЗвиТку

введение. Несмотря  на широкую  доступность 
информации по  теме  технологий маркетинга  и  их 
трансферу в медийную повседневность, мы наблю-
даем  очень  ограниченное  количество  данных 
об  алгоритмах,  ведущих  к  формированию  персо-
нальных ареалов обусловленных пользовательских 
интересов, которым посвящена эта статья. Иссле-
дуя процедуры сбора пользовательской информа-
ции и формирования BigData, мы наблюдаем ряд 
характерных  процессов,  что  позволяет  поставить 
вопросы об их содержании и технологических осо-
бенностях их реализации; рассмотреть накладыва-
емые  ими  эффекты  и  проблемы  этики  подобного 
влияния.  В  этой  статье  мы  исследуем  доминиру-
ющие  принципы  алгоритмических  систем  ряда 
онлайн-платформ,  которые  представляют  собой 
агрегаторы  метаданных,  которые  их  не  только 
аккумулируют, но и управляют их передвижением, 
контролируют доступность и через это оказывают 
существенное влияние на общественное мнение.

Динамичность сферы онлайн становится реаль-
ностью нашей повседневности и все больше отра-
жается в наших мыслях, действиях и формируемых 
ими привычках как один из доминирующих факто-
ров  формирования  качеств  личности.  Следова-
тельно, возможно предполагать, что растущая акту-
альность  диджитал  в  выражении  продуцируемых 
ею медиа-привычек повышает влияние этих самых 
технологий  на  характеристики  качеств  личности 
пользователей  и  в  широком  смысле  оказывает 
определенное воздействие на общество в целом.

результаты исследования. Такие платформы, 
как  Facebook  и  Google,  обуславливают  огром-
ное влияние на то, как мы видим мир: приблизи-
тельно  2,5  миллиарда  пользователей  Facebook 
в  месяц  [2]  и  более  100  миллиардов  поисковых 
запросов  в  Google  [7]  в  месяц  соответственно. 
Обе  эти  компании  имеют  возможность  точнее 
определить,  каково  наши  поведение  и  интересы 
в пространстве Интернет, нежели мы сами. Автор 
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В условиях развития современной технологической сферы возрастает интерес к ос-
мыслению диджитал и виртуальных механизмов общественного политического уча-
стия. Одним из наиболее актуальных в этом отношении вопросов является проблема 
механизмов фильтрации и сортировки информации в рамках инновационного виртуаль-
ного коммуникативного медиаполя. Поскольку информационная среда представляет 
собой доминирующий фактор, влияющий на индивидуальное политическое участие, мы 
выделяем две наиболее влиятельные компании, управляющие фильтрацией и агрегаци-
ей большей части этого пространства, – Google и Facebook. Абсолютное большинство 
человеческой популяции использует их сервисы и услуги, попадая в поле влияния их ин-
струментов и технологий. Эти компании владеют базами данных, в которых хранится 
информация о всей нашей деятельности, перемещениях, интересах, активности и по-
ведении. На коммерческой основе они предлагают любому желающему инструменты 
продвижения и популяризации своих идей и целей посредством выделения среди поль-
зователей наиболее восприимчивых к данной информации, на основе ранее собранных 
вышеупомянутых данных. В данной статье проанализирован ряд алгоритмов сбора 
информации в пространстве Google и Facebook, а именно инструменты ее фильтра-
ции и создаваемые в результате ее перераспределения пространства обусловленного 
интереса. Автор предпринял попытку осмыслить влияние таких пространств на по-
литическое участие и политическую риторику общества, а также изучить стратегии 
социальной мобилизации и иммобилизации при помощи данных технологий. Проанали-
зированы основные взгляды и подходы исследователей к интересующей нас проблеме 
с целью определения методологических основ для прогнозирования эффектов развития 
таких технологий. В контексте обозначенных перспектив рассмотрены некоторые 
элементы украинского политического опыта использования технологий и алгоритмов 
повышения медийности, ее удельного веса в реализации политической воли. Определяя 
актуальность данной проблемы в политическом процессе Украины, автор акцентирует 
внимание на одном из ее сегментов, в частности обеспечении своей медийной безопас-
ности, которая требует от власти и общества необходимости выработки стратегии 
в поиске решения серьёзных стратегических вызовов. 
Ключевые слова: технологии формирования общественного мнения, ареалы обуслов-
ленного интереса, эхо-камеры, Google, Facebook.
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предпринял попытку осмыслить влияние этих ком-
паний и формируемых ими пространств на поли-
тическое  участие  общества,  проанализировать 
основные  взгляды  и  подходы  исследователей 
по интересующей нас проблеме с целью опреде-
ления методологических основ для прогнозирова-
ния эффектов развития таких технологий.

Собираемые указанными технологиями данные 
представляют собой фотографии, которыми обме-
ниваются  пользователи  или  сообщества  пользо-
вателей,  ссылки  на  любимые  страницы,  время 
посещения, сведения об активности в течение дня, 
историю  местоположений  и  многое  другое  [16]. 
Система  накапливает  в  себе  данные  об  исполь-
зовании  собственных  услуг.  Алгоритмы  Facebook 
и  Google  будут  на  основе  ваших  кликов,  лайков, 
времени просмотров конкретных «постов» предо-
ставлять вам еще больше информации, с которой, 
по их мнению, вы согласны, которую они оценивают 
как близкую вам по интересам [4]. Каждый компо-
нент излагаемой информации тщательно обраба-
тывается и формирует систему, в которой Google 
точно знает, что и кому предложить, чтобы это было 
принято  как  интересное.  Таким  образом,  соци-
альные  сети  становятся  инструментом,  который 
активно используются в продвижении, в частности 
в  период  политических  выборов.  Как  следствие, 
политические  партии  придают  большое  значение 
тому,  чтобы  быть  представленными  в  Интернете 
и вой ти в медийный контакт с избирателями.

В подобном ключе небезынтересно рассмотреть 
в  качестве  примера  избирательный  электораль-
ный цикл президентских и парламентских выборов 
в  Украине  2019-го  года,  где  Facebook  и  Instagram 
стали  одними  из  основных  площадок  политиче-
ской  борьбы.  Персональные  страницы  новоиз-
бранного  президента  на  этих  платформах  теперь 
являются  основным  инструментом  прямого  обще-
ния  В.  Зеленского  с  избирателями.  Суммарное 
количество  подписчиков  превышает  8  миллионов 
человек, а количество упоминаний о нем и его пар-
тии – 116,5 миллионов, при том, что такие же пока-
затели – у его основного оппонента П. Порошенко 
и партии «Блок Петра Порошенко/Европейская соли-
дарность»: 2,4 миллиона подписчиков и 27,13 мил-
лионов упоминаний, что с учетом разницы в пери-
оде формирования этих данных является разрывом 
в показателях медийности в десятки раз.

Как  утверждает  Н.  Хайфилд,  «повседневная 
политика»  является  общей  чертой  наших  еже-
дневных онлайн-дел, так как люди обмениваются 
мнениями,  обсуждают  их  на  различных  онлайн-
платформах. У каждого есть возможность «публи-
ковать  свои  мысли  и  медиаконтент  без  обшир-
ной  технической  грамотности  или  квалификации; 
с приходом публичного авторства возник большой 
вопрос о том, будет ли способность любительских 
голосов  транслировать  себя  широкой  аудитории 

в Интернете, представлять угрозу или даже активно 
заменит  традиционную  журналистику»  [6].  Кейсы 
ютюб-каналов  «вДудь»,  «А  поговорить»  одно-
значно  подтверждают  это  [15].  Звезды  YouTube, 
Instagram  обладают  иногда  большими  показате-
лями медийности, нежели представители их цехов 
на телевидении и, тем более, в периодике. Однако 
в  качестве  стратегии  предоставление  организа-
циям  и  частным  лицам  возможности  размещать 
и  искать  информацию  дает  онлайн-платформам 
инструмент,  который  они  могут  использовать 
для сохранения контроля [10].

Собирая данные о нас как о своих пользовате-
лях, Facebook и Google обрабатывают нас как коли-
чественно  выраженных  «я»  и  влияют  на  выбор, 
который  мы  делаем  [14].  Существует  устойчи-
вая  невидимость  интеллекта  социальных  сетей. 
Как  отмечает  Т.  Бачер,  в  Facebook  нет  централи-
зованного  инспектора,  который  бы  контролиро-
вал поведение каждого. Тем не менее, существует 
невидимое  управление  движениями  своих  поль-
зователей.  Например,  Facebook  определяет  эле-
менты, такие как обновления статуса, которые ото-
бражаются в вашей ленте новостей. Как утверждает 
Д. Кинкейд, «алгоритмический редакционный голос 
Facebook определяет то, что отображается в глав-
ных новостях пользователей, опираясь на различные 
факторы  (например,  сходство  и  период  времени, 
затраченного  на  пролистывание)».  Это  отражает 
идею  невидимых  механизмов  социальных  сетей, 
которые  они  используют,  чтобы  влиять  на  то, 
что  видят  их  пользователи.  Кроме  того,  позволяя 
своим пользователям видеть больше информации 
с  той же  точки  зрения и из  одних и  тех же источ-
ников, все в большей степени они укрепляют ваши 
«представления»,  изолируя  от  контента,  который 
вызовет у вас несогласие или безразличие. Таким 
образом, люди исключают  себя из дебатов и  пре-
ний,  сталкиваясь  только  с  информацией,  которая 
отвечает их интересу снова и снова.

На  этом  фоне  интересно  ответить  на  вопрос, 
что из себя представляют такие ареалы обуслов-
ленного интереса и как осуществляется их транс-
фер в политическое поле. Активно используя соци-
альные сети и таким образом предоставляя Google 
и Facebook данные, люди сталкиваются с «режи-
мами власти». С точки зрения М. Фуко, это явле-
ние можно описать как «механизмы, порождающие 
дискурсы,  которые  функционируют  как  истинные 
в  определенном  времени  и  месте»  [9].  Соби-
рая  данные  о  нас  как  о  своих  пользователях, 
Facebook  и  Google  превращают  нас  в  «количе-
ственно выраженных я» и влияют на выбор, кото-
рый  мы  делаем  при  дальнейшем  использовании 
их инструментов и сервисов, т. к. изолируют нас от 
информации  и  вариаций  участия,  которые  алго-
ритмы  определяют  как  нецелевые.  Что  немало-
важно,  при  использовании  онлайн-приложений 
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пользователи не знают, куда и как передается гене-
рируемая ими информация, как она будет исполь-
зоваться и каковы последствия таких действий.

Силиконовая  долина  сегодня  –  это  централь-
ный  хаб  знаний  о  нас.  Кодируя  человеческие 
связи  на  основе  того,  что  нам  «нравится»  и  «не 
нравится»,  на основе наших действий и предме-
тов поиска, Google и Facebook могут определять, 
какую  информацию  нам  предоставить  в  буду-
щем. Одновременно это расширяет возможности 
компаний, потому что они знают, как лучше всего 
ответить вам. Это заставляет пользователей чув-
ствовать себя комфортно при использовании этих 
сервисов  и  побуждает  их  предоставлять  Google 
и Facebook все большее количество информации 
о  себе. Данная циклическая операция позволяет 
аккумулировать  пользовательские  данные  и  сде-
лать их предметом торговых отношений при при-
влечении третьих сторон [3].

Упомянутая  выше  циклическая  операция 
основана  на  алгоритмах.  Как  утверждают  Т.  Кор-
мэн и С. Лейсерсон, «неформально алгоритм – это 
любая  четко  определенная  вычислительная  про-
цедура,  которая  принимает   какое-либо  значение 
или  набор  значений  в  качестве  входных  данных 
и  создает  некоторое  значение  или  набор  значе-
ний в качестве выходных данных. Таким образом, 
алгоритм представляет собой последовательность 
вычислительных  шагов,  которые  преобразуют 
входные данные в выходные». Проще говоря, алго-
ритмы  представляют  собой  последовательность 
шагов  в  компьютерных  системах для выполнения 
определенной  задачи.  Решения  о  том,  что  нам 
нравится читать или, по крайней мере, о том, что, 
по  мнению  Facebook  и  Google,  нам  нравится 
читать, основаны не на самих данных, а на алгорит-
мическом  анализе  данных  [11].  Алгоритмы,  таким 
образом, буквально не сравнивают каждую новост-
ную статью по их содержанию, но анализ основан 
на всех кликах, которые были сделаны ранее [8].

Каждый элемент в алгоритме является равным 
и  управляемым.  Из-за  того,  что  его  механизмы 
не  различают  каждый  контекст  для  элементов, 
по которым кликают, каждый элемент может быть 
потенциально  релевантным. Если  кто-то  предна-
меренно  нажимает  на  сопоставимые  элементы 
(связанные с одной темой) несколько раз, он или 
она столкнется с такой же информацией в следу-
ющий  раз.  Следовательно,  эта  «управляемость» 
означает способность изменять новостную ленту, 
если  пользователи  хотят  контролировать  то, 
что они выбирают. Например, даже если у вас нет 
интереса  к  вопросам,  связанным  с  президентом 
В.  Зеленским,  после  того,  как  вы  будете  искать 
 что-либо  о  нем  или  «лайкать»   что-либо,  с  ним 
связанное,  алгоритмы  будут  автоматически  пре-
доставлять  вам  больше  информации,  связанной 
с ключевыми словами этого элемента.

Находясь в собственной сети, вы едва ли уви-
дите информацию, отличную от той, которая у вас 
уже была. Это явление более известно как «эхо-
камера»  [5].  При  этом  сам  человек  сознательно 
не решает изолировать себя от чего-то, создавая 
воображаемый  барьер,  вместо  этого  Facebook 
и  Google  контролируют  его  поток  информации 
и выстраивают барьер вокруг него. Базисом вво-
дных данных для таких изоляционных алгоритмов 
является  результат  «клика»,  который  подразуме-
вает такие проявления целевого действия пользо-
вателя, как «симпатия», «обмен» и «поиск».

Политическая  эхо-камера является метафорой 
персонального  информационного  пузыря  в  рам-
ках  Интернет,  обусловленного  медиа-акативно-
стью  пользователя.  В  результате  этого  в  полити-
ческий «пузырь» люди могут попасть, в том числе 
используя онлайн-сервисы, которые, казалось бы, 
не  подразумевают  сбора  информации,  способной 
влиять на дальнейшее медиа-участие. Существует 
гипотеза,  что  «благодаря»  таким  алгоритмичным 
деформациям социальной активности в виртуаль-
ной  среде  некоторые  люди  не  могут  распознать 
свои  собственные  когнитивные  искажения  [1]. 
Н. Равенкрафт приводит пример того, как алгорит-
мические каналы стимулируют вашу предвзятость: 
«Если  вы  читаете  либеральные  источники  ново-
стей,  или  даже  просто  имеете  преимущественно 
либерально настроенных друзей, Facebook покажет 
вам более либерально ориентированные новости. 
То же самое происходит с консерваторами, монар-
хистами,  радикалами  и  прочими.  Это  алгоритми-
чески  обусловленное  смещение  подтверждения 
означает, что чем больше вы читаете информацию, 
с  которой вы согласны, тем чаще Facebook будет 
показывать вам еще больше информации, с кото-
рой  вы  согласны.  Кэти  О’Нил,  автор  Weapons  of 
Math Destructions, заявляет: «Как и во многих алго-
ритмах, политические опросы имеют петлю обрат-
ной  связи. Чем больше мы слышим,  что  какой-то 
кандидат  опережает  результаты  опросов,  тем 
больше мы узнаем его имя и тем больше мы видим 
его как уже заведомо избранного».

Учитывая то, что 6 из 10 пользователей исполь-
зуют  Facebook  и  Google  в  качестве  основного 
источника  новостей,  его  вклад  в  формирование 
мнения избирателей является более чем актуаль-
ным  [12].  C.  Биксби  предполагает,  что  молодое 
поколение  находится  в  «самой  большой  поли-
тической  эхо-камере  за  всю  историю  политиче-
ских  выборов»  (имеются  в  виду  выборы  в  США 
в 2016 году). К. Нэш также отмечает, что наиболее 
общедоступный,  интерактивный  и  приятный  кон-
тент на сайте полностью соответствует существу-
ющим предубеждениям, предположениям и поли-
тической принадлежности читателей.

Люди не противостоят вызовам мнений, поэтому 
нет  оснований  приравнивать  онлайн-платформы 
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к  созданию  однородной  (персонализирован-
ной)  политической  информационной  среды.  Что 
является спорным, как предупреждают нас Г. Юн 
и С. Парк, так это то, что готовность людей выска-
зываться  на  онлайн-платформах  нарушается 
из-за боязни быть психологически или социально 
наказанными  за  выражение  непопулярных  идей 
в их собственных ареалах согласия.

Как  указывает  Цукерберг,  ни  один  чело-
век  на  Земле  не  видит  один  и  тот  же  Facebook. 
В целом разумно можем задаться вопросом, могут 
ли алгоритмы функционировать как персональное 
«определение  реальности»  и  кто  его  реальный 
источник  и  интересант:  Facebook  (которым  поль-
зуются  86%  интернет-пользователей  в  возрасте 
от 16 до 64 лет) и Google (3,5 миллиарда поисковых 
запросов в день), третьи стороны, которым они пре-
доставляют информацию [13] и инструменты взаи-
модействия с ней, или сами пользователи?

«Политическая  эхо-камера»  –  это  метафора 
для  систем  ранжирования  «лайков»  онлайн, 
в  результате  чего алгоритмы предоставляют нам 
аналогичную  информацию  в  наших  новостных 
лентах. Это означает, что у людей может возник-
нуть недостаток разнообразных знаний по многим 
темам, в частности о политике. Кроме того, знание, 
которое Facebook и Google имеют об их пользова-
телях, дает им власть. Эта сила находится в про-
филировании, которое создали Facebook и Google, 
что представляет большой интерес для политиче-
ских партий. Указанные данные также могут быть 
использованы  для  собственного  профилирова-
ния и целевой информации политических партий. 
Однако это не обязательно означает, что инфор-
мация в «политической эхо-камере» всегда явля-
ется информацией, с которой вы согласны.

Кроме того, исследования поведения пользова-
телей  социальных  медиа  С. Шенона  2018-го  года 
показали,  что  люди  не  обязательно  противостоят 
сомнению, и алгоритмы также являются манипули-
руемыми. Поэтому чье-то политическое убеждение 
не всегда определяется алгоритмами. В то же время 
готовность людей к обсуждению на этих платфор-
мах может быть нарушена из-за того, что они могут 
бояться  психологических  и  социальных  санкций 
за выражение непопулярных идей в своих эхо-каме-
рах.  Похоже,  что  требуется  больше  информации 
о том, куда данные с цифровых платформ перено-
сятся, как они будут использоваться, каковы послед-
ствия таких действий. Исходя из вышеизложенного, 
нам также необходимо иметь больше информации 
о  потенциальных  ареалах  обусловленного  инте-
реса. Критически важно понимать, как они работают 
и  каковы  последствия  подобной  алгоритмизации 
основных платформ онлайн-общения.

выводы. Таким образом, анализ деятельности 
компаний Google и Facebook – глобальных менед-
жеров  медиаконтента  –  дает  основания  считать, 

что  современные  технологии  формирования  пер-
сональных ареалов обусловленного пользователь-
ского  интереса  оказывают  существенное  влияние 
на виртуальное коммуникативное медиаполе. Они 
перераспределяют потоки пользовательской и сер-
висной информации, что в конечном итоге изменяет 
условия виртуального медиавзаимодействия, кото-
рое  накладывает  ограничения  среды  на  формы 
участия в нем. Как следствие, формы участия прак-
тически  напрямую  зависят  от  программных  алго-
ритмов площадок электронных сервисов.

Проблема  может  быть  более  сложной,  чем 
кажется, и является одним из важнейших направ-
лений  дальнейших  гуманитарных  исследований, 
которые  помогут  более  точно  описать  «устойчи-
вую невидимость интеллекта социальных сетей», 
проследить  конкретные  каналы  (механизмы) 
влияния на формирование общественного созна-
ния  и  управления  им.  Нужно  также  понимать, 
что украинское общество уже интегрировано в эти 
пространства  и  подвержено  тем  же  эффектам, 
что  и  все  глобальное  медиа-сообщество.  Кон-
троль  над  потоками  информации  –  это  контроль 
над  социализацией,  социальными  и  политиче-
скими  трендами,  экономическими  ориентирами, 
мемами и фокусом социальных интересов. Совре-
менной  Украине  необходимы  новые  концепции 
виртуальной  и  медийной  безопасности  для  обе-
спечения  большей  самостоятельности  и  способ-
ности обеспечить в полной мере демократические 
свободы своим гражданам.
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In the conditions of the development of the modern technological sphere, there is an increasing 
interest in understanding digital and virtual mechanisms of public political participation. One of 
the most relevant in this regard is the problem of filtering and sorting information in the innova-
tive virtual communication media field. Since the information environment is the dominant factor 
influencing individual political participation, we single out the two most influential companies that 
control filtering and aggregation of most of this space – Google and Facebook. The absolute 
majority of the human population uses their services and services, falling under the influence 
of their tools and technologies. These companies own databases that store information about 
all of our activities, movements, interests, activities, and behavior. On a commercial basis, they 
offer anyone who wishes to promote and popularize their ideas and goals by selecting the most 
sensitive to this information among users, based on the previously collected above-mentioned 
data. This article analyzes a number of algorithms for collecting information in the Google and 
Facebook space, and specifically, its filtering tools and the resulting interest spaces created as a 
result of its redistribution. The author attempted to comprehend the influence of such spaces on 
the political participation and political rhetoric of society, as well as to explore strategies for social 
mobilization and immobilization using these technologies. The basic views and approaches of 
researchers on the problem of interest to us are analyzed in order to determine the method-
ological basis for predicting the effects of the development of such technologies. In the context 
of the outlined perspectives Some elements of the Ukrainian political experience of using tech-
nologies and algorithms for improving media, its share in the implementation of political will are 
considered. Defining the relevance of this problem in the political process of Ukraine, the author 
focuses on one of its segments, in particular, ensuring its own media security, which requires the 
government and society to develop a strategy in finding solutions to serious strategic challenges.
Key words: public opinion forming technologies, areas of conditional interest, echo-camera, 
Google, Facebook.
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