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РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Вступ. Однією з проблем у сучасній українській 
науці сьогодні є вади термінологічної неузгодже-
ності основоположних понять, які використову-
ються у сфері етнонаціональних відносин. Останні 
стають дедалі відчутнішими в міру перетворення 
категорії «нація» та похідних від неї понять на пред-
мет символічної боротьби за смисли. Ця боротьба 
ведеться як на рівні концептуально-теоретичному, 
так і на рівні програмно-політичному, тобто на рівні 
боротьби суб’єктів політики, політичних еліт. Але 
якщо на науковому ґрунті домінує логіка «істин-
ного/неістинного», у політичному взаємовідносини 
будуються за принципом «друг/ворог». Небезпека 
криється у тому, що у складі політичного продукту – 
програмах, політичній рекламі, публічних виступах 
політиків – дуже великий уміст інформації, розра-
хованої на маніпулювання масовою свідомістю. 
«Як правило, те, що говорить політик, треба про-
сіювати через густе сито неупередженої аналітики, 
особливо стежачи за тим, щоб часто застосову-

ване маскування політичної мови «під наукову» не 
приховувало суті справи» [11, c. 240].

Тому актуальність теми статті, на нашу думку, 
полягає у формуванні певних наукових орієнтацій 
у багатоманітності підходів до ключових понять 
у сфері етнонаціональних відносин. 

Значні наукові надбання з окресленої у статті 
проблематики можна знайти у працях таких 
українських учених, як: В. Андрущенко, М. Вівча-
рик, Я. Грицак, А. Колодій, І. Кресіна, І. Курас, 
Л. Нагорна, Ю. Римаренко, Л. Шкляр тощо.

Проблематика, окреслена у статті, висвітлена 
у науковій літературі частково, а саме акцент 
робиться на багатоманітності палітри понять 
у сфері етнонаціональної політики, однак феномен 
їх теоретичної неузгодженості як один із чинників, 
формуючий загрози стабільності України, розгля-
нуто недостатньо. 

Мета та завдання.  Метою статті є висвітлення 
проблем, які виникають як на теоретичному, так 

Руденко Юлія Юріївна
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DOI https://doi.org/10.24195/2414-
9616.2020-3.1

Руденко Юлія Юріївна
кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри національної безпеки
Національної академії 
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Проблеми концептуалізації поняття «нація»  
в українській науці та практиці

Статтю присвячено проблемі термінологічної неузгодженості понять у сфері 
етнонаціональної політики. Зокрема, увагу автора акцентовано на поняттях 
«нація», «націоналізм», «національна ідентичність».  Ці поняття мають неоднозначне 
змістовне наповнення.
 Зауважується, що одне з визначень нації – ототожнення останньої з етнічною 
спільнотою. Інше – нація трактується як громадянська спільнота, яка тяжіє до 
певної держави. Політичні нації – ті державні народи, представники яких вирішують 
питання своєї національності на підставі громадянства, належності до певної 
держави, схвалення її найголовніших політичних цінностей. 
Неоднозначність у визначеннях породжує як на теоретичному, так і практичному 
ґрунті певні проблеми, зокрема на теоретичному – суперечності та дискусії 
між науковими суб’єктами щодо змісту цих понять. Українські вчені у контексті 
спроб примирення різних наукових позицій намагалися навіть «націоналізм» 
категорізувати на «державотворчий» та «державоруйнівний» (В. Липинський). Але, 
попри  конструктивізм видатного українського вченого, «націоналізм» сьогодні 
залишається однією з політичних ідеологій, яка, як і будь-яка інша ідеологій, звужує 
зміст національного контенту і не може претендувати на роль об’єднуючого чинника 
для українського суспільства, оскільки є інструментально обмеженою. 
Сучасні українські вчені у контексті «примирення» етнічного та політичного 
компонентів намагаються створити синтетичне визначення поняття «нація», яке 
включало б обидва.
Разом із тим західні дослідники відстоюють той факт, що тип національної 
ідентичності, якій сформувався на постсоціалістичному просторі, більше можна 
охарактеризувати як етнічний, аніж як громадянський, пояснюючи це тим, що 
в умовах тиску авторитарних комуністичних цінностей не могла сформуватися 
космополітична громадянська ідентичність.
Як наслідок, на рівні теорії певним чином «розхитується» змістовний  обсяг понять 
«нація», «націоналізм», «національна ідентичність». На практичному – невизначеність 
ключових понять у етнонаціональній площині породжує ціннісні конфлікти 
між громадянами та їхніми спільнотами, у результаті порушує стабільність 
у суспільстві, провокуючи протестні форми політичної активності громадян.
Ключові слова: політична нація, етнічна нація, націоналізм, національна 
ідентичність, національна ідея.

Проблеми концептуалізації поняття «нація» в українській науці та практиці || C. 7–12



НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛІТИКУС»

8 Випуск 3. 2020

і на практичному ґрунті, пов’язаних із теоретичною 
неузгодженістю понять у сфері етнонаціональних 
відносин, зокрема з неоднозначним змістовним 
наповненням поняття «нація».

Результати. Отже, звернемося до теорії 
та зробимо у неї невеличкий екскурс. У науковій 
літературі розглядають низку теорій нації. Серед 
останніх виокремлюють: психологічну теорію 
нації, згідно з якою нація – це велика група людей, 
об’єднаних спільною національною психологією, 
національним характером, національною солідар-
ністю, національною волею, національною свідо-
містю та іншими рисами суто психологічного плану 
(фундаторами теорії є О. Бауер, Е. Ренан, У. Суль-
цбах, У. Коннор); культурологічну теорію нації, яка 
в основу розуміння і трактування нації покладає, 
головним чином, культурну сферу її життя, різ-
номанітність і особливості її культурного розви-
тку (серед авторів теорії – К. Реннер, Ф. Гертць, 
Е. Кедорі, Г. Кон, Г. Сетон-Уотсон); історико-еконо-
мічну теорію нації. Остання розроблялася К. Марк-
сом, Ф. Енгельсом, В. Леніним, для яких нація 
була історичною категорією, що виникає внаслідок 
розвитку капіталізму. Головними умовами форму-
вання нації та її основними ознаками вважалися 
спільні економічні зв’язки та спільні класові інтер-
еси, також територіальна цілісність і мова. Але 
стрункої завершеної теорії нації основоположники 
наукового комунізму так і не виробили. На  Заході 
більш популярною ця теорія була у розробці відо-
мого німецького вченого соціал-демократа Карла 
Каутського. Згідно із цією теорією, нація – це «дуже 
рухоме суспільне утворення, продукт суспільного 
розвитку, один із найбільш могутніх факторів сус-
пільного прогресу. Націю утворює група людей, які, 
по-перше, розмовляють однією мовою незалежно 
від свого характеру і соціального становища. 
По-друге, проживають на одній території. І, по-третє, 
мають міцні повсякденні економічні стосунки» [4]. 

 І, врешті, політична та етнічна теорії нації. 
Етнічна теорія почала складатися наприкінці ХVІІІ 
ст. шляхом поєднання деяких положень психоло-
гічної та культурологічної теорії нації. Вона бере 
початок із праць німецьких учених (Й. Гердер, 
Ф. Шлейєрмахер), а друга, відповідно, з праць 
французьких просвітників. Аналіз праць західних 
учених свідчить, що найбільший внесок у розви-
ток етнічної теорії нації зробили М. Новак, E. Сміт 
та  ін., кого сьогодні називають «етніцистами». 
Однак слід зазначити, що  більшість сучасних 
учених є прихильниками політичної теорії нації. Їх 
часто називають «статистами» (від франц. etat – 
держава (або стейтистами – від англ. state – дер-
жава), «оскільки вони визначають націю як тери-
торіально-політичне утворення», – стверджує 
О. Картунов [3, c. 134].

Підсумуємо. В етнічній теорії нація ототожню-
ється з етнічною спільнотою. У політичній – нація 

трактується як громадянська спільнота, як тери-
торіально-політична єдність. Отже, етнічні нації – 
це ті народи, що вбачають у своїй етнокультурній 
окремішності головне джерело національної само-
ідентифікації і підставу для утворення власної 
держави. Вони виникли в умовах бездержавності, 
там, де рух за духовне відродження й політичну 
консолідацію передував утворенню національ-
ної держави і здійснювався, певна річ, під керів-
ництвом духовно-інтелектуальної еліти, оскільки 
політична провідна верства в умовах чужоземного 
панування не могла розвинутися.

Політичні нації – ті державні народи, представ-
ники яких вирішують питання своєї національності 
на підставі громадянства, належності до певної 
держави, схвалення її найголовніших політичних 
цінностей. Вони сформувалися там, де сильна 
й централізована держава виникла раніше, ніж від-
бувалася культурна консолідація народу, а отже, 
владні інститути мали змогу сприяти цій консолі-
дації, прискорювати її, використовуючи для цього 
навіть методи примусу [6]. Політична нація – це, 
перш за все, політична спільнота, яка об’єднує всіх 
громадян однієї держави незалежно від їх етніч-
ного та соціального походження, культурно-мовних 
та інших особливостей. Недарма таку спільноту 
західні вчені давно називають «соціальною нацією», 
«нацією-державою» та/або «політичною нацією». 

Політична нація – не просто населення яко-
їсь країни і не просто співгромадянство, а дій-
сно спільнота, об’єднана (часто, але не завжди) 
спільною мовою, спільними символами, спільною 
лояльністю до держави та її законів, спільною 
волею, спільними інтересами, спільними надіями 
на майбутнє тощо [3, c. 134]. 

Стає зрозумілим, що два вектори у визначенні 
нації виникли у контексті алгоритму утворення 
цієї спільноти. Але сьогодні вони вже почали 
жити самостійним життям, часом «конфлікту-
ючи» як на рівні теоретичному, так і в практичній 
площині українського соціуму. Більше того, нео-
днозначність визначення терміна «нація» не дає 
можливості знайти змістовні «точки відліку» для 
таких понять, як «націоналізм», «національна 
ідея» тощо. Наприклад, в «офіційному» джерелі 
викладено таке визначення поняття «нація»: це 
«спільність людей незалежно від їх етнічного похо-
дження, об`єднаних політичними інтересами, усві-
домленням своєї спільності на певній території 
(землі), з певною державною організацією (суве-
ренітетом), єдиним громадянством, юридичними 
правами та обов`язками, культурою і традиціями» 
[14, с. 105]. Тобто очевидно, що це визначення 
тяжіє до поняття «політична нація». А українська 
вчена А. Колодій визначає поняття «нація» так: 
«Нація – це етнополітична спільнота, якій прита-
манні високий рівень консолідації та самоусвідом-
лення, включеність у політичне життя, творення 
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або прагнення до творення власної держави» 
[7, с. 314]. Виникає слушне запитання: чи завжди 
нація включає «етнічний» компонент? якщо так, то 
який це компонент у поліетнічній державі – етнос, 
який переважає кількісно? а якщо подібний відсут-
ній, то етнічний компонент у визначенні нації – це 
сукупність усіх етносів, які проживають у державі? 
Тобто очевидно, що змістовне наповнення цього 
поняття буде різним для поліетнічної та моноетніч-
ної держави чи такої, в якій певний етнос перева-
жає й є «змістовним». 

Як наслідок, виникає наступне питання: якщо 
державу вже утворено й етнос вже «зіграв» свою 
мобілізуючу роль у її творенні та консолідуючу 
у творенні нації, у чому його подальша функція й яке 
місце він повинен займати у суспільстві? І тут фор-
мується широке поле для гри смислами. Особливо 
багато списів «зламано» навколо терміна «націона-
лізм», оскільки перевага певного етносу, за логікою, 
полягає в основі змісту цієї політичної ідеології.

«Твердження про те, що націоналізм не зни-
кає з утворенням національних держав, а лише 
набуває іншої форми, не можна трактувати так, 
що він має стати тепер державною ідеологією. 
Останнє було і зажди залишається небезпечним 
для свободи особи, народу, а можливо, й сві-
домого співтовариства і ніколи не буде визнане 
сумісним і з вибором демократичного шляху роз-
витку держави. Завдання держави – приводити до 
спільного знаменника, узгоджувати групові інтер-
еси, домагатися компромісів і сіяти злагоду. А цій 
ролі навряд чи відповідатиме наявність будь-якої 
державної ідеології, у тому числі й націоналізму. 
Державна ідеологія передбачає її обов’язковість, 
а отже, духовний, а можливо, й політичний тиск на 
громадян, що заперечує демократію, прокладає 
шлях до тоталітаризму», – впевнено стверджує 
вже згадувана нами А. Колодій [6]. А Л. Нагорна 
наголошує: «Доводиться, отже, констатувати, що 
кінець ХХ і початок ХХІ століття став часом повер-
нення націоналізму на політичну арену, і сталося 
це саме тоді, коли ідеологічна перемога неолібе-
ралізму багатьом здавалася очевидною. Націона-
лізм проявив себе як ефективний мобілізаційний 
засіб і навіть як форма легітимації політичних 
режимів. Він з’явився на політичній авансцені 
з новим, «облагородженим» популізмом, обличчям 
і з новими союзниками у вигляді релігійного фун-
даменталізму, лівого радикалізму, антиглобалізму. 
Як ідеологія націоналізм вправно скористався реа-
ліями глобалізованого світу, намагаючись зобра-
зити себе захисником загроженої ідентичності під 
гаслами «нового локалізму» [11, с. 222].

Тобто, незважаючи на те що терміни «нація» 
та «націоналізм» мають одне й те саме коріння, 
більшість науковців в Україні погоджується, що 
все ж таки націоналізм – це є одна з політичних 
ідеологій, а будь-яка ідеологія в українському 

суспільстві не може бути державною. І, маючи 
в певні переламні моменти історії певні мобіліза-
ційні переваги,  націоналізм все-таки залишається 
радикальною ідеологією, активне педалювання 
якої у поліетнічному суспільстві може містити певні 
проблеми для збереження його стабільності. 

Разом із тим сьогодні певний сегмент учених 
в Україні, не говорячи вже про політиків, продо-
вжує відстоювати позицію щодо браку в суспільстві 
«національних почуттів» у такому баченні, поєд-
нують націоналізм із терміном «демократичний», 
ототожнюючи з національним відродженням. Полі-
тиків у цьому контексті можна звинуватити у заан-
гажованості, але науковців – навряд чи, оскільки 
більшість останніх  не ставить перед собою мету 
маніпулювання масовою свідомістю, а скоріше 
висловлює свою свідому позицію.

Отже, очевидно, що окреслені факти свідчать 
про неузгодженість вихідних позицій щодо визна-
чення поняття «нація» і, як наслідок, «націоналізм».

Спробу узгодити ці позиції здійснив видатний 
учений консервативного напряму В. Липинський 
ще на початку ХХ ст., визначаючі, що націоналізм 
існує у двох формах: «державотворчій» (патріо-
тизм) та «державоруйнуючій» (шовінізм). Перший 
вид націоналізму вчений визначає як «патріотизм», 
а точніше «територіальний патріотизм»: «любов до 
своєї землі, до всіх її мешканців незалежно від їх 
етнічного походження», а другий, своєю чергою, як 
«шовінізм», визначаючи шовініста як «людину, яка 
порозуміється з чужинцем проти свого земляка» 
[8, с. 745–746]. Але разом із тим, якщо наслідувати 
логіку, без сумніву, одного з найвидатніших укра-
їнських учених, можна стверджувати, наприклад, 
що, скажімо, «демократія» може бути «негативна» 
та «позитивна» і щось тому подібне. У даному разі 
певним чином  «розхитується» змістовний обсяг 
цих понять. Звісна річ, що для свого часу дослі-
дження нації та націоналізму В. Липинського були 
безперечним надбанням української науки і куль-
тури, але наше завдання – пролонгувати дослі-
дження цієї тематики вже у контексті сучасних 
умов існування української нації.

Варто також наголосити на тому, що певна 
група cучасних дослідників, яка спеціалізується 
у галузі політичного аналізу націоналізму у пост-
соціалістичній Європі, залишається на позиціях 
того, що особливості національної ідентичності 
країн цього регіону тяжіють до етнічного типу. 
Цікава точка зору Р. Брубейкера, який уважає, 
що у постсоціалістичних країнах спостерігалося 
та спостерігається переважання у національ-
ній ідентичності етнокультурного аспекту і брак 
необхідних умов для актуалізації зразків грома-
дянської національної ідентичності. Він доходить 
висновку, що у цих країнах створенню держав-
ності передували націоналістичні рухи, а сама 
держава створювалася на користь конкретної 
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етнополітичної групи. Постає питання: чому? 
По-перше, універсалістська природа ідеологічних 
зразків комунізму, асоційованих у більшості пост-
соціалістичних країн із тиском ззовні, сприяла 
популяризації не загальногромадянських космо-
політичних, а національних проєктів збереження 
унікальності конкретної етнічності. У таких умовах 
значною мірою ускладнюється виникнення гро-
мадянськості як важливого виміру національної 
ідентичності. По-друге, комуністична ідеологія 
призвела до руйнації громадянського суспіль-
ства у країнах цього типу, створивши атомізо-
вані спільноти, засновані на відносинах недовіри 
та взаємної ізоляції. А тому ентнонаціональні 
ідентичності залишилися єдиними структурами, 
в яких могла формуватися суспільна взаємодія на 
основі довіри і солідарності. По-третє, в умовах 
усунення комуністичною ідеологією інших ідей 
та цінностей етнічність лишалася єдиною (що 
збереглася) формою, представленою в структурі 
національної ідентичності країн цього типу [2].

Дійсно, проблема криється ще й у тому, що 
якщо б така термінологічна невизначеність була 
полем для зламу виключно наукових списів… 
На жаль, вона породжує ціннісні конфлікти на 
рівні суспільної думки, а це є більш небезпечно, 
оскільки створює проблеми щодо стабільності 
країни, загострює конфлікти на етнонаціональ-
ному ґрунті, особливо у разі спекуляції деякими 
політиками на етнічному чинникові у процесі наці-
отворення на тлі  поліетнічності українського соці-
уму. Базувати будь-який сучасний «український 
проєкт» на симулякрах, що експлуатують знакові 
символи етнічності, означає не розуміти сутність 
викликів, які постають перед молодими державами 
в епоху глобалізації. Все ж таки більшість серйоз-
них учених і аналітиків переконана, що за нових 
умов перед світовим співтовариством стоять 
завдання деполітизації етнічності; і популярна на 
Заході модель мультикультуралізму базується на 
перенесенні ваги з етнічності на полікультурність. 
(Це, однак, не означає поз-бавлення «етнічності» 
притаманної їй ваги. Про це буде йтися нижче.)

Тому українські вчені пропонують певні варіанти 
«примирення» та поєднання політичної та етнічної 
моделей нації. Зокрема, знаходимо  в українського 
вченого О.В Рудакевича у монографії «Національ-
ний принцип: етнополітична концепція нації» [12] 
такий погляд на «націю»:

а) за своєю структурою будь-яка нація є етно-
політичною спільнотою, тобто в ній поєднуються 
етнічний та політичний способи самоорганіза-
ції соціуму.  Такої самої точки зору дотриму-
ється  і президент Української академії політичних 
наук М. Михальченко, розмірковуючи про нації 
в цивілізаційному контексті [9, c. 283–284];

б) т. зв. етнічні нації формуються на основі 
етнічної самоорганізації шляхом їх політизації 

та формування власних політичних систем. Без 
політичного чинника етнічні нації не можуть існу-
вати й ефективно функціонувати тривалий час;

в) т. зв. політичні чи громадянські нації форму-
ються на основі політичних спільнот, тобто політич-
ної самоорганізації. Однак без спільної культурної 
основи, а отже, й етнічності, вони не можуть стати 
органічними і дієздатними національними соціу-
мами [12, с. 79–120].

Синтетичне визначення нації дає й україн-
ський учений О. Картунов.  Отже, нація, на його 
думку, – «це велике, модерне, динамічне, цивілізо-
ване співтовариство громадян, часто полі етнічне 
або об’єднане навколо якогось одного етносу, 
з національною мовою державного рівня /та мож-
ливо однією чи кількома локальними офіційними 
мовами/, як правило, із власною територією, спіль-
ними інтересами, назвою, національною культу-
рою / як синтезом кількох етнічних культур/, волею 
бути єдиним цілим, усвідомленням спільності /а 
подекуди і самобутності/ минулого, сучасного і осо-
бливо майбутнього» [3, с. 143].

Такий погляд на концептуалізацію поняття 
«нація» свідчить про розуміння українськими 
вченими того, що необережне «конструювання» 
політики націотворення в Україні, враховуючи її 
травматичний історичний досвід, може також ство-
рювати певні проблеми в контексті територіальної 
цілісності, коли йде процес штучного загострення 
певними політичними елітами етнічних регіональ-
них відмінностей. Хотілося б підкреслити, що 
небезпеку для територіальної цілісності держави 
створюють, отже, не самі по собі регіональні від-
мінності і не локальні самоідентифікації, а штучні 
спекуляції на цьому ґрунті. І в цьому контексті 
навряд чи можна погодитися з авторами фунда-
ментальної праці «Українська політична нація: 
ґенеза, стан, перспективи» у тому, що нагальною 
проблемою для України є «подолання культурно-
історичної різнорідності її регіонів, зокрема тих, 
які виявляються у геополітичних, етнокультур-
них та релігійних орієнтаціях» [13, c. 188]. Ніве-
лювання регіональних особливостей не тільки 
нездійсненне в принципі (принаймні в межах 
життя кількох поколінь), а й нераціональне, бо 
будь-яке багатоманіття збагачує життєву палітру 
нації. Здорові політичні сили мають прагнути не 
до «подолання» різнорідності, а до цивілізова-
ного вирішення проблем, які на її ґрунті виника-
ють, і цивілізованої ж протидії спробам політизації 
регіональних відмінностей. «Бо реальну загрозу 
розколу створюють не орієнтаційні неспівпадіння, 
а конфлікти інтересів і конкуренції націоналізмів, 
коли вони входять у стадію ворожості і «перемоги 
будь-якою ціною» [10, с. 278].

Разом із тим не хотілося б, щоб сказане було 
витлумачене в дусі нерозуміння чи відкидання 
значення етнічних чинників у житті сучасного 
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українського соціуму, на чому вже акцентува-
лася увага у контексті «примирення» етнічної 
та політичної моделей нації. Йдеться лише про 
те, що, оскільки етнокультурні конфлікти стали, 
на думку В. Кімлічки, найбільш поширеним дже-
релом насильства у світі і «немає простих відпо-
відей і чудодійних рецептів», щоб їх пом’якшити, 
саме на ґрунті захисту прав людини і громадя-
нина належить зробити все для того, щоб долю 
етнічних і національних груп не вирішували ксе-
нофоби, релігійні екстремісти чи військові дикта-
тори» [5, c. 15, 149]. В українському контексті це 
означає, насамперед, орієнтацію на таку страте-
гію будівництва нації, яка дасть у підсумку ефект 
мінімізації культурних розмежувань і появи полі-
тичної, поліетнічної нації громадян [10, с. 285], що 
ні в якому разі не нівелює «смислоутворюючої» 
функції українського етносу.

Висновки. Отже, перспективним напря-
мом розвитку української спільноти є створення 
об’єднаної поліетнічної і полікультурної нації спів-
громадян зі збереженням унікальності та непо-
вторності кожної етнічної спільноти, де кожний міг 
би відчувати себе українцем незалежно від етніч-
ного походження. І українські вчені повинні відігра-
вати у цьому процесі не останню роль, адже інте-
лігенція в сучасних умовах має можливість і навіть 
повинна активно впливати на ідейно-світогляд-
ний клімат у суспільстві й, звичайно, стояти біля 
раціональних витоків будь-яких національних іде-
ологічних концепцій і теорій, тому що саме гума-
нітарна інтелігенція, яка займається створенням 
та розповсюдженням форм національної культури, 
суспільно-політичної інформації,  знань про сус-
пільство, професійно віддзеркалює характер тих 
трансформацій, що в ньому відбуваються.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Rogers P. Division, Diffirence and Diversity: 

Regionalism in Ukraine. Україна модерна. Спеціаль-
ний випуск. Київ, 2007. С. 210–236.

2. Брубейкер Р.  Этничность без групп. Москва : 
Высшая школа економики, 2012. 408 c.

3. Картунов О.В. Вступ до етнополітології. Київ : 
КРОК, 1999. 300 c.

4. Каутский К.  Национализм и интернациона-
лизм. Петроград, 1918.

5. Кімлічка В. Лібералізм і права меншин. Хар-
ків : Центр освітніх ініціатив, 2001. 172 c.

6. Колодій А. Нація як суб’єкт політики. Львів : 
Кальварія, 1997. 55 с.

7. Колодій А. Політологія : підручник. Київ : Ельга, 
2003. 664 с.

8. Липинський В. Націоналізм, патріотизм, шові-
нізм. Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
Ю. Римаренко та ін. Київ : Ґенеза, 1996.  942 с.

9. Михальченко М. Україна як нова історична 
реальність: Запасний гравець Європи. Дрогобич : 
Відродження, 2004. 488 с.

10. Нагорна Л. Регіональна ідентичність: укра-
їнський контекст : монографія. Київ : ІПіЕНД  
ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. 405 с.

11. Нагорна Л. Соціокультурна ідентичність: 
пастки ціннісних розмежувань : монографія. Київ : 
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011.  272 с.

12. Рудакевич О. Національний принцип: етно-
політична концепція нації : монографія. Тернопіль :  
Економічна думка, 2009. 292 с.

13. Крисаченко В.С. Українська політична нація: 
ґенеза, стан, перспективи. Київ : НІСД, 2003. 632 с.

14. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. Шемшу- 
ченко та ін. Київ : Юридична енциклопедія ім. 
М.П. Бажана, 2002. Т. 4.

REFERENCES:
1. Rogers  P. (2007) Division, Diffirence and Diver-

sity: Regionalism in Ukraine. Ukraina moderna. Spetsial-
nyi vypusk.  Kyiv. Pp. 210–236.

2. Brubejker R. (2012) Ètničnost’ bez grupp [Eth-
nicity without groups]. Moscow: Izdatel’skij dom Vysšej 
školy ekonomiki [in Russian]

3. Kartunov O.V. (1999) Vstup do etnopolitolohii 
[Introduction to thnopolitical science].  Kyiv: «Krok». 300 s. 

4.  Kautskyi K. (1918) Natsyonalyzm y ynternatsyo-
nalyzm [Nationalism and internationalism]. Petrohrad. 

5.  Kimlichka V. (2001) Liberalizm i prava menshyn 
[Liberalism and Menshin’s Rights].  Kharkiv: Tsentr osvit-
nikh initsiatyv. 172 s.

6. Kolodii A. (1997) Natsiia yak subiekt polityky 
[The nation as a subject of politics]. Lviv: Kalvariia. 55 s.

7. Kolodii A. (2003) Politolohiia [Politology].  Kyiv: 
Elha. 664 s.

8. Lypynskyi V. (1996) Natsionalizm, patriotyzm, shovi- 
nizm [Nationalism, patriotism, chauvinism]. Mala entsyk-
lopediia etnoderzhavoznavstva. Kyiv: Heneza. 942 s.

9. Mykhalchenko M. (2004) Ukraina yak nova isto-
rychna realnist: Zapasnyi hravets Yevropy [Ukraine as a 
new historical reality: Europe’s reserve player]. Droho-
bych: VF «Vidrodzhennia». 488 s.

10. Nahorna L. (2008) Rehionalna identychnist: 
ukrainskyi kontekst [Regional identity: Ukrainian con-
text].  Kyiv: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy. 405 s.

11. Nahorna L. (2011) Sotsiokulturna identychnist: 
pastky tsinnisnykh rozmezhuvan [Sociocultural identity: 
traps of value distinctions].  Kyiv: IPiEND im. I.F. Kurasa 
NAN Ukrainy. 272 s.

12. Rudakevych O. (2009) Natsionalnyi pryntsyp: 
etnopolitychna kontseptsiia natsii [National principle: 
ethnopolitical concept of the nation]. Ternopil: Vyd-vo 
TNEU «Ekonomichna dumka». 292 s.

13. Ukrainska politychna natsiia: heneza, stan, pers-
pektyvy (2003) [Ukrainian political nation: genesis, state, 
prospects].  Kyiv: NISD. 632 s.

14. Iurydychna entsyklopediia: v 6 tt [Legal encyclo-
pedia: in 6 vols]. (2002). Kyiv: Yurydychna entsyklope-
diia im. M.P. Bazhana. Мol. 4.



НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛІТИКУС»

12 Випуск 3. 2020

The article deals with the problem of terminological inconsistency of concepts in the field 
of ethno-national policy. In particular, the author’s attention is focused on the concepts 
of «nation» and «nationalism». These concepts are ambiguous in content.
In particular, one of the definitions of the nation is the identification of the latter with the ethnic 
community. The other is that the nation is treated as a civic community that gravitates to 
a particular state. Political nations are those national peoples whose representatives decide 
their nationality on the basis of citizenship, belonging to a particular state, and approving its 
most important political values.
The ambiguity in the definitions raises both theoretical and practical grounds for certain 
problems, respectively, for theoretical contradictions and discussions between the scientific 
subjects regarding the content of these concepts. In the context of attempts to reconcile 
different scientific positions, Ukrainian scholars tried to even categorize «nationalism» into 
«state-building» and «state-destructive» (V. Lipynskyi). But, despite the constructivism 
of a prominent Ukrainian scholar, «nationalism» today remains one of the radical ideologies 
that, like any other ideology, narrows the content of national content and cannot claim to be 
a unifying factor for Ukrainian society. Because it is incapable of forming a coherent image 
of «we» in a multi-ethnic state, even headed by a meaning-forming ethnos (Ukrainian).
Modern Ukrainian scholars in the context of «reconciliation» of the ethnic and political 
component are trying to create a synthetic definition of «nation», which would include both.
At the same time, Western researchers argue that the type of national identity formed in the 
post-socialist space can be described as ethnic rather than civic, explaining that under 
the pressure of authoritarian communist values, a cosmopolitan civic identity could not 
be formed.
As a consequence, at the level of theory, in a certain way, the meaningful scope of the concept 
of «nationalism» is shaken. In practical terms, the ambiguity of key concepts in the ethno-
national plane creates value conflicts between citizens and their communities and, as 
a consequence, destabilizes society.
Key words: political nation, ethnicity nation, nationalism, national identity, national idea.
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Вступ. Децентралізація влади передбачає 
створення розгалуженої системи місцевого само-
врядування. Успішність і результативність реаліза-
ції цього проєкту значно залежать від якості органі-
зації цього процесу. Будучи зв’язуючою ланкою між 
державою і громадянським суспільством, струк-
тури місцевого і регіонального самоврядування, 
в умовах демократії, віддаючи пріоритет суверен-
ній особистості, захисту її свобод, прав і інтер-
есів, по суті покликані наблизити владу (як меха-
нізм управління) до народу, надати об’єднаним 
територіальним громадам можливість автономно 
вирішувати завдання, що стоять перед ними. 

Зі зміною моделі управління державою й інте-
грацією України до Європейського Союзу у 2014 р. 
наша країна, отримавши зовнішню гарантію свого 
демократичного розвитку, розпочала повномасш-
табні реформи у всіх сферах суспільного життя. 
Провідне місце в системі реформ було відведено 
реформі децентралізації та місцевого самовряду-

вання. Під час вибору моделі децентралізації укра-
їнські реформатори, здійснивши аналіз позитивного 
досвіду її реалізації в Данії, Франції, Італії, Швеції, 
Швейцарії, Польщі, Словаччині, Латвії та інших 
країнах, дійшли висновку, що реформа децентра-
лізації та місцевого самоврядування в Україні буде 
здійснюватися з урахуванням польського досвіду. 
Практичним кроком у цьому напрямі стало підпи-
сання у Варшаві 7 грудня 2014 р. двостороннього 
Меморандуму про співпрацю між Україною та Поль-
щею з підтримки реформи місцевого самовряду-
вання. У рамках цього документу було створено 
українсько-польську консультативну групу з питань 
реформування місцевого самоврядування в Україні, 
до складу якої були включені польські та українські 
експерти в галузі конституційного права і місцевого 
самоврядування. Метою створення цієї групи було 
визначено започаткування співпраці у сфері під-
тримки реформи місцевого самоврядування в Укра-
їні та проведення реформи децентралізації влади. 
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У статті здійснено аналіз процесу реформування децентралізації державної 
влади та місцевого самоврядування в сучасній Україні на основі польського досвіду. 
Актуальність роботи продиктована потребами поглибленого вивчення стану 
та динаміки реалізації розпочатої у 2015 р. реформи. Проблематика актуалізується 
також необхідністю переосмислення чинників, які є істотною перешкодою для 
об’єднання та функціонування територіальних громад.
Метою статті є визначення поточних здобутків, а також проблем, невирішених 
питань, можливих ризиків і перспектив процесу децентралізації та реформування 
місцевого самоврядування в Україні з урахуванням польського досвіду. Методологічну 
основу дослідження становить комплекс визнаних загальнонаукових та спеціальних 
методів, з-поміж яких необхідно виділити такі: порівняльний метод (для осмислення 
процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування в Україні 
і в Польщі); системний метод (для визначення причин, що перешкоджають процесу 
децентралізації державної влади, об’єднанню та функціонуванню територіальних 
громад в Україні); формально-юридичний метод (для осмислення нормативно-
правових актів України).
Зазначено, що базові нормативно-правові акти, які регламентують процес 
децентралізації та реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні, 
спрямовані на запровадження трирівневої системи адміністративно-територіального 
устрою, здійснення реформи місцевого самоврядування на демократичних засадах. 
Визначено, що з 2014 по 2019 р. Україна, враховуючи польський досвід, досягла значного 
прогресу в процесі децентралізації та реформування місцевого самоврядування. 
Констатовано, що вагомою проблемою у питанні об’єднання та функціонування 
територіальних громад є, з одного боку, відсутність змін у Конституції України 
в частині децентралізації влади, а також закону, який би внормував питання 
адміністративно-територіального устрою України, з іншого – відсутність належної 
підтримки, а інколи і протидія з боку місцевих адміністративних і політичних еліт 
через побоювання втрати повноважень, можливостей регулювання фінансових 
потоків, впливу на громаду в питаннях прийняття рішень.
Ключові слова: децентралізація, реформа місцевого самоврядування, добровільне 
об’єднання територіальних громад, Україна, Польща, польський досвід.
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Мета та завдання. Метою статті є визначення 
поточних здобутків, а також проблем, невирішених 
питань, можливих ризиків і перспектив процесу децен-
тралізації та реформування місцевого самовряду-
вання в Україні з урахуванням польського досвіду. 

Зазначена мета вимагає вирішення таких нау-
ково-дослідних завдань: проаналізувати базові 
нормативно-правові акти, які регламентують про-
цес децентралізації та реформування місцевого 
самоврядування в сучасній Україні; визначити 
результати та можливості подальшого впрова-
дження польського досвіду у процесі децентралі-
зації державної влади та формування об’єднаних 
територіальних громад в Україні; з’ясувати чин-
ники, які виявилися істотною перешкодою для 
територіального об’єднання громад в Україні; 
окреслити основні напрями ефективності подаль-
шого процесу децентралізації та реформування 
місцевого самоврядування в Україні.

Методи дослідження. Методологічну основу 
дослідження становить комплекс визнаних загаль-
нонаукових та спеціальних методів, з-поміж яких 
необхідно виділити такі: порівняльний метод (для 
осмислення процесу децентралізації та рефор-
мування місцевого самоврядування в Україні 
і Польщі); системний метод (для визначення поточ-
них здобутків та причин, що перешкоджають про-
цесу децентралізації державної влади, об’єднанню 
та функціонуванню територіальних громад в Укра-
їні); формально-юридичний метод (для осмис-
лення нормативно-правових актів України).

Результати. Докорінна зміна системи влади 
та її територіальної основи на всіх рівнях почала 
формуватися у 2014 р. з прийняттям Концеп-
ції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні. 
Так, протягом 2014 р. було напрацьовано пакет 
децентралізаційних законів, зокрема «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» (2014 р.), «Про 
співробітництво територіальних громад» (2014 р.), 
«Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад» (2015 р.), «Про засади державної регіональ-
ної політики» (2015 р.) та ін. Рамковим правовим 
документом для проведення реформ стала Стра-
тегія сталого розвитку «Україна – 2020» (2015 р.). 
Ці базові нормативно-правові акти включили таки 
основні напрями впровадження реформи: пое-
тапність проведення реформ; формування 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) на заса-
дах добровільного об’єднання та співробітництва, 
спроможних забезпечити високий рівень якості 
життя людей; створення умов для децентралізації 
ресурсів та розширення повноважень органів міс-
цевого самоврядування; фіскальна децентраліза-
ція; створення ефективних механізмів реалізації 
державної регіональної політики і запровадження 
нових інструментів формування конкурентоспро-
можності регіонів.

Ґрунтуючись на польському досвіді, у 2015 р. 
було розпочато децентралізацію державної влади 
та формування об’єднаних територіальних громад 
через об’єднання базових територіальних гро-
мад (міст, сіл, селищ) на добровільних засадах. 
Але наприкінці другого етапу реалізації положень 
Концепції реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Україні 
вітчизняні науковці і дослідники (П. Жук, В. Кравців, 
Т. Кужда, Т. Кулик, О. Мосій, О. Новікова, Л. Сімків, 
О. Сороківська, І. Сторонянська та ін.), українські 
та польські експерти (Л. Бальцерович, Ю. Гаври-
лечко, М. Крат, М. Лациба, І. Лукеря, М. Свенчиць-
кий, О. Софій, К. Становський, А. Ткачук та ін.) 
визнали факт того, що цей процес не забезпечує 
результати очікуваних змін. Із цією метою україн-
ськими експертами, представниками громадської 
організації «Європейський діалог» М. Кратом 
і О. Софійом було проведено порівняльний аналіз 
польської та української моделей децентралізації 
та процесу проведення реформ, у результаті чого 
було визначено чинники, що гальмують ефективне 
використання польського досвіду реформування 
в Україні, а саме: 

 – принцип добровільності, покладений в основу 
адміністративно-територіальної реформи в Україні, 
не дає змоги одночасно провести зміни (як це відбу-
лося в Польщі), що призводить до затягування про-
цесу децентралізації і викликає певне розчарування 
в суспільстві та посилює позиції її противників; 

 – наявна значна кількість центрів управління 
реформами на центральному рівні та недостатнє 
забезпечення управління на регіональному рівні 
(на відміну від Польщі, де діяв єдиний «штаб 
реформ»), що різко зменшує ефективність про-
цесу, неузгодженість реформи децентралізації 
та секторальних реформ; 

 – низька ефективність роботи Верховної Ради 
України в напрямі прийняття законодавчих актів 
щодо децентралізації; 

 – складніша ситуація в Україні, де одночасно 
стартували дві реформи: реформа адміністра-
тивно-територіального устрою та реформа місце-
вого самоврядування на базовому рівні (об’єднання 
громад) на відміну від Польщі, де адміністративно-
територіальна реформа на рівні ґмін відбулася 
у 1970 р., а реформа місцевого самоврядування 
ґмін – у 1990 р. [4, с. 224–225].

Беручі до уваги ці факти, вітчизняні фахівці 
вдалися до корегування політики реформи, роз-
роблення нових законопроєктів, внесення змін до 
чинних нормативно-правових актів, зокрема, Осно-
вного Закону України, але розгляд і ухвалення їх 
значної частини Верховною Радою України відбу-
вається досить повільно.

У цьому контексті зазначимо, що вагомою 
проблемою ефективного проведення реформи 
з децентралізації влади залишається «прийняття 
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законопроєктів, які внормують засади адміністра-
тивно-територіального устрою України та вста-
новлять суб’єкта, який матиме повноваження 
приймати рішення щодо визначення територій 
територіальних громад сіл, селищ, міст» [5]. 

Новообраний у 2019 р. парламент і уряд 
активізували роботу щодо завершення процесу 
створення нового адміністративно-територіаль-
ного устрою країни. Так, парламентськими комі-
тетами підготовлено законопроєкт № 1187 «Про 
засади адміністративно-територіального устрою» 
і в серпні 2019 р. подано до Верховної Ради 
України, але протягом тижня був відкликаний на 
доопрацювання. У жовтні 2019 р. Комітет Верхо-
вної Ради з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального роз-
витку та містобудування представив Концепцію 
внесення змін до Конституції України в частині 
децентралізації [2]. Ці зміни передбачають запро-
вадження трирівневої системи адміністративно-
територіального устрою: громада (первинна 
ланка), округ (субрегіональний рівень), регіон 
(існуючі області та Автономна Республіка Крим), 
місцеві адміністрації буде ліквідовано; закрі-
плення ефективної системи місцевого самовря-
дування з наданням органам місцевого самовря-
дування ширших повноважень; запровадження 
інституту префектів у системі виконавчої влади, 
які будуть представниками державної влади на 
місцях; державне гарантування матеріальної 
та фінансової основи місцевого самоврядування. 

У грудні 2019 р. Президентом України на роз-
гляд Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики подано проєкт закону про вне-
сення змін до Конституції України (щодо децен-
тралізації влади) (реєстр. № 2598 від 13 грудня 
2019 р.), згідно з яким «Систему адміністративно-
територіального устрою України становлять адмі-
ністративно-територіальні одиниці: громади, 
округи, області, Автономна Республіка Крим, міста 
Київ та Севастополь» [7].

Зважаючи на це, зазначимо, що запропонована 
система адміністративно-територіального устрою 
країни відповідає трирівневій системі визначеній 
у прийнятій 2014 р. Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні, але замість районного рівня 
(район) уводиться субрегіональний рівень (округ).

Трирівневий адміністративно-територіаль-
ний поділ є характерним як для України, так 
і для Польщі. Зокрема, у Польщі, відповідно до 
Закону «Про впровадження базового триступе-
невого територіального поділу держави» (1998) 
[9], з 1 січня 1999 р. було запроваджено її поділ 
на гміни (базова територіальна одиниця), повіти 
та воєводства (регіони), в останньому воєвода 
є представником Ради Міністрів і на нього покла-
даються основні повноваження виконавчої влади.

Також, відповідно до Концепції та законопро-
екту, передбачається побудова місцевого само-
врядування на основі задекларованих у Концепції 
реформування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні (2014 р.) 
та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 
(2015 р.) принципів субсидіарності, повсюдності 
та фінансової самодостатності.

Основна ідея конституційних змін, виходячи 
з викладених у Концепції пропозицій і в законопро-
єкті положень, полягає у наданні органам місце-
вого самоврядування ширших повноважень, а за 
державою залишити контролюючу функцію, але 
контроль не заради контролю, а з метою коорди-
нування і коригування.

При цьому зазначені проєкти норматив-
них документів не спростовують певну кількість 
питань, які вже існують, а також виникли під час 
публічного обговорення запропонованої Концепції. 
Так, В. Шматько, висловивши позицію Всеукраїн-
ської асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України», слушно зауважив, що 
«ми бачимо децентралізацію незворотною. Проте 
не бачимо ґрунтовних пропозицій як це забезпе-
чити». У концепції змін, зазначає цитований автор, 
«ми не бачимо виключної самоврядної компетенції 
з управління місцевими справами в різних сферах 
суспільного життя, а також реальних, а не декла-
ративних положень щодо фінансових ресурсів міс-
цевого самоврядування» [1].

Нині в Україні розпочатий у 2015 р. процес 
об’єднання територіальних громад отримав пози-
тивну динаміку, про що свідчать дані моніторингу 
процесу децентралізації та реформування місце-
вого самоврядування [6].

Зауважимо, що таких результатів удалося 
домогтися не лише завдяки власним зусиллям, 
а й вивченню досвіду інших держав, зокрема 
і польського, та його впровадженню у процесі 
децентралізації державної влади та формування 
об’єднаних територіальних громад в Україні. При-
мітно, що в рамках українсько-польської співпраці 
із зазначеного питання проводиться значна кіль-
кість заходів, серед яких одне з основних місць 
займає впровадження проєктів зі створення інсти-
туцій місцевого розвитку, механізму взаємодії між 
органами місцевого самоврядування, цільового 
бюджетування, розвитку енергоефективності, 
туризму, у сфері освіти та культури, створення 
умов для розвитку малого та середнього бізнесу 
та ін. Так, зокрема, Фундація польсько-україн-
ської співпраці ПАУСІ, яка розпочала свою роботу 
в Україні ще у 2005 р., з 2014 р. в багатьох облас-
тях України, крім тимчасово окупованих терито-
рій, активно реалізує проєкт «Партиципаторний 
бюджет – можливості для підвищення громадської 
активності і встановлення справжнього партнер-
ства з органами влади»; з 1 вересня 2015 р. вона 
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офіційно розпочала реалізацію проєкту «Зни-
ження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні 
м. Вознесенську»; у 2016 р. був реалізований про-
єкт «Без мешканців не вдасться. Громадські кон-
сультації як стандарт функціонування об’єднаних 
громад»; з 1 квітня 2018 р. у місті Миргород 
Полтавської області офіційно розпочато проєкт  
«MO.GE.DI.CO». У 2015 р. було впроваджено про-
єкт «Децентралізація на практиці I», що реалізу-
ється у рамках Польсько-Канадської програми 
підтримки демократії, у 10 областях України: Сум-
ській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, 
Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, 
Луганській та Донецькій. Своє продовження цей 
проєкт отримав у 2016 р. під назвою «Децентра-
лізація на практиці ІІ. Польський досвід децентра-
лізації та самоврядної освіти для лідерів громад 
із семи областей Центральної України»: Вінниць-
кої, Житомирської, Кіровоградської, Хмельницької, 
Черкаської, Чернігівської, Київської та у столиці, 
місті Києві. У рамках зазначених та інших проєк-
тів відбувається навчання представників місцевих 
органів влади, державних установ, громадських 
організацій, а також громадських активістів, учених, 
проходять навчальні поїздки до Польщі. Зокрема, 
у 2019 р. відбувся візит української делегації 
з вивчення польського досвіду щодо випуску облі-
гацій місцевих позик, який був організований Швей-
царсько-українським проєктом «Підтримка децен-
тралізації в Україні» DESPRO та здійснювався за 
сприяння фонду PAUCI в Польщі. За результатами 
цього візиту громадською спілкою «Українське 
об’єднання ринків капіталу» були запропоновані 
нові фінансові інструменти – облігації фондів міс-
цевого розвитку (різновид інфраструктурних облі-
гацій), які імплементовані у прийнятому за основу 
проєкті закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення 
залучення інвестицій та запровадження нових 
фінансових інструментів» від 19.12.2019 № 401-IX.

При цьому зазначимо, що вагомою проблемою 
у питанні об’єднання та функціонування територі-
альних громад є відсутність належної підтримки, 
а інколи і протидія з боку місцевих адміністративних 
і політичних еліт через побоювання втрати повно-
важень, можливостей регулювання фінансових 
потоків, впливу на громаду в питаннях прийняття 
рішень. З іншого боку, розуміючи необхідність 
об’єднання з міськими громадами, територіальні 
громади сіл висловлюють обґрунтовані побою-
вання стосовно того, що у разі приєднання вони 
взагалі не матимуть власного бюджету, а органи 
місцевого самоврядування міської громади не 
будуть звертати увагу на їхні проблеми [8, с. 10].

Основними чинниками, які виявилися істотною 
перешкодою для територіального об’єднання гро-
мад, зокрема на Закарпатті, на нашу думку, є при-
родно-географічні та характер постійного прожи-

вання активної частини населення цієї території, 
яка є одним із головних ініціаторів добровільного 
об’єднання. Її територія поєднує гірський та рівнин-
ний рельєфи, що утруднює чітко визначити критерії 
для об’єднання громад. Вона межує з Польщею, 
Словаччиною, Угорщиною та Румунією, які є чле-
нами ЄС. Стійкий економічний розвиток цих країн, 
створення нових робочих місць і водночас їх вивіль-
нення у звʼязку з інтегруванням громадян цих країн 
до західних європейських країн із випереджальним 
розвитком економіки і високим рівнем життя стали 
привабливими для українців у питанні ринку праці 
або транзитної території та зумовили їх масову 
трудову міграцію. З іншого боку, зокрема, у Польщі 
спільне законодавство та спільні ринки товарів 
та послуг, капіталу та робочої сили, як справедливо 
зазначає виконавчий директор Центру економічної 
стратегії, член Ради коаліції «Реанімаційний пакет 
реформ України» Г. Вишлінський, підштовхнули 
приплив іноземних інвестицій. Інвестори побачили 
можливість використати дешевшу робочу силу, яку 
можна було б вбудувати у внутрішньоєвропейські 
виробничі ланцюжки без ризиків та за допомогою 
новоствореної інфраструктури. Саме незадоволе-
ний попит на таку робочу силу, на думку цитованого 
автора, став причиною відкриття ринку праці Польщі 
для українців [3]. У цьому контексті варто зазначити, 
що другий чинник має своє визначальне значення 
і в інших областях України, при цьому з їх числа 
переважають області із західної частини країни. 

На думку вітчизняних експертів, вирішити цю 
проблему можна на прикладі польського досвіду, 
залучивши іноземних трудових мігрантів на місце 
тих, хто полишив країну. Але тут виникає наступна 
проблема: ми повинні їм запропонувати вигідні 
умови, створивши більш продуктивні робочі місця 
і бути конкурентоздатними за рахунок вливання 
у вітчизняну інфраструктуру власних та іноземних 
інвестицій. Проте перешкодою для інвесторів є існу-
ючі в країні ризики: неефективна система держав-
ного управління, недосконала нормативно-правова 
база, незавершений характер реформ, тінізація 
національної економіки, корупція, зрощення бізнесу 
і політики, прояви сепаратизму в окремих регіонах 
країни, збройний конфлікт на Сході країни та ін.

З іншого боку, впровадження польського досвіду 
може посилити вже існуючу тенденцію в україн-
ському суспільстві, а саме призвести до тих наслід-
ків, які має сучасна Польща: інтегрування громадян 
у країни з випереджальним розвитком економіки. Із 
цього витікає, що розвивати інфраструктуру країни 
необхідно в першу чергу для своїх громадян, моти-
вувати і залучати їх до процесу реформ-ування 
місцевого самоврядування і децентралізації.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 
з 2014 по 2018 р. Україна досягла значного прогресу 
в процесі децентралізації та реформування місце-
вого самоврядування. З 2019 р., як відомо, стартував 



  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

17

другий етап децентралізації. На цьому етапі, згідно 
з чинним законодавством, чергові місцеві вибори 
в 2020 р. мають відбутися на новій територіаль-
ній основі. На нашу думку, основними напрямами 
ефективності подальшого процесу децентраліза-
ції та реформування місцевого самоврядування є:

 – прийняття закону «Про засади адміністра-
тивно-територіального устрою» разом із законом 
«Про адміністративно-територіальний устрій» 
і внесення змін до Конституції України в частині 
децентралізації влади та невідкладна їх практична 
реалізація;

 – усунення дисбалансу, який існує у чинному 
законодавстві України, створення умов і дієвих 
механізмів для ефективного функціонування при-
йнятих нормативно-правових актів;

 – розширення місцевої автономії об’єднаних 
територіальних громад у питанні прийняття управ-
лінських рішень, формування і використання ресур-
сів з активним залученням до цього процесу громад-
ськості й обмеженим законом утручанням держави; 

 – проведення бюджетної децентралізації, за 
якої органи місцевого самоврядування мають бути 
забезпечені достатніми фінансовими ресурсами, 
корегування системи оподаткування методом 
збільшення частки податкових надходжень у дохо-
дах місцевих бюджетів; 

 – вливання у вітчизняну інфраструктуру вітчиз-
няних та іноземних інвестицій, використання влас-
них ресурсів громад, інновацій і нововведень, 
надання населенню доступних, якісних, наукоєм-
них та високотехнологічних послуг;

 – повернення людей до сфери праці і стимулю-
вання зайнятості, що дасть змогу не тільки забезпе-
чити прожитковий мінімум кожному індивіду, а й під-
вищити рівень та якість життя населення тощо. 

Україна, ґрунтуючись на спільних цінностях 
та інтересах українського народу, особливостях 
загальнонаціональної та локальної ідентичності, 
власному державотворчому досвіді, і в подаль-
шому має намірі співпрацювати з польськими 
колегами у напрямі обміну досвідом у питаннях 
децентралізації та реформування місцевого само-
врядування й укладати партнерські стосунки, 
а також розвивати рівноправні взаємовигідні від-
носини з іншими державами.
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Decentralization and reform of local self-government  
in modern Ukraine by the Poland experience

The article is analyzed the process of reforming the decentralization of state power and local self-
government in modern Ukraine based on Polish experience. The relevance of the work is dictated 
by the needs of an in-depth study of the state and dynamics of implementation of the reform 2015. 
The issue is also being actualized by the need to rethink factors that are a significant impediment 
to the integration and functioning of territorial communities.
The purpose of the article is identification current achievements as well as problems, unresolved 
issues, possible risks and prospects of the process of decentralization and reform of local 
self-government in Ukraine by the Polish experience. The methodological of research is a set 
of recognized general scientific and special methods, among which are the following: comparative 
method (to understand the process of decentralization and reform of local self-government in 
Ukraine and Poland); systematic method (to identify the reasons that impede the process 
of decentralization of state power and unification and functioning of territorial communities in 
Ukraine); formal-legal method (for comprehension of normative-legal acts of Ukraine).
It is stated the basic normative legal acts which regulating the process of decentralization and reform 
of local self-government in modern Ukraine. They are aimed at introducing a three-tier system 
of administrative-territorial system and implementation of the reform of local self-government 
on a democratic basis. It is determined that, Ukraine has been made significant progress in 
the process of decentralization and reform of local self-government from 2014 to 2019 by the Polish 
experience. It is stated that a major problem in the issue of unification and functioning of territorial 
communities is the lack of changes in the Constitution of Ukraine regarding the decentralization 
of power on the one hand, as well as a law that would regulate the issue of the administrative 
and territorial structure of Ukraine, on the other, the lack of adequate support, and sometimes 
opposition from local administrative and political elites because of fears of loss of authority, ability 
to regulate financial flows, and influence on the community in decision-making matters.
Key words: decentralization, reform of local self-government, voluntary association of territorial 
communities, Ukraine, Poland, Polish.

Hedikova Natalia Pylypivna

Doctor of Political Sciences, Professor,
Professor at the Department  
of Political Science and Law
State Institution «South Ukrainian  
National Pedagogical University  
named after K.D. Ushynsky»
Staroportofrankivska str., 26, Odesa, 
Ukraine



  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

19

Вступ. Виклики ХХІ сторіччя – це, насамперед, 
вибір суспільством ключових цінностей, які були 
б спроможні стати панівними для більшості цього 
товариства. Саме ідеологічні переконання стають 
найважливішим фундаментом та потужним двигу-
ном оновлення нації, держави, людства загалом. 
Пошук таких цінностей для нашої ментальності – 
вкрай потрібна праця, що повинна бути проведена 
не тільки під впливом глибинних масових настроїв 
та світових пошуків нових орієнтирів розвитку люд-
ства, а й раціонально визначеним, науковим това-
риством верифікованим засобом, спроможним 
об’єднати як історично властиві патерни, так і гуманні 
вектори розвитку найближчого майбутнього. 

Концепція справедливості Джона Ролза, що 
виникла  у 70-х роках ХХ ст., стала однією з най-
яскравіших теорій, що поєднала в собі класичні 
уявлення людства про «правильність» часів Анти-
чності, Середньовіччя та Нового часу, виявила 
деякі «складності» сучасних концепцій інтуїти-
візму, перфекціонизму, утилітаризму, підхопила 
спроби нових політико-філософських пошуків 
Дж. Пламенатца [10] й Р. Беррі [9] та вийшла на 
новий рівень філософського розуміння універсаль-

ної категорії «справедливість». Для українського 
істеблішменту важливою рисою стає ще й така 
характерна риса цієї концепції, як наявність саме 
християнсько-європейського стрижню: по-перше, 
безумовне зосередження на «Я»-персоні (те, що 
зветься за Д. Г’Юмом самозацікавленістю, self-
interestedness [3, с. 534]), на самоактуалізації 
особистості, тих важливих «хочу», без яких євро-
пеєць навіть не може помислити своє існування; 
по-друге, обов’язкове відчуття свого життя у резо-
нансі зі співтовариством, солідарна праця за для 
реалізації зверхмрії – втілення раю на Землі, – яка 
декларувалася ранньохристиянським ученням, до 
якого бажали повернутися різноманітні протес-
тантські течії пізнього Середньовіччя. 

Консолідувати український народ можливо 
навколо цінностей, які вбирають у себе супереч-
ливі, навіть нерідко взаємовиключні цінності само-
актуалізації окремої персони та щирого бажання 
різноманітного збагачення рідної спільноти. 

Мета та завдання. Виявити можливість теорії 
справедливості як чесності (Justice as fairness), 
що була запропонована Джоном Ролзом, стати 
ядром для формування загальнонаціонального 
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Статтю присвячено пошуку засобів ефективної модернізації політичної сфери 
українського суспільства за допомогою формування єдиної якісної точки координації – 
загальнонаціональний світогляд на розуміння категорії «соціальна справедливість». 
Саме ідеологічні переконання стають найважливішим фундаментом та потужним 
двигуном оновлення нації, держави, людства загалом. Пошук таких цінностей для 
нашої ментальності – вкрай потрібна праця. Ця робота повинна враховувати глибинні 
масові настрої, світові пошуки нових орієнтирів розвитку людства. З іншого боку, 
така праця повинна бути проведена науковим товариством верифікованим засобом, 
спроможним об’єднати як історично властиві патерни, так і гуманні вектори 
розвитку найближчого майбутнього. Для цього пропонується найпопулярніша 
серед ліберальних європейських держав концепція Джона Ролза «справедливість 
як чесність» (Justice as fairness), що дає можливість стати певним стрижнем 
загальнонаціонального вектору розвитку суспільства й держави. Проводиться 
аналіз двох ключових етичних концепцій, що надають засади виникнення загального 
світогляду на справедливість у суспільстві (концепція «правильності» – right 
та концепція блага), їх співвідношення із розробленим Джоном Ролзом «принципом 
диференціації», а також аналіз сучасних масових настроїв українців та їх життєвого 
вибору, який стає очевидним за допомогою останніх соціологічних досліджень.
Дослідження ґрунтується на використанні системно-аналітичного підходу, 
історичного методу, методів компаративного і структурно-функціонального аналізу, 
діалектичного та соціологічного методів, що допомогли з’ясувати особливості 
масових настанов громадян та можливості втілення теорії у соціальну практику. 
Аналіз масових настроїв української громади свідчить про відсутність маркерів  для 
консолідації навколо змісту прав та свобод, що стало наслідком катастрофічної 
політики з боку державної еліти та ЗМІ. Також проблематично складається 
з рівнем довіри до головних соціальних інститутів суспільства. Це свідчить 
про необхідність пошуку та втілення у масову свідомість загальноприйнятого 
конструкту майбутнього. Успіх реформування українського суспільства кожного 
з головних соціальних інститутів не може бути гарантований без спільної творчості 
національної громади з політичною елітою над єдиним, позитивним баченням 
соціально справедливого суспільства.
Ключові слова: соціальна справедливість, соціальна політика, соціальні інститути, 
соціальна нерівність.
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чіткого та зрозумілого вектору розвитку суспіль-
ства й держави. Це потребує аналізу двох ключо-
вих етичних позицій концепції справедливості як 
чесності, їх співвідношення із розробленим Джонм 
Ролзом «принципом диференціації» [6, с. 84], 
а також аналізу сучасних масових настроїв укра-
їнців та їхнього життєвого вибору, який стає оче-
видним за допомогою останніх соціологічних 
досліджень. Наступний крок – необхідність визна-
чення форм утілення теоретичних визначень 
у практичну соціальну й політичну практику дер-
жави, що повинні у процесі модернізації зберегти 
найважливіші апробовані минулим патерни кон-
солідації спільноти та пошук для цих форм діяль-
ності гармонійного вплетіння до налагоджених. 

Методи дослідження. Застосування компо-
нентів загальнонаукової методології, зокрема 
системно-аналітичного підходу, дало змогу від-
окремити суттєво-якісні складники концепції спра-
ведливості та їх взаємодію як цілісний філософ-
ський конструкт. Аналіз ґрунтується на використанні 
як історичного методу (за допомогою якого мож-
ливо було простежити певні етапи формування 
теорії), так і методів компаративного та струк-
турно-функціонального аналізу, що надали мож-
ливість екстраполювати «недосконалу процедурну 
справедливість» [6, с. 86] на діяльність сучасних 
соціальних інститутів нашого суспільства. Діалек-
тичний метод дав змогу проаналізувати глибинні 
ментальні патерни українців як логічний спірале-
подібний розвиток, а соціологічний метод допоміг 
з’ясувати особливості масових настанов громадян 
та можливості втілення теорії в соціальну практику. 

Результати. Фундаментальна проблема вижи-
вання та гідного існування українського народу – це 
формування більшості, котра об’єднується навколо 
узгодженої концепції соціальної справедливості 
та дасть згоду та певні форми її втілення політич-
ною елітою держави. Українська дійсність сього-
дення – сумний факт ігнорування, навіть протидій 
із боку населення більшості прийнятих офіційних 
законодавчих актів та дій з утілення цих актів полі-
тичною елітою. Відсутність національної згоди 
з приводу домінуючої ідеальної моделі розвитку 
держави й суспільства потребує звернення до най-
більш затребуваного попиту кінця ХХ ст. Європи 
та Північноамериканського континенту – втілення 
у державну практику того конструкту Дж. Ролза, 
що отримав назву «справедливість як чесність». 

Ролзовська концепція справедливості потре-
бує, в першу чергу, сформулювати первісний стан, 
початкову «картину світу», яка включає необхідність 
інтерпретувати дві ключові концепції етики – концеп-
цію правильності (right) та концепцію блага [6, с. 34]. 
Для нього концепція блага є підпорядкованою кон-
цепції правильності, а зміст її наповнюється канті-
анським та гегелівським баченням ядра особистості 
європейця: благо для людини – це задоволення 

його раціонального бажання. Цей вислів співпа-
дає і з гегельянською тезою самопізнання люди-
ною себе через самоактуалізацію бажань та праг-
нень, і з кантіанською формулою «морального 
закону». Цей принцип блага не суперечить і суто 
прагматичній позиції, яка потребує враховувати три 
природи людини: біологічну, соціальну, ідеальну 
й створювати відповідні умови для задоволення 
невід’ємних природних бажань, що й виступає, зре-
штою, умовою існування повноцінної особистості. 
Принцип «вірності», «правильності» є більш зна-
чущим за Ролзом, аніж принцип «блага», і це стає 
очевидним, якщо розкрити поняття бажання як усві-
домлене людиною своєї певної потреби за допо-
могою тієї структури цінностей, тобто «набором 
правильностей», які є стрижнем цієї особистості. 

Тому, як наслідок, треба пов’язати ієрархію цін-
ностей нашого суспільства з першим ролзовським 
принципом справедливості як чесності – низкою 
основних свобод людини («кожна людина повинна 
мати рівні права по відношенню до найбільш загаль-
ної схеми рівних основних свобод» [6, с. 66]). Якщо 
взяти соціальні дослідження, що проводилися не 
так давно, то достатньо складно буде знайти прямі 
докази заклопотаності відсутністю політичних прав 
та свобод – дуже невелика частка населення стур-
бована цим (1,1%), але це буде лише поверхневий 
погляд. Стурбованість наявністю фізичної загрози, 
загрози цілісності як самій особистості, так і сус-
пільству у цілому – це 60% респондентів, що визна-
чають ключовою проблемою «воєнний конфлікт на 
Сході України»; зменшення особистої власності – 
це стурбованість низьким рівнем зарплати чи пен-
сії (48,2%), підвищення тарифів на комунальні 
послуги (42,6%), бо сплачують українці зовсім не 
виробникам цих послуг, а тіньовим посередникам, 
постійна інфляція (28%); право кожного займати 
будь-який офіційний пост та свобода від довіль-
ного арешту виявляються в актуальності таких 
проблем, як хабарництво і корупція у центральній 
владі (22,3%) та корупція у судах, поліції, проку-
ратурі (14,9%) [7]. Це, вочевидь, бажання україн-
ського народу мати права та свободи у повному 
обсязі, а не у скороченій версії, але подальші 
питання поступово виявляють велику кількість 
масових стереотипів, що суперечать один одному 
та посилюють розкол суспільства. Значна біль-
шість українців у 2018 р. бажала вступити до ЄС 
(58,1%), але наступний спектр питань, де пропону-
ється самостійно вибрати конкретні дії наступних 
кроків, – вибирають, перш за все, «визначити свій 
власний шлях розвитку та спиратися виключно на 
свої ресурси» (39,6%), і тільки потім «домагатися 
членства в Європейському Союзі» (32,3%) [7]. 
Через два роки громада збільшує чисельність тих, 
хто бажає вступити до ЄС (63,3%) [5], але це не 
є свідченням вибору правильної стратегії прези-
дента В. Зеленського: репрезентативна половина 
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вважає, що «події в Україні розвиваються у непра-
вильному напрямі» (48,7%) [5]. Далі, безсумнівне 
захоплення західноєвропейським індивідуалізмом 
зникає під тиском украй негативного відношення 
втрати права власності на українську землю за 
умов зняття мораторію на продаж (72% – проти) 
[8], що яскраво свідчить про домінуючі настрої 
етноцентризму та своєчасного висновку з уроків 
східноєвропейських держав, які втратили зна-
чну частину власності, колі приєдналися до ЄС 
без попереднього захисту від скупки нерухомості 
західноєвропейськими капіталами. 

Увесь спектр європейського індивідуалізму, 
зав’язаний на етичних політичних, економічних 
та інших свободах, не дає «точку зборки»  для 
спільної кооперації, безумовної потреби людства 
у творчому спільному співіснуванню. Саме це висту-
пає колективним підсвідомим під назвою «пошук 
власного шляху», саме це визначається другим 
ролзовським принципом. Стисло – соціальна 
та економічна нерівність у суспільстві повинні бути 
організовані так, щоб, по-перше, нерівність спотво-
рювала максимально очікувані вигоді тих громадян, 
хто мінімально досяг успіху; по-друге, створювала б 
умови «доступу до посад та положенням, відкритим 
для всіх в умовах чесної рівності та можливостей» 
[6, с. 84]. Таким чином, Ролз сформулював власний 
так званий «принцип диференціації», який потребує 
«встановити взаємозв’язок між отриманням при-
бутку максимально успішних та зростанням бла-
гополуччя мінімально успішних людей» [6, с. 84]. 
Визначення цього принципу стало засобом полі-
тико-філософської еліти Заходу наблизитися до 
певної соціальної рівності, але запобігти край-
нім формам егалітаризму, суцільній зрівнялівці, 
яку так яскраво критикували у своїх антіутопіях. 

Якщо погодитися з Ролзом, що суспільство – це 
певне підприємство, яке повинно бути сформо-
ваним за принципами кооперації для взаємови-
годи [6, с. 85], то українська громада потребує на 
першому етапі узгодження цих самих принципів 
кооперації з більшістю на рівні глибинного, а не 
поверхневого узгодження. Тобто, спираючись на 
«принцип диференціації», українська громада 
повинна забезпечити для найменш успішних 
певні маркери соціально-пріоритетних благ: права 
та свободи, можливості самореалізації, доходи, 
добробут та соціальні засади самоповаги [1, с. 144]. 

Наступний етап – процедурний – утілення 
справедливості у практику, тобто вдосконалення 
певних форм кожного соціального інституту: 
правового, політичного, економічного (інститут 
суддів та адвокатури, Конституція та інститути 
парламентаризму й виборчого права, інститут 
власності та вільного чесного ринку і т. ін.). Голо-
вне завдання соціальної структури – перероз-
поділ переваг та повинностей, котрі виникають 
у процесі суспільного співробітництва членів 

даного соціуму. Переваги вже визначено: права 
й свободи, харчування і житло, влада та багат-
ство, а обов’язки – це, перш за все, податки, 
військові та громадські повинності, свідомі обме-
ження прав заради національної безпеки.  

Українська громада, на жаль, не спроможна 
знайти маркери для консолідації навіть навколо 
змісту прав та свобод. Найгостріша проблема дер-
жави – конфлікт на Сході країни – не вирішується 
саме тому, що немає у більшості усвідомленого 
вибору підстав будування спільного майбутнього. 
На питання про політичне майбутнє територій 
«ДНР» та «ЛНР» 54,2% респондентів відповіли, 
що бажають повернути «до складу Донецьку 
та Луганську області України на тих же умовах, що 
були раніше» [2] (здається, що мається на увазі 
ситуація до 2014 р.), тоді як сама ситуація сприй-
мається 43,6% «війною між Україною і Росією». 
Тоді як можна повернути ці території у «прекрасне 
минуле», якщо психологічно українці мешканців 
цих регіонів уже не сприймають як «наших», «рід-
них», тому й не можуть знайти засоби вирішення 
конфлікту шляхом формування відповідного моєму 
об’єму прав і свобод. Це найяскравіший приклад 
руйнівної політики з боку державних інститутів 
та агресивно-примітивних ЗМІ, котрі довели психо-
логічні настанови громадян до логічного абсурду. 
Тому й немає громадської згоди з приводу форм 
установлення національної єдності: максимальна 
частка згодних на «налагодження торгово-еконо-
мічних, фінансових контактів із «ДНР» і «ЛНР» – 
лише 34,6% [2], а це мало для формулювання на 
рівні відносин з іншою державою, так ще й занадто 
мало для національної консолідації навколо єди-
ного бачення рівного обсягу прав та свобод кож-
ному громадянину країни. 

Не менш проблематично складається з рів-
нем довіри до процедурної справедливості, тобто 
до головних соціальних інститутів суспільства: 
позитивний баланс довіри мають лише прези-
дент України В. Зеленський (20,2%) та інститут 
президенства як соціальна інституція (23,4%). 
Інші соціальні інститути та політичні діячі – тільки 
з негативним балансом довіри [4], що свідчить про 
відсутність реалізації «принципу диференціації» 
в нашому суспільстві: ані слова, ані дії не пропо-
нують ефективних процедур для встановлення 
певних соціальних благ «найменш успішних» гро-
мадян чи створення умов рівного доступу до влади 
та авторитету. І ця ситуація потребує як ретельного 
аналізу, так і негайних дій саме тому, що засади 
структури суспільства у вигляді соціальних інсти-
тутів впливають на життя кожного громадянина. 
Саме вони, ключові інститути, і стають головним 
предметом соціальної справедливості. 

Висновки. Успіх реформування українського 
суспільства кожного з головних соціальних інститу-
тів не може бути гарантований без спільної творчості 
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національної громади з політичною елітою над єди-
ним позитивним баченням соціально справедливого 
суспільства. Ролзовське бачення справедливості, 
яке стало базою суспільної кооперації багатьох 
західних держав, співпадає із загальними глибин-
ними стереотипами вітчизняних сучасників. Фор-
мування конструктивної більшості, яка спроможна 
проводити у соціальну практику принципи свободи, 
права та суспільної кооперації на засадах загального 
розквіту, – найголовніше завдання нашої держави. 
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The article is devoted search of effective modernization of Ukrainian political sphere of society 
through the creation of a single qualitative point of coordination – national worldview on 
understanding the category of “social justice. The ideological convictions become the most 
important foundation and powerful engine of renewal of the nation, state, humanity in general. 
Finding such values for our mentality is a necessary job. The work must take into account 
the influence of deep mass sentiments, the world’s search for new guidelines for human 
development, and the work must to carry out by the scientific community in verified ways 
that will unite both the historical patterns of the nation and the humane vectors of future 
development. For this, purpose the most popular among liberal European countries the concept 
of John Rawls «justice as fairness», which enables certain to become the core national vector 
of development of society and the state. The analysis of two basic ethical concepts, which 
became the basis of a common worldview on justice in society. This is the concept of right 
and the concept of good, as well as their correlation with the “principle of differentiation” 
developed by John Rawls. The analysis of modern mass moods of Ukrainians and their life 
choices based on the latest sociological research. The application of the components of general 
scientific methodology: the system-analytical approach, the historical method, methods 
of comparative and structural-functional analysis, dialectical and sociological methods, which 
helped to clarify the features of mass attitudes of citizens and the possibility of implementing 
the theory in social practice. The analysis of the mass sentiments of the Ukrainian community 
shows the lack of markers for consolidation around the content of rights and freedoms, 
which was the result of a catastrophic policy on the part of the state elite and the media. 
The success of reforming the Ukrainian society of each of the main social institutions cannot 
guarantee without the joint work of the national community with the political elite on a single, 
positive vision of a socially just society. The results of the analysis indicate the need to find 
and implement in the mass consciousness of the generally accepted construct of the future.
Key words: social justice, social politics, social institution, social inequality.
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Вступ. В умовах жорсткої конкуренції під час 
виборів одне із чільних місць у передвиборчих 
кампаніях політичних лідерів та партій посідають 
засоби масової інформації (далі – ЗМІ). Реалії 
сьогодення такі, що саме ЗМІ стають не тільки 
основним соціальним посередником між індивіду-
умом і політикою, виконують репродуктивну (відо-
бражають політику через інтернет, телебачення, 
радіо і пресу) та продуктивну функції, частково 
перебирають на себе функції політичної соціалі-
зації та мобілізації, а й перетворюються на твор-
ців політики. Варто зауважити, що моделі масових 
комунікацій у різних державах суттєво різняться 
і залежить від типу менталітету і політичної куль-
тури громадян. У демократіях більш поширена 
раціональна модель масових комунікацій, побудо-
вана згідно із законами логіки та розрахована на 
переконання людей за допомогою інформування 
й аргументації. ЗМІ впливають на політику через 
інформаційний процес, основними етапами якого 
є отримання, відбір, аналіз та коментування відо-
мостей. Подальші дії суб’єктів політики залежать 
від форми отриманої інформації та коментарів, 

які її супроводжують. Отже, ключову роль віді-
грає мета відбору інформації. Саме від мети зале-
жить і глибина відображення реальних фактів 
після аналізу та редукції, здійснених ЗМІ, і спосіб 
та форма подання інформації. Формування гро-
мадської думки відбувається через сприйняття 
та не завжди критичне осмислення такої інформа-
ції, впливає на життєву позицію, світоглядні орієн-
тири та вибір людей. Тому ЗМІ в сучасному світі 
є одним із найвпливовіших соціальних інститутів. 
За таких умов науковці покладають на ЗМІ чималу 
відповідальність за те, що відбувається в суспіль-
стві, а політики зосереджують усе більше уваги на 
посиленні контролю над ними. У багатьох країнах 
світу в останні десятиліття ті, хто прагне влади, 
витрачають значну кількість коштів на фінансу-
вання ЗМІ, тому в умовах інформаційного суспіль-
ства проблема впливу засобів масової інформації 
на виборчий процес та результати виборів з кож-
ним роком звучить все більш гостро.

Ця проблема привертає до себе увагу як вітчиз-
няних, так і закордонних науковців. Особливо 
в останні роки викликають підвищений інтерес 
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Політична конкуренція в умовах демократії потребує залучення засобів масової 
інформації. Сьогодні засоби масової інформації стають соціальним посередником 
між індивідом і політикою, частково перебирають на себе функції політичної 
соціалізації та мобілізації, подекуди перетворюються на творців політики. Засоби 
масової інформації впливають на політику через інформаційний процес, основними 
етапами якого є отримання, відбір, аналіз та коментування відомостей. Подальші 
дії суб’єктів політики залежать від форми отриманої інформації та коментарів, які 
її супроводжують. Отже, ключову роль відіграє мета відбору інформації. Формування 
громадської думки відбувається через сприйняття та не завжди критичне осмислення 
такої інформації та впливає на життєву позицію, світоглядні орієнтири та вибір 
людей. Тому засоби масової інформації в сучасному світі є одним із найвпливовіших 
соціальних інститутів. За таких умов політики зосереджують усе більше уваги на 
посиленні контролю над засобами масової інформації, витрачають значну кількість 
коштів на їх фінансування. Тому в умовах інформаційного суспільства проблема 
впливу засобів масової інформації на демократичні процеси, зокрема на результати 
виборів, з кожним роком звучить усе більш гостро.
Метою дослідження є аналіз впливу на демократичні процеси в Україні традиційних 
засобів масової інформації і соцмереж, пошук шляхів мінімізації цього впливу.
Під час роботи над статтею основним дослідницьким методом став метод 
компаративного аналізу. Також використовувалися методи аналізу, синтезу, 
теоретичного узагальнення та структурно-функціональний метод.
Президентські вибори 2019 року засвідчили визначальний вплив на демократичні 
процеси в Україні традиційних засобів масової інформації та соцмереж. Попри 
стрімкий розвиток новітніх засобів масової інформації, телебачення має найбільший 
вплив, але стрімко зростає впливовість соцмереж, насамперед Facebook. Надмірна 
кількість інформації та емоційне її подання часто призводять до відключення логіки. 
Як наслідок, люди втомлюються перевіряти всю отриману інформацію і часто 
ухвалюють важливі рішення на основі неперевірених даних. Усе це негативно 
позначається на демократії. Мінімізувати вплив засобів масової інформації на 
демократичні процеси в Україні, на наш погляд, можна шляхом навчання людей 
базовим навичкам перевірки інформації та запровадження регулювання у сфері 
політичної реклами.
Ключові слова: ЗМІ, інформація, демократичний процес, політична реклама.
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теми впливу ЗМІ на політичні орієнтації електорату, 
політичну комунікацію і стратегії. Серед закордон-
них дослідників можна виділити роботи Г. Плассер, 
Ф. Плассера, П. Ульрама, Д. Фаррелла, О. Гру-
бера, М. Леттнер [1–5]; серед вітчизняних – В. Пар-
люка, В. Соболенко, І. Сокольської, О. Дегтярьова, 
Д. Дубова, С. Матвієнків, В. Недбай, І. Федорів, 
Н. Гармаш, Н. Зражевської та ін. [6; 9; 10; 13; 17]. 
Це переважно дослідження фундаментальних 
питань виборчого права, порядку проведення 
виборів та виборчих стратегій політичних партій 
у країнах Європи чи Сполучених Штатах Америки. 
Однак проблема впливу засобів масової інформа-
ції на виборчий процес в Україні потребує більш 
детальної наукової розробки.

Мета та завдання. Метою дослідження є ана-
ліз впливу на демократичні процеси в Україні тра-
диційних ЗМІ і соцмереж, пошук шляхів мінімізації 
цього впливу. 

Методи дослідження. Під час роботи над стат-
тею основним дослідницьким методом став метод 
компаративного аналізу. Також використовувалися 
методи аналізу, синтезу, теоретичного узагаль-
нення та структурно-функціональний метод.

Результати. У процесі аналізу впливу засобів 
масової інформації на виборчий процес 2019 р. 
ми розглянули роль газет, радіо, журналів, теле-
бачення та мережі Інтернет. Засоби масової 
інформації є елементом політичної системи сус-
пільства. Оскільки ЗМІ і політика перебувають 
у тісному зв’язку. З одного боку, політика є однією 
з важливих тем, які висвітлюються, звісно, сус-
пільно-політичний устрій впливає на формування 
системи засобів масової інформації. З іншого 
боку, ЗМІ є необхідним елементом здійснення 
політики, суттєво впливають на стан і розвиток 
суспільства, вони можуть як сприяти прогресу, 
так і гальмувати його. Так само ЗМІ впливають 
на суспільну думку: наші уявлення та знання про 
політичний світ часто є продуктом масмедіа, саме 
впливом медіа детермінується поведінка людини 
в політичній сфері.

У ст. 21 Загальної декларації прав людини 
закріплено право кожної людини брати участь 
в управлінні своєю країною безпосередньо чи 
через вільно обраних представників, а воля народу 
має бути основою державної влади і виявлятися 
в періодичних та нефальсифікованих виборах. 
Однак погодимося із твердженням В. Соболенко 
й І. Сокольської про те, що в нестабільних демо-
кратіях у суспільну свідомість закладається інфор-
мація, вигідна певним політичним силам та їхнім 
інвесторам, яка підкріплюється багаторазовим від-
творенням у ЗМІ. Роль засобів масової інформації 
у виборчому процесі проявляється в інформацій-
ній діяльності щодо висвітлення виборів та забез-
печенні ведення передвиборної агітації на умовах, 
визначених у законодавстві [17].

З огляду на це актуальним є укладання між-
народних договорів, декларацій та стандартів, 
за якими можна визначити середовище, у якому 
ЗМІ працюють під час виборів. Радою Європи 
розроблено проєкт «Підтримка прозорості, інклю-
зивності та чесності виборчої практики в Україні» 
у співпраці із проєктом Ради Європи «Зміцнення 
свободи медіа, доступу до інформації та поси-
лення системи Суспільного мовлення в Україні», 
що впроваджуються в рамках Плану дій Ради 
Європи для України на 2018–2021 рр., та виокрем-
лено три основі принципи, що регулюють висвіт-
лення виборів у засобах масової інформації. 
Перший пов’язаний із правами виборців: виборці 
мають право знати про політичні альтернативи 
та програми кандидатів, щоб мати змогу зробити 
зважений вибір. Другий – із правами кандидатів: 
кандидати та партії мають право повідомляти про 
свої програми та погляди. Для цього вони мають 
право на безперешкодний і недискримінаційний 
доступ до ЗМІ з метою інформування виборців про 
свою політику та погляди на питання, що станов-
лять суспільний інтерес. Третій – із правами ЗМІ: 
засоби масової інформації вільні інформувати 
громадськість про виборчі кампанії та висловлю-
вати власні погляди щодо питань, які становлять 
суспільний інтерес. Вони також висвітлюють усі 
відповідні питання, пов’язані з виборами, і відігра-
ють активну роль в інформуванні виборців, про-
понують їм широкий спектр поглядів, серед яких 
погляди журналістів і політичних аналітиків, які 
вільні критикувати політиків за їхні програми чи 
роботу. З іншого боку, вони зобов’язані надавати 
виборцям правильну, точну, прозору та збалансо-
вану інформацію [14].

 В Україні діяльність медіа у виборчому про-
цесі регулюється законами «Про вибори народ-
них депутатів», «Про вибори Президента Укра-
їни», «Про місцеві вибори», «Про Центральну 
виборчу комісію», «Про всеукраїнський рефе-
рендум». Аналіз цих законів дозволяє визначити 
основні функції ЗМІ під час виборчого процесу, 
серед яких надання актуальної інформації про 
кандидатів, політичні партії, виборчі блоки, інфор-
мування виборців про діяльність організаторів 
виборів та проведення суб’єктами виборчого про-
цесу передвиборної агітації. Попри те, що перед-
виборна агітація з використанням засобів масової 
інформації має відбуватися на основі дотримання 
принципів об’єктивності, неупередженості та зба-
лансованості, це часто порушується. Такий стан 
справ фахівці пояснюють відсутністю в Україні 
незалежних впливових ЗМІ, нерівними можливос-
тями доступу до них представників різних політич-
них сил та частим сприянням телеканалами окре-
мим політичним акторам [17]. Усе це практично 
унеможливлює об’єктивне висвітлення виборчого 
процесу. Важко не погодитися з І. Бойчуком сто-
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совно того, що фраза «перемагає той, хто володіє 
інформацією» трансформувалася у «перемагає 
той, хто краще нав’язує інформацію» [6]. Адже 
контроль над засобами масової інформації дозво-
ляє політичній силі нав’язати політичну рекламу, 
яка дуже часто не має нічого спільного із правдою. 
Зазвичай демонструються «факти», спрямовані на 
однобічний вплив на свідомість громадян із метою 
перемоги. Такий маніпулятивний підхід, з одного 
боку, формує суспільну думку, а з іншого – при-
зводить до підриву довіри людей до прозорості 
й об’єктивності виборчого процесу. Інформація 
ЗМІ передусім впливає на потреби й інтереси гро-
мадян, на підсвідомому рівні програмує їх на кон-
кретну політичну поведінку. Науковці встановили, 
що зі 100% психологічного впливу ЗМІ на людей 
лише 20% буде впливом на свідомість, тоді як на 
підсвідомість – усі 80%.

Розумінню проблеми впливу ЗМІ на виборчий 
процес сприяє усвідомлення різниці між перед-
виборчою агітацією й інформаційними матеріа-
лами. Цю різницю роз’яснюють юристи Інституту 
розвитку регіональної преси (далі – ІРРП), аналі-
зуючи терміни, мету, особливості змісту, оплати 
та прив’язку до ініціатора поширення. Так, якщо 
передвиборча агітація проводиться чітко у строки, 
визначені відповідним законом, то інформаційні 
матеріали розповсюджуються незалежно від стро-
ків ведення передвиборної агітації. Метою агітації 
є спонукання виборців голосувати або не голо-
сувати за певного кандидата чи політичну партію 
і фінансується коштом державного бюджету Укра-
їні чи виборчого фонду суб’єкта політичного про-
цесу, з ініціативи останнього, а метою інформацій-
них матеріалів є інформування виборців про події 
виборчого процесу, ознайомлення з передвибор-
чими програмами кандидатів тощо, фінансується 
коштом ЗМІ та поширюється за його ініціативи. Крім 
того, передвиборна агітація може містити атрибути 
прямої агітації (заклики голосувати або не голосу-
вати за певну партію або кандидата), тоді як під 
час підготовки інформаційних матеріалів це забо-
ронено. В інформаційних матеріалах не допуска-
ється поширення інформації з ознаками політичної 
реклами й інформації, що буде спонукати виборців 
голосувати або не голосувати за певного суб’єкта 
виборчого процесу. Авторам і ведучим телерадіо-
передач, які є кандидатами на виборні посади, під 
час виборчого процесу забороняється в телерадіо-
передачах вести передвиборну агітацію [16].

Зауважимо, що політична реклама є однією 
з найбільших витрат у період передвиборної агіта-
ції. Рух «ЧЕСНО» підрахував, що один день перед-
виборчої реклами у 2019 р. коштував кандидатам 
у президенти сотні тисяч або навіть мільйони гри-
вень. На їхньому офіційному сайті наводяться такі 
дані: за день реклами Ю. Тимошенко витрачала 
приблизно 3,1 млн гривень, П. Порошенко – майже 

3 млн гривень, С. Тарута й О. Вілкул – приблизно 
1,5 млн. Аналіз був проведений на основі моніто-
рингу реклами на телебаченні в період із 1 січня до 
28 лютого 2019 р. та з використанням даних про 
вартість одиниці ефірного часу для передвиборчої 
агітації на телеканалах [7].

Висвітлення виборчого процесу у ЗМІ сьо-
годні стикається з низкою проблем. Учасники 
Львівського медіафоруму «Роль медіа і соціаль-
них мереж під час виборів», аналізуючи вибори 
Президента України 2019 р., окреслили основні. 
Так, вони дійшли висновку, що серед величез-
ного обсягу інформації відсоток якісної був надто 
малим. До того ж соціальні мережі сприяли зни-
женню якості, оскільки користувачі поширювали 
контент без розбору та часто продукували влас-
ний, що призводило до створення величезної кіль-
кості «інформаційного сміття». Другою важливою 
проблемою стало те, що власники того чи іншого 
ЗМІ суттєво впливали на політику редакції, що 
призводило до упередженого висвітлення виборів, 
а лідери думок у соцмережах часто підтримували 
певного кандидата й активно пропагували свою 
думку. Третьою проблемою стало домінування 
емоційного чинника вибору над раціональним. І, 
насамкінець, на результати виборів вплинула криза 
стандарту достовірності, коли громадяни поклада-
лися на власну думку невідомих експертів. Так, 
моніторинг фіксував, що традиційні медіа стали 
частіше посилатися на джерела із соцмереж [15].

Під час виборів 2019 р. в Україні політичні сили 
активно використовували ЗМІ з метою впливу на 
вибір населення. Найбільш ефективно використо-
вувалися телебачення та соцмережі. За одночас-
ного впливу на зір та слух – два основні рецептори, 
якими людина сприймає навколишній світ, нате-
пер телебачення є найбільш дієвим інструментом 
реклами, зокрема й політичної. Експерти зазнача-
ють, що навіть попри стрімкий розвиток новітніх ЗМІ, 
телебачення залишається найбільш впливовим 
[15]. На вибір населення суттєво впливають соці-
альні мережі. Однак варто звернути увагу на їхню 
специфіку. Так, ув соцмережах дуже легко поши-
рюється відверто неправдива інформація, часто 
публікуються напівправда або й узагалі вигадані 
новини. Часто інформаційне сміття миттєво поши-
рюється, його можуть легко підхоплювати ЗМІ чи 
лідери думок. Крім того, комунікації в соцмережах 
сповнені емоційності: люди часто не стримують 
себе у висловлюваннях, дозволяють собі писати 
онлайн те, що ніколи б не сказали в реальності. 
Загальну істерію можуть роздмухувати боти [15].

Дослідження, проведене USAID у 2019 р., дозво-
ляє дійти висновку, що більшість українців серед 
усіх соцмереж, з яких отримують новини, віддає 
перевагу Facebook (49% опитаних). Ще 25% дізна-
ються новини з Youtube. “Youtube не є першочер-
говим каналом пошуку інформації, але нарощує 
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популярність, як можливість перегляду ТВ-новин 
у зручний час і знаходження відеоконтенту для 
новини, що цікавить респондентів. Instagram зали-
шається популярною соцмережею для молоді, 
але не розглядається як інформаційне джерело. 
У першу чергу – це розваги і самоствердження, 
демонстрація власного Lifestyle. Але аудиторія 
відзначає зростання політичного контенту, що при-
зводить до отримання певних новин і викликає 
потребу в пошуках додаткової інформації на інших 
каналах», – зазначено в дослідженні [12]. Поміт-
ним трендом стало збільшення популярності отри-
мання новин через Telegram-канали. Особливо 
це видно у столиці і серед молоді. «Фактично 
Telegram-канали дублюють переваги соціаль-
них мереж як каналу інформації, але додатково 
характеризуються більш зручним інтерфейсом, 
логічною впорядкованістю, можливістю перегляду 
усього контенту, незалежністю від алгоритму виве-
дення оновлень, як це відбувається у Facebook. 
У Telegram-каналах популярні місцеві новини»,  – 
вказують у звіті [12].

Моніторинг сторінок найбільш рейтингових 
кандидатів у Facebook дозволив простежити 
їхню стратегію та перевірити, чи здійснювали 
вони спроби дискредитації опонентів та роздму-
хування ворожнечі. Проведений аналіз дозволив 
дійти висновку, що в першому турі стратегія всіх 
кандидатів, окрім П. Порошенка, була вибудувана 
на критиці чинної влади. Ними активно викорис-
товувався набір інформаційних приводів: історія 
з Укроборонпромом, розслідування вбивства Кате-
рини Гандзюк тощо. Часто проросійські кандидати 
дозволяли собі відверто антидержавні вислов-
лювання, що цілком можна розглядати як спроби 
розпалювання ворожнечі. У свою чергу, тодішній 
президент вибудовував стратегію в соцмережах 
на своїх здобутках, називав своїх опонентів або 
«популістами», або просто «іншими кандида-
тами». Ольга Юркова, співзасновниця StopFake, 
веде мову про те, що щоденний перегляд 10 най-
популярніших постів у кожному з 10-ти медіа пока-
зав, що під час першого туру вони були присвячені 
переважно розвагам. У другому турі контент змі-
нився: на передній план вийшла тема виборів, яка, 
однак, також звучала в розважальній формі. Голо-
вним трендом цих виборів, на думку О. Юркової, 
стала відсутність змістовних дискусій. ЗМІ тран-
слювали меседжі «чи будуть дебати», «чи будуть 
кандидати здавати аналізи», і вони відразу під-
хоплювалися людьми. Саме вплив ЗМІ визначив 
результати президентських виборів 2019 р.: висока 
медійна впізнаваність чинного президента зіграла 
йому на користь [15].

Ураховуючи це все, можемо зробити висно-
вок про суттєвий вплив на демократичні процеси 
в Україні традиційних ЗМІ і соцмереж. Однак 
наскільки позитивним є цей вплив? За умов, 

коли людину оточує величезний обсяг інформа-
ції, зокрема й недостовірної, відфільтровувати її 
стало надзвичайно важко. Це призводить до того, 
що фейки подекуди можуть відігравати ключову 
роль у визначенні напряму руху країни. Отже, сво-
бода слова, будучи невід’ємною умовою демокра-
тію, може грати проти неї. Громадянам складно 
зрозуміти, хто вартий довіри, а хто – ні, хто каже 
правду, а хто – ні. Надмірна кількість інформації 
та емоційне її подання часто призводять до від-
ключення логіки. Люди втомлюються перевіряти 
всю отриману інформацію і часто ухвалюють важ-
ливі рішення на основі неперевірених даних. Усе 
це негативно позначається на демократії.

Ця проблема поширена не лише в Україні, 
а й за кордоном, тому нам може бути цікавим 
досвід інших держав. Небезпеку впливу фейків 
на демократію давно усвідомили у Фінляндії, для 
подолання проблеми запровадили курси медіа-
грамотності у школах і дитячих садках. Там діти 
отримують базові навички перевірки інформації 
і це вже має позитивний результат. Однак цього 
замало. Потрібно враховувати людський чин-
ник і працювати над підвищенням рівня освіти 
самих журналістів, оскільки останні часто схильні 
транслювати пропагандистські матеріали. У дея-
ких країнах Європи – Франції, Швеції, Швейцарії, 
Бельгії, Данії, Великобританії, Німеччині тощо, 
зовсім заборонена платна передвиборна агітація 
на телебаченні. Причиною такої заборони стали 
порушення принципу рівності кандидатів: більш 
заможні мали змогу оплатити більше рекламного 
часу. Крім того, реклама висвітлювала кандидата 
в більш вигідному світлі або спрямовувалася на 
дискредитацію опонента і часто призводила до 
зниження інтелектуального рівня дискусії. Однак це 
компенсується тим, що в більшості цих країн теле-
канали зобов’язані надавати рівну кількість безко-
штовного ефірного часу для всіх кандидатів [10].

Позитивний досвід європейських країн свід-
чить про ефективність суттєвого обмеження полі-
тичної реклами під час виборчого процесу. Крім 
того, ефективним буде встановлення лімітів без-
коштовної реклами з дотриманням принципів 
пропорційності. Це дозволить мінімізувати вплив 
фінансового складника і забезпечить об’єктивне 
висвітлення інформації у ЗМІ. Регулювання в цій 
сфері має здійснювати Національна рада з питань 
телебачення та радіомовлення. Однак потрібно 
враховувати, що необхідність демократичного роз-
витку суспільства передбачає поєднання свободи 
масової інформації та засобів захисту від зловжи-
вань цією свободою.

Висновки. Підсумовуючи, можна стверджу-
вати, що президентські вибори 2019 р. засвідчили 
визначальний вплив на демократичні процеси 
в Україні традиційних ЗМІ та соцмереж. Попри 
стрімкий розвиток новітніх ЗМІ, телебачення 
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має найбільший вплив, але зростає впливовість 
соцмереж, насамперед Facebook. Надмірна кіль-
кість інформації, емоційне її подання часто при-
зводять до відключення логіки. Як наслідок, люди 
втомлюються перевіряти всю отриману інформа-
цію і часто ухвалюють важливі рішення на основі 
неперевірених даних. Усе це негативно позна-
чається на демократії. Мінімізувати вплив ЗМІ на 
демократичні процеси в Україні, на наш погляд, 
можна шляхом навчання людей базовим навичкам 
перевірки інформації та запровадження регулю-
вання у сфері політичної реклами.
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Political competition in a democracy requires the involvement of the media. Today, the media 
are a social mediator between the individual and politics, have partially taken over the functions 
of political socialization and mobilization, and, in some cases, have become policy makers. 
The media influence policy through the information process, the main stages of which are 
obtaining, selecting, analyzing and commenting on information. The further actions of policy 
actors depend on the form of information received and the comments that accompany 
it. The purpose of information selection is played the key role. Public opinion is formed 
through the perception and not always critical understanding of such information and affects 
the position in life, worldviews and choices of people. The media is one of the most influential 
social institutions in the modern world. Under such conditions, politicians are focusing 
more and more on strengthening control over the media and spending a significant amount 
of money on their financing. The problem of the influence of the mass media on democratic 
processes, in particular, on the election results, sounds more and more acute every year in 
the conditions of the information society.
The aim of the study is to analyze the impact on the democratic processes in Ukraine 
of traditional media and social networks and to find ways to minimize this impact.
The method of comparative analysis was the main research method of working on the article. 
We also used methods of analysis, synthesis, theoretical generalization and structural-
functional method.
The 2019 presidential election showed a decisive influence on the democratic processes in 
Ukraine of traditional media and social networks. Television has the greatest influence, but 
the influence of social networks, first of all, Facebook, is rapidly growing. Excessive amount 
of information and its emotional presentation often leads to the shutdown of logic. As a result, 
people get tired of checking all the information they receive and often stop making important 
decisions based on verified data. All this has a negative effect on democracy. In our opinion, 
the influence of the media on democratic processes in Ukraine can be minimized by teaching 
people the basic skills of verifying information and introducing regulation in the field of political 
advertising.
Key words: media, information, democratic process, political advertising.

Impact on the democratic processes in Ukraine  
of traditional media and social networks  
(for example, the 2019 presidential election)
Zaslavska Olga Oleksandrivna

Candidate of Political Sciences,
Associate Professor at the Department 
of Philosophy and Political Science
Khmelnytskyi National University
Institutskaya str., 11, Khmelnytsky, 
Ukraine

Posvistak Olesia Anatoliivna

Doctor of Psychology Sciences,
Associate Professor at the Department 
of Philosophy and Political Science
Khmelnytskyi National University
Institutskaya str., 11, Khmelnytsky, 
Ukraine



  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

31

Вступ. Запровадження форм та механізмів 
громадської участі у процесах ухвалення рішень 
місцевими органами влади й органами місцевого 
самоврядування значним чином зумовлене демо-
кратизацією, обранням європейського вектора роз-
витку України та ратифікацією низки європейських 
міжнародних документів, серед яких Європейська 
хартія місцевого самоврядування [2], Додатковий 
протокол до Європейської хартії місцевого само-
врядування про право участі у справах місцевого 
органу влади [1] тощо. Розширення механізмів 
громадської участі є необхідною умовою для роз-
будови демократії, зокрема і на місцевому рівні. 
Навіть більше, у сучасному суспільстві державі 
вигідно планово залучати людей до суспільних 
справ, оскільки спонтанна участь громадськості 
часто може мати деструктивний характер.

Водночас можемо спостерігати непоодинокі 
випадки, коли під механізми громадської участі 
місцева влада маскує свої дії, які не мають нічого 
спільного ні із громадською участю, ні з демо-
кратією взагалі. Тому аналіз обмежень, недоліків 
та ризиків громадської участі є необхідною умовою 
попередження використання партиципативних 
механізмів як способу легітимації владних рішень.

Темі учасництва та рівнів громадянської участі 
присвячено низку досліджень закордонних учених. 
Нин можна виділити декілька джерел, які описують 

рівні участі у процесах ухвалення рішень та здій-
сненні місцевої політики: «Драбина громадської 
участі» Шеррі Арнстрейн [18], «Участь дітей: від 
видимості до громадянства» Роджера Харта [11], 
«Кодекс кращих практик участі громадськості 
у процесі прийняття рішень» Ради Європи [11], 
типи залучення зацікавлених сторін до процесу 
створення стратегій місцевого розвитку, визначе-
них ОБСЄ/ПРООН у «Збірці матеріалів зі стратегії 
сталого розвитку» [15], «Типологія механізмів гро-
мадського залучення» Гена Роу та Лінн Фрюер [22], 
«Спектр громадської участі» Міжнародної асоціа-
ції громадської участі [21].

Відчизняні науковці також велику увагу при-
діляють дослідженню учасництва як суспільного 
явища. Цій темі присвячені роботи А. Ткачука, 
В. Семяновського, В. Толкованова, Н. Ільченка 
й інших.

Однак потрібно зазначити той факт, що біль-
шість українських науковців концентруються на 
вивченні досвіду й успішних практик запрова-
дження в Україні механізмів участі, їх норматив-
ного забезпечення, тоді як названі вище закор-
донні автори й інституції часто зосереджують свою 
увагу на висвітленні, серед іншого, і проблемних 
питань учасництва як суспільного явища.

Більшість авторів опублікованих в Україні 
праць, які стосуються форм та інструментів участі 
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Незважаючи на достатній рівень забезпеченості процесів залучення громадськості 
до ухвалення рішень щодо розвитку громад, безпосередня участь громадян 
та громадянок залишається досить низькою, а ті дії із залучення, що спостерігаються 
з боку окремих осіб чи навіть організацій громадянського суспільства, не можна 
назвати ефективними настільки, щоб вони впливали на управлінський процес 
у громадах та відображали консолідовану думку та прагнення цілої громади. Крім 
того, практика запровадження інструментів участі в Україні, зокрема на базовому 
рівні місцевого самоврядування, дає підстави говорити про не повною мірою 
досягнення результатів участі громадян та громадянок, а інколи і наявність ризиків 
маніпулювання учасництвом із боку посадовців місцевих рад чи органів влади.
У статті автор ставить за мету проаналізувати недоліки та ризики механізмів 
громадської участі на рівні територіальних громад в Україні, визначити рівні участі 
за ступенем активного впливу на процес ухвалення рішення й оцінити практику 
запровадження форм та механізмів участі у громадах.
Встановлено, що досить значна кількість форм та механізмів участі не має визначеної 
на законодавчому рівні «квоти представництва» для визнання висловленої позиції 
«консолідованою думкою громади», що дає посадовцям органів влади та місцевого 
самоврядування широке поле для маніпулювання учасництвом як суспільним явищем.
У процесі дослідження здійснено категоризацію форм участі та залучення за рівнем 
їхнього впливу на процес ухвалення рішень у громаді. Це дозволило виявити, що значна 
кількість цих форм, передбачених чинною нормативно-правовою базою, належать 
до рівня «пасивної участі». Оскільки, як виявилося, ці форми належать також 
і до категорії «залучення» [10], то поєднання цих двох характеристик створюють 
значний ризик використання результатів участі іншими зацікавленими сторонами 
та учасниками процесу (не громадою) з маніпулятивною метою.
Ключові слова: місцева громада, громадська/громадянська участь, залучення, 
учасництво, рівні участі, маніпуляція, ухвалення рішень.
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громадськості у процесах ухвалення рішень, скон-
центровані на розгляді механізмів, описі прикладів 
та практик. Однак вони неповною мірою висвітлю-
ють проблемні явища, з якими можуть стикатися 
громадяни та громадянки, а також інститути грома-
дянського суспільства під час реалізації свого права 
на участь у процесах ухвалення рішень та реалі-
зації місцевих політик. Саме явище учасництва 
й інструменти, які його врегульовують, подаються 
в однаково позитивному ключі. Однак не всі форми 
цього процесу забезпечують однакову ефектив-
ність у кінцевому підсумку, а деякі з них можуть 
містити досить високі маніпулятивні ризики. Тому 
вкрай важливим є дослідження обмежень, недо-
ліків та ризиків громадської участі з метою попе-
редження використання партиципативних механіз-
мів як способу прямої легітимації владних рішень.

Мета та завдання. Мета дослідження – зро-
бити аналіз недоліків та ризиків механізмів громад-
ської участі на рівні місцевих громад в Україні.

У процесі дослідження ставилися такі завдання:
– визначити рівні участі за ступенем активного 

впливу на процес ухвалення рішення;
– оцінити практику запровадження форм 

та механізмів участі на рівні місцевих громад 
в Україні.

Методи дослідження: спостереження, порів-
няння, аналіз і синтез, визначення, опис.

Результати. Потрібно визнати, що українським 
законодавством передбачено досить широкий 
набір можливостей для участі громадян у вирі-
шенні місцевих справ. Інструменти та механізми 
участі так чи інакше врегламентовані в низці зако-
нодавчих та підзаконних актів. До того ж прин-
ципи участі громадян декларуються на найви-
щому – конституційному – рівні законодавства. 
Саме поняття місцевого самоврядування розкри-
вається в Конституції України як право територі-
альної громади – жителів села чи добровільного 
об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, 
селища та міста – самостійно вирішувати питання 
місцевого значення [12, ст. 140]. Крім того, Зако-
ном України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» одна з форм участі – «органи самоорганізації 
населення» – визначена як складова частина сис-
теми місцевого самоврядування в Україні [5, ст. 5]. 

Узагалі, форми й інструменти участі в Україні 
безпосередньо регламентують: Конституція Укра-
їни; закони України «Про звернення громадян» [4], 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [5], «Про 
доступ до публічної інформації» [3], «Про органи 
самоорганізації населення» [6] та ін.

Однак потрібно зазначити, що, незважаючи на 
досить потужне нормативне забезпечення учасни-
цтва в Україні, це явище поки що не можна назвати 
ефективним проявом «прямої демократії». У статті 
«Стан нормативно-правового забезпечення рівнів 
учасництва в Україні» [10] мною обґрунтовува-

лося твердження, що більшість урегламентовних 
в Україні форм участі належать до початкових рів-
нів – «інформування» та «консультування» (відпо-
відно до рівнів участі, затверджених Радою Європи 
в «Кодексі кращих практик участі громадськості 
у процесі ухвалення рішень» [11]). Крім того, зна-
чна кількість форм участі регламентуються не 
законами чи підзаконними актами, а нормативно-
правовими актами органів місцевого самовряду-
вання, що часто призводить до формалізму під час 
запровадження у громадах форм участі, а також 
несе досить великий ризик маніпулювання учасни-
цтвом як суспільним явищем.

Американська дослідниця Шеррі Арнстейн 
у своїй роботі «Драбина громадської участі» [18] 
однією з перших не просто описала рівні учасни-
цтва, а й згадала про маніпуляцію учасництвом 
із боку влади. Так, Шеррі Арнстейн називає вісім 
щаблів у «драбині участі», які піднімаються через 
три рівні – неучасть, символічні заходи, грома-
дянська влада – до ідеальної, на думку авторки, 
моделі демократичного устрою суспільства – гро-
мадянського контролю. Найнижчою сходинкою 
в цій «драбині» авторка називає «маніпуляцію», 
відносить її до рівня «неучасть». Крім того, дуже 
важливим у роботі Ш. Арнстейн є досить чітке 
визначення ефективної участі: «<…> Громадян-
ська участь – це синонім громадянського управ-
ління. Це перерозподіл владних повноважень, 
що дозволяє <…> громадянам, які нині виключені 
з політичних та економічних процесів, свідомо 
долучитися до них у майбутньому». Також авторка 
наводить меседж однієї зі студентських громадян-
ських акцій, який звучить так: «Я беру участь, ти 
береш участь, він бере участь, вони беруть участь, 
ми беремо участь, <…> вони користуються», як 
«чудову ілюстрацію того, що участь без перерозпо-
ділу владних повноважень – це пустий і бентежний 
процес для тих, хто не має реальної влади» [18].

Д. Дзоло, Р. Міхельс, К. Крауч у своїх роботах 
кризові явища в демократичних системах визна-
чають як надто розширену владу політичних еліт, 
радикальний вплив засобів масової інформації на 
електорат, відсутність знань і політичних уявлень 
у більшості громадян, надто вагомий політичний 
вплив крупних корпорацій. Фактично, ми можемо 
говорити про процес відчуження політичної влади 
від суспільства [13].

Однією з небезпек, які несе криза класичної 
представницької демократії, є підміна реаль-
ної влади народу формальними, доведеними до 
ідеальності процедурами. Саме на цьому наго-
лошує Шеррі Арнстейн, зазначаючи, що «існує 
велика різниця між формальними процедурами 
порожньої участі і володінням реальною владою, 
необхідною для впливу на результат» [18]. І тому 
лише три верхні «сходинки» «драбини участі 
Арнстейн» – партнерство, делегування повнова-
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жень і громадський контроль – авторка відносить 
до рівня «участь», або, як в оригіналі, «грома-
дянське управління». Усі ж рівні, які розташовані 
нижче названих трьох, авторка до власне «участі» 
не відносить, називає їх «символічними заходами» 
(інформування, консультування, заспокоєння) 
та «неучастю» (терапія, маніпуляція).

Що ж ми розуміємо під терміном «неучасть» 
і чому ми говоримо про цю форму у світлі 
вивчення учасництва як суспільного явища? Тут 
варто замислитися над питанням – якого ефекту, 
результату ми очікуємо від застосування партици-
паторних практик?

Оскільки в учасницьких процесах завжди при-
сутні два суб’єкти – «влада» (далі під цим термі-
ном ми розумітимемо представників як державної 
влади, так і органів самоврядування) і «громада» 
(далі під цим терміном ми розумітимемо громадян 
і громадянок, або їх групи, які беруть або мають 
намір брати участь у процесах ухвалення рішень), 
то і результати від партиципації ними очікуються, 
імовірно, різні. І якщо можна припустити, що для 
«громади» мотивацією є бажання так чи інакше 
змінити існуюче  status quo щодо усталених прак-
тик, схем та регламентів ухвалення рішень [10], 
то для «влади» очевидною користю учасництва 
є легітимізація її рішень, формальна фіксація під-
тримки з боку «громади».

Цікаво, як Шеррі Арнстейн характеризує 
«щабель» «маніпуляція»: «В ім’я громадянської 
участі людей призначали до показушних та слух-
няних консультативних комітетів чи громадських 
колегій з явно вираженою метою <…> організу-
вати видимість підтримки. Замість справжньої 
участі громадян нижній щабель драбини означає 
її профанацію і перетворення на засіб організа-
ції громадської думки владою» [18]. Роджер Харт 
у «Драбині молодіжної участі» «щабель» «іміта-
ція» описує, як залучення молодих людей для 
виконання певних ролей, однак водночас вони ніяк 
не впливають на увхалення рішень. Складається 
помилкове враження, що молодь бере участь, 
однак насправді вони не мають можливості обрати, 
що і як їм робити [20]. Фактично, «громада» в опи-
саних формах діє за запропонованими їй «вла-
дою» сценаріями.

Тут не може не дивувати схожість наведених 
прикладів із тими формами участі, які унормо-
вані в українському нормативно-правовому полі. 
Зокрема, так звані «громадські ради» – консуль-
тативно-дорадчі органи при органах державної 
влади – досить поширене в Україні явище, навіть 
більше, їх утворення передбачено відповідною 
постановою Кабінету міністрів України [17]. Такі 
інституції утворюються самими органами влади чи 
місцевого самоврядування, їхня діяльність регла-
ментується документами, які ухвалюються тими 
самими органами. 

З огляду на формат утворення громадських 
рад навряд чи можна говорити про повноцінну 
участь, дискусію, лобіювання громадських інтер-
есів через такий «інструмент участі». Навіть 
більше, ознаки маніпуляції містить навіть сам 
текст «Типового положення про громадську раду 
<…>», у якому визначено, з одного боку, що одним 
із завдань громадських рад є «сприяння реаліза-
ції громадянами конституційного права на участь 
в управлінні державними справами», з іншого – що 
діяльність громадських рад обмежується форму-
ванням та поданням органу, який її створив, про-
позицій [17]. Така форма участі, як «громадська 
рада», найімовірніше належить до рівня «консуль-
тація» [10]. І хоча фактично всі джерела, які катего-
ризують рівні громадської участі, називають «кон-
сультації» участю, ті ж самі джерела відзначають 
досить низький рівень такого формату з погляду 
справжнього впливу на ухвалення рішень. Так, Ген 
Роу та Лінн Фрюер, хоч і досить детально опису-
ють механізми консультацій, однак визначають 
їх більше як передумову участі, не відносять до 
цієї категорії [22]. Роджер Харт у своїй «драбині 
молодіжної участі» п’ятою «сходинкою» називає 
«інформування та консультації», однак розкриває 
цю форму так: «Проєкт задумується та втілюється 
дорослими, однак молоді люди дають поради 
і пропозиції, а їх, у свою чергу, інформують, як ці 
поради вплинуть на ухвалення рішень» [20]. І хоч 
автор відносить цей «щабель» до рівнів дитячої 
та молодіжної участі, однак навряд чи такий фор-
мат можна назвати реальною «дорослою» участю 
і прямим впливом на процес ухвалення рішень дер-
жавними та суспільними інституціями. І на завер-
шення – Шеррі Арнстейн прямо називає «консуль-
тації» символічними заходами, навіть не відносить 
їх до «участі», або, як вона визначає участь у своїй 
роботі, – до «громадянської влади» [18].

На підтвердження своєї тези щодо профанації 
участі й організації видимості підтримки владою 
своїх рішень Шеррі Арнстейн наводить приклади, 
пов’язані з містобудівною діяльністю в Аме-
риці 60-х рр. минулого століття. І тут не може 
не здивувати схожість ситуації з нормою про 
обов’язкові консультації із громадськістю у про-
цесі містобудівної діяльності, яка існує в Україні. 
Законом України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності» передбачена процедура громад-
ських обговорень щодо врахування громадських 
інтересів [9, ст. 21]. Цим Законом, крім того, що 
фіксується необхідність таких обговорень під час 
розроблення містобудівної документації, пропи-
сується також і їхня процедура. Натомість навіть 
побіжний аналіз дозволяє зробити висновки, що 
запропонований механізм аж ніяк не забезпечує 
реальної участі, оскільки залишає за замовником 
містобудівної документації (згідно з Порядком 
розроблення містобудівної документації, замов-
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ником може бути або орган місцевого самовряду-
вання, або орган влади – залежно від виду доку-
ментації [16]) право ухвалити остаточне рішення 
навіть у разі неможливості врегулювання спірних 
моментів із громадськістю.

Приклади, подібні до вищенаведеного, не поо-
динокі в українській практиці залучення громад-
ськості. Так, Законом України «Про оцінку впливу 
на довкілля» також передбачена обов’язкова 
процедура громадського обговорення. Крім того, 
ця процедура детально виписана і в тілі Закону, 
і в супутньому підзаконному акті (Порядок про-
ведення громадських слухань у процесі оцінки 
впливу на довкілля). Однак, як і в попередньому 
прикладі, Закон не несе імперативної норми 
щодо врахування результатів такого обговорення, 
а обмежується розмивчастим формулюванням 
«береться до уваги» [8].

Натомість усі згадані дослідники та дослідниці 
учасництва єдині в позиції щодо віднесення таких 
«щаблів» участі, як «діалог» і «партнерство», до 
найвищих рівнів участі. Так, Шері Арнстейн описує 
«щабель» «партнерство» як такий, на якому відбу-
вається фактичний перерозподіл владних повнова-
жень між «владою» та «громадою» [18]. У «Кодексі 
кращих практик участі громадськості у процесах 
прийняття рішень» Ради Європи рівень «діалог» 
визначається як такий, який веде до вироблення 
спільної рекомендації, стратегії або законопроєкту 
[11]. У «Спектрі громадської участі» Міжнародної 
асоціації громадської участі рівень «уповнова-
ження» характеризується з боку «громади» декла-
рацією остаточного прийняття відповідальності за 
ухвалення рішень, а з боку «влади» – тезою щодо 
їх безумовного втілення [21].

Отже, можемо зробити висновок, що такі опи-
сані в різних джерелах рівні (чи «щаблі») участі, 
як «діалог», «партнерство», «уповноваження», 
«співпраця», «громадянський контроль», «деле-
гування повноважень», «спільне ухвалення 
рішень», належать до, умовно, «вищих рівнів» 
учасництва, тобто таких, які приводять до реаль-
ного впливу думки «громадськості» на ухвалення 
остаточного рішення, навіть не лише до впливу, 
а і до реальної участі як у процесах напрацю-
вання цього рішення, так і в остаточному його 
формулюванні, а в подальшому – і в частковому 
чи навіть цілковитому виконанні.

З огляду на вищенаведене, можемо умовно 
об’єднати рівні учасництва в такі категорії:

– неучасть, до якої можна віднести такі рівні, як 
«маніпуляція» і «терапія» (Шеррі Арнстейн), «деко-
рація» і «формальна участь» (Роджер Харт), яка 
характеризується цілковитою відсутністю впливу 
«громади» на рішення «влади»;

– пасивна участь, до якої можемо віднести такі 
рівні, як «інформування», «консультація» (Кодекс 
кращих практик громадської участі Ради Європи, 

Шеррі Арнстейн, Ген Роу та Лінн Фрюер, Спектр 
громадської участі Міжнародної асоціації громад-
ської участі), «примирення» (Шеррі Арнстейн), 
«залучення» (Спектр громадської участі Міжна-
родної асоціації громадської участі), яка харак-
теризується гіпотетичною можливістю «громади» 
впливати на процес ухвалення рішень «владою», 
однак, чи буде результат партиципації врахований 
в кінцевому підсумку, залежить лише від одного 
суб’єкта учасницького процесу – від «влади»;

– активна, або результативна участь, до якої 
можемо віднести такі рівні, як «діалог» і «партнер-
ство» (Кодекс кращих практик громадської участі 
Ради Європи), «делегування повноважень» і «гро-
мадський контроль» (Шеррі Арнстейн), «співп-
раця» й «уповноваження» (Спектр громадської 
участі Міжнародної асоціації громадської участі), 
яка характеризується безумовним впливом «гро-
мади» як на кінцевий результат, так і на сам процес 
ухвалення і подальшого виконання рішення.

Оскільки початкова мета (мотивація) участі – це 
бажання так чи інакше змінити існуюче  status quo, 
то ефективним впливом ми можемо назвати дії, які 
в результаті безумовно привели до зміни устале-
них практик, схем та регламентів на користь вирі-
шення проблем, порушених громадянами та гро-
мадянками [10]. Ця теза може бути використана 
для більш чіткого визначення терміна «неучасть» – 
рівень (форми) залучення «громади» «владою», 
за якого не відбувається спільного, на паритет-
них засадах, вироблення й ухвалення рішень. 
«Пасивна участь» – рівень (форми) залучення 
«громади» «владою», за якого може відбуватися 
спільне вироблення й ухвалення рішень, однак 
«громада» не впливає на цей процес, а «активна 
участь» – рівень (форми) участі «громади», яка на 
паритетних із «владою» засадах безумовно впли-
ває на процес ухвалення рішення. У даних визна-
ченнях терміни «участь» і «залучення» визнача-
ють роль «громади», а саме – вона є «об’єктом» чи 
«суб’єктом» процесу [10]. Отже, виходячи з моти-
вації запровадження учасницьких форм різних 
суб’єктів цього процесу – «влади» та «громади», 
можемо говорити, що «влада» більш зацікавлена 
запроваджувати форми партиципації, які належать 
до рівнів «неучасть» і «пасивна участь», для «гро-
мади» ж найбільш цінними та бажаними є форми 
рівня «активна участь».

Варто зазначити, оскільки форми категорії 
«неучасть» не можуть уважатися формами участі 
через свою очевидну маніпулятивність і відверту 
безсуб’єктність «громади», то ми не можемо роз-
глядати їх як прояв учасництва. Однак водночас не 
можна не помітити небезпеки деградування форм 
категорії «пасивна участь» до «неучасті», визна-
чальним чинником чого є, безсумнівно, саме факт 
безсуб’єктності «громади» у формах обох категорій.

У розрізі дослідження учасництва в Україні на 
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окрему увагу заслуговує процес об’єднання тери-
торіальних громад у рамках комплексу реформ 
під загальною умовною назвою «Децентралізація 
влади». Основний закон реформи – Закон України 
«Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад» – містить не лише вимогу щодо обов’язковості 
громадського обговорення рішень, пов’язаних 
як з ініціюванням об’єднання, так і з ухваленням 
рішень щодо нього органами місцевого самовря-
дування, але також і імперативну норму щодо вра-
хування результатів таких обговорень [7, ст. 7, п. 2]. 
Натомість згаданий Закон ніяк не регламентує 
саму процедуру проведення громадських обгово-
рень, відносить це до повноважень органів місце-
вого самоврядування [7, ст. 5, п. 4]. 

Подібна ситуація складається і щодо норма-
тивного врегулювання у громадах таких форм 
місцевої демократії, як «Загальні збори за місцем 
проживання», «Місцеві ініціативи» та «Громадські 
слухання», хоч і гарантовані Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», проте той же 
Закон делегує органам місцевого самоврядування 
повноваження щодо врегламентування технічної 
організації і реалізації цих форм. Аналіз статутів 
територіальних громад та Положень про громад-
ські слухання показує, що здебільшого нормативно-
правовий акт або не містить визначення кількіс-
ного складу учасників і учасниць слухань, за якого 
останні вважалися би легітимними, або визначає 
абсолютно незначну таку кількість, яка не може 
вважатися релевантною для висловлення «кон-
солідованої думки громади». Інакше кажучи, якщо 
в населеному пункті з кількістю населення, напри-
клад, 1 000 осіб у громадських слуханнях візьмуть 
участь 10, то «влада» уважатиме результати таких 
слухань релевантними для ухвалення рішень.

З іншого боку, мешканці та мешканки громад 
проявляють досить низьку активність щодо впливу 
на процеси ухвалення рішень. Так, дослідження, 
яке проведено в січні 2020 р. в рамках програми 
«Долучайся!» [14], показує, що лише 7% опита-
них регулярно беруть участь у громадських захо-
дах, пов’язаних із життєдіяльністю своїх локаль-
них спільнот (проти 64% тих, які не беруть участі). 
У діяльності громадських організацій активно 
брали участь лише 5% проти 80% тих, які не брали 
взагалі. Кількість тих, які брали участь у наявних 
у громаді формах участі (в опитуванні було запро-
поновано 10 варіантів форм участі), коливається 
від 2 до 8%, проти 61–73% таких, які не брали 
участі і не зацікавлені. Водночас рівень обізна-
ності громадян із можливістю і формами участі 
виявився досить високим – від 39 до 67% (в опиту-
ванні було запропоновано 10 форм участі). Тобто 
складається така ситуація, коли в суспільстві 
формується свідома пасивна позиція щодо участі 
у процесах ухвалення рішень. На тлі відсутності 
чітко визначених кількісних норм, які б забезпе-

чували релевантність результатів деяких форм 
участі, складається досить сприятливий ґрунт для 
маніпуляцій громадською думкою з боку «влади». 
Таке припущення підтверджується і практикою 
запровадження форм партиципації у громадах – 
найпоширенішими є саме громадські слухання (6% 
опитаних брали участь у таких слуханнях). Разом 
із громадськими слуханнями, набір інструментів, 
які найбільш часто використовуються «владою», 
містить «консультації із громадськістю», «громад-
ські ради», які разом із «слуханнями» відносяться 
до категорії «залучення» [10] і рівня «пасивна 
участь», що робить їх ще більш вразливими в роз-
різі деградування до «неучасті».

Серед запропонованих в опитуванні форм 
участі лише «Створення будинкового чи кварталь-
ного комітету та/чи участь у роботі такого комітету» 
набрало більший відсоток відповідей – 8%. Однак, 
як показують результати цього ж дослідження, 
44% респондентів та респонденток уважають, 
що питання благоустрою власного будинку/двору/
кварталу мешканці та мешканки можуть забезпе-
чити самостійно, не покладаючись на владу. Такий 
результат дає підстави припустити, що роботу 
органів самоорганізації населення, до яких від-
носяться і будинкові чи квартальні комітети, «гро-
мада» розглядає більше як акт «самодопомоги», 
вирішення проблемних питань самостійно, без 
участі «влади», аніж як інструмент впливу на про-
цеси ухвалення рішень у громаді.

Висновки. Підсумовуючи, можемо зазначити, 
що значна кількість механізмів та інструментів 
учасництва в Україні не забезпечують безумов-
ного впливу на процес ухвалення рішень із боку 
«громади» і належать до рівня «пасивна участь». 
Такий стан справ створює досить широкі можли-
вості для маніпуляцій громадською участю з боку 
«влади» з метою легітимізації власних рішень 
в очах «громади».

Найбільш ризикованою групою інструментів 
участі в розрізі можливості маніпулювання є «гро-
мадські слухання», «консультації із громадськістю», 
«громадські ради» тощо, остаточне врегулю-
вання механізму запровадження яких законодав-
цем віднесено до повноважень органів місцевого 
самоврядування. Цей ризик може бути усунено 
шляхом законодавчого врегулювання механізму 
запровадження таких форм (наприклад, закон 
«про громадські слухання» чи закон «про враху-
вання думки громади під час ухвалення рішень») 
та визначення мінімальної квоти представництва 
громадян та громадянок на таких заходах, за якого 
ухвалені на них рішення вважатимуться «консолі-
дованою думкою громади», а також передбачено 
механізм імплементації таких рішень.

На окрему увагу заслуговує форма «органи 
самоорганізації населення» (далі – ОСН). За своєю 
суттю ці утворення можуть вважатися найвищим 
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проявом учасництва в Україні [10]. Натомість цей 
потенціал не повною мірою використовується гро-
мадою, оскільки на практиці ОСНи здебільшого 
виконують функцію вирішення локальних про-
блем локальних спільнот і вкрай рідко виступають 
повноправними гравцями у процесах розроблення 
й ухвалення рішень у громаді загалом. Це явище 
потребує подальшого дослідження і формування 
дієвого інструментарію виведення ОСНів на 
належний їм, закріплений законодавством рівень – 
рівнозначної складової частини системи місцевого 
самоврядування в Україні [5]. 
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Despite the sufficient level of public involvement in decision-making on community development, 
direct participation of citizens remains rather low, and the actions taken by individuals or 
even civil society organizations to attract citizens cannot be considered effective enough to 
be able to influence the management process in communities and reflect the consolidated 
point of view and aspirations of the whole community. In addition, practice of introducing 
the participation tools in Ukraine, in particular at the basic level of local government, gives 
grounds to talk about insufficient results of citizen participation, and sometimes, the availability 
of membership manipulation risks undertaken by officials of local councils or authorities.
In the article the author aims to analyze the shortcomings and risks of public participation 
mechanisms at the level of territorial communities in Ukraine, to determine the levels 
of participation by the degree of active influence on the decision-making process and to 
evaluate the practice of introducing participation forms and mechanisms in communities.
It has been established that a fairly significant number of participation forms and mechanisms 
does not have a legal “representation quota” designed to recognize the expressed position 
as a “consolidated community opinion”, which provides government and local government 
officials with ample space for membership manipulation as a social phenomenon.
The study has categorized the forms of participation and involvement according to 
the level of their influence on the decision-making process in community. It revealed that 
a significant number of the forms provided by the current legal framework refers to the level 
of “passive participation”. As long as these forms also turn out to belong to the category 
of “involvement” [10], the combination of these two characteristics creates a significant risk 
of using participation results by other stakeholders and process actors (not by community) for 
manipulative purposes.
Key words: local community, public / civic participation, involvement, membership, 
participation levels, manipulation, decision-making.
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Вступ. Сьогоденний бурхливий розвиток 
в інформаційній сфері перевершив будь-які найсмі-
ливіші сподівання наших попередників, надавши 
людям вільний доступ до невичерпної кількості 
знань, а також до спілкування, які не залежать від 
будь-яких кордонів між державами. Стали можли-
вими речі, які здавалися нереальними ще в нещо-
давньому минулому, невідворотно змінивши наше 
повсякдення. Попри величезну кількість переваг 
та можливостей, які надає сучасний інформацій-
ний прогрес, саме він тягне за собою значну кіль-
кість зовсім не позитивних викликів для суспіль-
ства. Значну увагу дослідників у цьому контексті 
привертають ті негативні інформаційні впливи, які 
зазнає на собі громадянське суспільство в сучас-
них умовах. Адже прогрес в інформаційній сфері 
та розвиток комунікаційних технологій змінюють 
економічне підґрунтя та соціокультурний контекст 
людського буття, але вони ж надають нечувані 
раніше можливості для здійснення глобального 
інформаційного контролю майже над усіма сфе-
рами життя окремих осіб, а також маніпулювання 
їхньою свідомістю для досягнення певних еконо-

мічних та політичних переваг. Указана ситуація 
актуалізує та загострює питання захисту інтересів 
громадянського суспільства, а також збереження 
балансу між ним та інтересами політичних еліт.

Мета та завдання. Окресленими вище чин-
никами зумовлюються актуальність вибраної 
теми статті та її мета, що полягає у вивченні осо-
бливостей розвитку громадянського суспільства 
в новітніх умовах в контексті негативного впливу 
на нього інформаційних загроз. Основне завдання 
статті полягає у розкритті та вивченні негативного 
інформаційного впливу на окремі елементи грома-
дянського суспільства, а також виокремленні тих із 
них, що виявилися найбільш уразливими в умовах 
бурхливого розвитку інформаційних технологій.

Методи дослідження. Виходячи з поставле-
них мети та завдань статті, під час її написання 
використано низку загальнонаукових принципів, 
підходів і методів: діалектичний та порівняльний 
методи, що дали змогу комплексно розглянути 
негативні інформаційні впливи на функціонування 
сучасного громадянського суспільства; системний 
метод, що дав змогу виокремити з-поміж розріз-
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Статтю присвячено аналізу основних негативних інформаційних впливів, яким 
піддається сучасне громадянське суспільство. До них ми можемо віднести такі, як 
перерозподіл економічних потоків у зв’язку з процесами інформатизації; зростання 
глобального контролю над приватним життям окремих осіб; маніпулятивне 
втручання до нього шляхом створення «альтернативної реальності», яка дає змогу 
сформувати бажану поведінку людей в інтересах тих політичних еліт, що здійснюють 
інформаційний вплив; зміна та уніфікація соціально-культурних стандартів життя 
тощо. Ця ситуація порушує нормальне співвідношення між інститутами держави 
та громадянського суспільства, шкодить охоронюваним правам та інтересам людей, 
реалізація яких є необхідною передумовою для демократичного розвитку держави 
та суспільства, а також створює небезпеку формування новітнього «інформаційного 
тоталітаризму». При цьому виникає надзвичайно складна ситуація: з одного 
боку, інформаційне суспільство може розвиватися лише в умовах демократичної 
та правової держави, а також за наявності активного громадянського суспільства, 
кожний член якого, зокрема, має можливості вільно отримувати та розповсюджувати 
інформацію. Це може бути досягнуто лише в разі гарантування прав та свобод людини 
та громадянина, демократичного політичного устрою, а також дієвого контролю 
над цими механізмами з боку інститутів громадянського суспільства; з іншого боку, 
саме з розвитком інформаційного суспільства свобода та розвиток громадянського 
суспільства зазнає найбільших загроз через утрату можливостей вільного розвитку 
та функціонування, оскільки потребує контролю з боку держави над тією інформацією, 
яка потрапляє до вільного обігу. У статті розглядаються основні складники 
громадянського суспільства та виокремлюються ті його елементи, які виявилися 
найбільш уразливими в сучасних умовах. Також визначено пріоритетні, найбільш 
важливі напрями розвитку громадянського суспільства, які здатні враховувати 
та мінімізувати негативні інформаційні втручання та сформувати нову модель його 
ефективного функціонування. Розглянуто феномени «інфократії», «інфодемократії» 
та «макдональдизації», а також поняття «цифрова гігієна» як важливих елементів 
нової інформаційної реальності. Розкрито питання взаємозалежності між ступенем 
розвитку громадянського суспільства та тією увагою, яка приділяється негативним 
інформаційним чинникам на державному та міжнародному рівнях під час формування 
політики інформаційної безпеки країн.
Ключові слова: інформація, інформаційна політика, інформаційне суспільство, 
громадянське суспільство, негативні інформаційні впливи, інфократія, цифрова 
гігієна, інфодемократія, макдональдизація.
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нених фактів, що були проаналізовані, свідчення 
певних негативних тенденцій до зміни цілісної сис-
теми громадянського суспільства, які потребують 
зваженої системи протидій. Також у статті в тому 
чи іншому ступені використовувалися функціо-
нальний, логічний, історичний та низка інших мето-
дів та прийомів.

Результати. Перш ніж розглянути основні чин-
ники негативних інформаційних впливів на гро-
мадянське суспільство, зазначимо, що в межах 
нашого дослідження під громадянським суспіль-
ством ми розуміємо складну, багаторівневу, само-
врядну систему відносно автономних від держави 
громадянських інститутів та систем, використову-
ючи які громадяни здатні вчиняти цілеспрямовані 
індивідуальні або групові дії, що спрямовані на реа-
лізацію та захист власних прав, потреб та інтересів.

Структурно громадянське суспільство вклю-
чає низку систем суспільних відносин: економіч-
них, соціальних, політичних, культурних тощо 
[4, с. 7–14]. Економічним підґрунтям громадян-
ського суспільства є індивідуальна та колективна 
система недержавної власності на особисте майно 
та засоби виробництва, яка дає змогу суб’єктам 
такої власності бути незалежними від держави 
в економічному відношенні. До елементів політич-
ної структури громадянського суспільства ми тра-
диційно відносимо недержавні політичні інститути, 

основними з яких є непарламентські політичні пар-
тії, громадські організації і суспільні рухи, органи 
місцевого самоврядування, засоби масової інфор-
мації. Також важливим інститутом, за допомогою 
якого громадянське суспільство чинить істотний 
вплив на державу, є засоби масової інформації, 
які вільні від контролю політичної влади держави. 
Соціальною основою громадянського суспільства 
є система класових, етнічних, демографічних, 
професійних та інших спільнот, а також відносин 
між ними. Основним соціальним осередком тут 
виступає сім’я, члени якої в процесі взаємодії між 
собою засвоюють єдину систему соціальних норм 
та санкцій, а також зразків для власної поведінки 
і для спілкування зі сторонніми особами. При 
цьому сім’ю варто визнати найбільш традиційним 
та автономним з інститутів громадянського сус-
пільства. Важливим підґрунтям духовної сфери 
громадянського суспільства є Церква та різнома-
нітні культурно-мистецькі заклади і відносини, які 
забезпечують ідеологічну багатоманітність сус-
пільства. Вільне та ефективне функціонування 
цих та інших елементів громадянського суспіль-
ства є запорукою того, що державна влада буде 
використовуватися в інтересах населення країни 
з дотриманням системи норм соціального парт-
нерства, яке побудоване на принципах діалогу, 
взаємної поваги та довіри між сторонами.

Негативні 
інформаційні 

впливи на 
громадянське 
суспільство

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА
швидка зміна ролі традиційних економічних галузей, 
зростання економічної залежності громадянського 
суспільства від держави

ПОЛІТИЧНА СФЕРА
розвиток технологій інфодемократії, які 
непідконтрольні громадянському суспільству
 

ЗМІ (традиційні та мережеві)
надлишок інформації, маніпулювання масовою
свідомістю з метою досягнення політичних переваг

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
тотальний інформаційний контроль над приватним 
життям, криза традиційних соціальних інститутів

КУЛЬТУРНА СФЕРА
уніфікація культурних стандартів, загальносвітові 
процеси «макдональдизації» культури

Рис. 1. Негативні інформаційні впливи на окремі сфери громадянського суспільства 
Розроблено автором
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Зміни, що відбуваються в громадянському 
суспільстві, у зв’язку з розвитком інформаційних 
технологій стосуються багатьох його сфер (див. 
рис. 1). Сучасне громадянське суспільство мусить 
швидко та ефективно опановувати абсолютно 
новий глобальний інформаційний простір, який 
докорінно змінює традиційну реальність. Ми сти-
каємося з тим, що життєвий простір людей, який 
ще не так давно був відносно замкнутим та обме-
женим безпосередньою територією знаходження 
особи, достатньо швидко перетворився на гло-
бальний та всепланетний, який пронизують прак-
тично необмежені інформаційні, соціально-еконо-
мічні та культурно-комунікаційні зв’язки.

Розглядаючи негативні інформаційні впливи 
на окремі складові елементи громадянського 
суспільства, розглянемо, по-перше, економічну 
сферу суспільства. Саме вільний доступ до при-
ватної власності, свобода підприємництва та еко-
номічна незалежність є основними передумовами 
свободи особистості та всього суспільства від над-
мірного державного втручання. На нинішньому 
етапі відбувається перерозподіл ролі та значення 
традиційних економічних галузей виробництва, 
збільшення в них частки цифрових технологій 
та формування принципово нових галузей світо-
вої економіки. Звичайно, розвиток інформаційних 
технологій виступає значним стимулом для роз-
витку традиційної економіки, але ситуація, коли 
економічний добробут суспільства починає все 
більше визначатися не кількістю та якістю това-
рів, що виробляються таким суспільством, а ста-
ном його інформатизації та ступенем включення 
до світових інформаційних технологій, містить 
цілу низку негативних складників. Значною про-
блемою тут є, зокрема, те, що швидкість проце-
сів інформатизації та пов’язаних із цим процесів 
перерозподілу матеріальних благ значно пере-
вищує традиційні темпи економічного розвитку 
суспільства. Це тягне за собою неконтрольоване 
порушення сталих економічних зв’язків та виник-
нення значних диспропорцій між економічними 
секторами, оскільки значна частина громадян-
ського суспільства, на відміну від флагманів таких 
змін – крупних транснаціональних корпорацій, не 
встигає адаптуватися до них та виявляється без-
порадною в новітніх умовах, що призводить до 
критичного зниження такого важливого підґрунтя 
громадянського суспільства, як «середній клас». 
Звичайно, недоліки вказаної ситуації є особли-
востями перехідного періоду у світовій економіч-
ній системі, але саме зараз значно збільшується 
ступінь залежності величезної частини населення 
від державної підтримки, а отже, виникає суттєва 
небезпека використання цієї економічної слаб-
кості та вразливості громадянського суспільства 
для підвищення державного впливу на нього, 
а також потенційних зловживань у цій сфері.

Наступними блоком ми розглянемо ті чинники 
негативного інформаційного впливу, що зазнає 
на собі політичний складник громадянського сус-
пільства. Зауважимо, що епоха інформатизації 
хронологічно збігається зі світовою кризою інсти-
туту представницької демократії та значним зни-
женням її ефективності в сучасну епоху, про яку 
почали висловлювати думку все більше дослід-
ників [2, с. 15]. Таку кризу пов’язують з інертністю 
владного механізму, відсутністю достовірного зво-
ротного зв’язку з населенням, зневірою громадян 
у власній здатності впливати на політичні процеси 
шляхом голосування. Одним зі шляхів виходу із 
цієї кризи за допомогою сучасних інформаційних 
технологій стало поступове впровадження новіт-
ніх засобів фіксації волевиявлення народу, що 
можуть бути охоплені таким поняттям, як «інфо-
демократія» (у літературі зустрічаються також такі 
терміни, як «кібердемократія», «цифрова демокра-
тія», «онлайн-демократія», «електронна демокра-
тія»). Прибічники її впровадження роблять акцент 
на таких її безсумнівних перевагах, як оператив-
ність реагування на виявлення громадської думки, 
широта охвату електорату, відносна дешевизна, 
швидкість передачі інформації, інтерактивність, 
можливість утворення мережевих спільнот, а також 
отримання зворотного зв’язку від виборців у режимі 
он-лайн, та наголошують, що все це є надзвичайно 
позитивними чинниками для розвитку і функціону-
вання сучасної демократичної політичної системи. 
Але всі ці чинники мають також і суттєві недоліки, 
адже протилежним боком вищезазначених іннова-
цій є технологічно більш складні, а отже, здебіль-
шого практично непідконтрольні громадянському 
товариству механізми фальсифікації результатів 
волевиявлення народу, які не виникають за більш 
традиційних форм голосування. Таким чином, 
вирішення проблем упровадження інформаційної 
демократії тягне за собою необхідність  удоско-
налення рівня захисту інформації та інформацій-
ної безпеки країни, що, своєю чергою, виводить 
на перший план визначення тієї міри, в якій дер-
жава та її компетентні органи можуть мати можли-
вість утручатися до цієї галузі відносин [6, с. 99], 
адже вдосконалення рівня інформаційної безпеки 
пов’язане з утручанням в інформаційний простір 
і стає загрозою обмеження прав та свобод грома-
дянського суспільства.

Ураховуючи специфіку предмета дослідження, 
вважаємо за доречне виділити вивчення нега-
тивних інформаційних впливів на засоби масової 
інформації окремим пунктом нашого розгляду, 
адже бурхливий розвиток інформаційних техно-
логій безпосередньо вплинув на цю сферу. При 
цьому важливою особливістю ЗМІ виступає той 
факт, що вони займаються виробництвом інфор-
маційного ресурсу не для окремих споживачів, 
а для необмеженого кола осіб, що невідворотно 
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призводить до формування та нав’язування пев-
них моделей поведінки суспільству. Упровадження 
новітніх технологій значно збільшує ступінь інфор-
маційного охоплення населення планети впливом 
засобів масової інформації. Це стає дієвим меха-
нізмом нав’язування певних думок та моделей 
поведінки, а отже, надає потенційні можливості 
для недобросовісного маніпулювання свідомістю 
мас із використанням інформаційного ресурсу 
та ЗМІ, що здійснюється з метою узурпації політич-
ної влади в країні та формування «зручної» для 
органів публічної влади суспільної позиції по клю-
чових питаннях.

Зауважимо, що ЗМІ є невід’ємним елемен-
том громадянського суспільства лише за умови 
їх реальної незалежності від держави, існування 
в суспільстві поваги до інакодумства, а також широ-
кого доступу населення до альтернативних джерел 
інформації. У цьому контексті варто підкреслити 
надзвичайно цікаву трансформацію, що відбулася 
у цій сфері в процесі зростання інформатизації сус-
пільства. Йдеться про те, що в класичній теорії гро-
мадянського суспільства перехід від тоталітарного 
чи авторитарного режиму до демократичних норм 
та цінностей супроводжується значним перетво-
ренням ролі ЗМІ, які переходять від транслювання 
обмеженої кількості «ідеологічно вірної» інформа-
ції до широкого інформаційного висвітлення подій 
[7, с. 283]. Інформаційний парадокс сучасності 
полягає у тому, що загрозу формування новітнього 
інформаційного тоталітаризму сьогодні пов’язують 
зовсім не з дефіцитом інформації, а з її надлишком. 
Протягом достатньо невеликого історичного про-
міжку часу відбулися революційні перетворення, 
внаслідок чого інформація з «бажаної здобичі», 
яку важко отримати, почала перетворюватися 
на своєрідного «агресора», що веде справжню 
боротьбу за увагу людей. У цьому контексті нега-
тивним чинником інформаційних впливів на грома-
дянське суспільство варто вважати стрімке зрос-
тання тих обсягів інформації, з якими доводиться 
стикатися кожному члену сучасного суспільства.

Надлишок інформаційних потоків призводить 
до того, що сучасна людина у своєму житті має 
доступ до значно більшого обсягу інформації, ніж 
вона здатна отримати та переосмислити через 
власні досвід та світосприйняття. Це викликає 
необхідність, по-перше, все в більшому ступені 
спиратися під час задоволення власних інформа-
ційних потреб на сторонній досвід; по-друге, потре-
бує формування певних інформаційних фільтрів 
каналів комунікації, що дали б змогу обмежувати 
людську свідомість від надмірного інформацій-
ного навантаження. Обидві тенденції призводять 
до того, що традиційні підходи до інформаційної 
поведінки все більше втрачають свою ефектив-
ність, оскільки сприйняття дійсності стає не без-
посереднім, а опосередкованим, зокрема через 

засоби масової інформації. Очевидно, що така 
ситуація в кінцевому підсумку призводить до обме-
ження вільного доступу до інформації та ставить 
під загрозу вільне існування та функціонування 
інститутів громадянського суспільства.

Ще одним структурним складником громадян-
ського суспільства, який зазнає на собі значних 
негативних інформаційних впливів, є соціальна 
система суспільства. Зауважимо, що з посилен-
ням інформатизації світу спостерігається зрос-
тання авторитарних тенденцій із боку держави 
по відношенню до суспільства і навіть з’явлення 
потенційної загрози формування новітньої форми 
тоталітаризму. Йдеться про те, що з розвитком 
електронних засобів комунікації, технологій збору 
та аналізу інформації, систем електронних роз-
рахунків тощо – технологій, які надають широке 
коло можливостей для здійснення інформаційного 
контролю за переміщенням та діяльністю людей, 
а отже, і зловживань у цій сфері – відбувається 
формування такої системи суспільного устрою, як 
інфократія – влада еліти у суспільстві та державі, 
джерелом панування якої є використання отрима-
ної інформації для досягнення соціального контр-
олю [5]. Це призводить до прискореної віртуалізації 
соціального життя, перенесення соціальних відно-
син та контактів зі сфери реального життя у сферу 
мережевого простору. Значне занепокоєння 
дослідників викликає небезпека з боку соціальних 
мереж для сучасного громадянського суспільства, 
адже процеси комунікації між людьми та традиційні 
соціальні інститути стають усе більш залежними 
від інформаційної мережі Інтернет, що призводить 
до втрати навичок безпосереднього спілкування, 
розмивання системи соціальних контактів, утрати 
відчуття важливості та унікальності кожної окре-
мої людини тощо. Усе це призводить ще до одного 
аспекту небезпеки для громадянського суспіль-
ства, який полягає у створенні так званої вірту-
альної альтернативи реальності, яка суттєво змі-
нює сприйняття людиною навколишнього світу, на 
перспективу чого ще в 1970-х роках звертав увагу 
американський дослідник Герберт Шиллер [1]. Він 
попереджав про можливості глобальної маніпуля-
ції інформаційними потоками з боку урядів та вели-
ких корпорацій. Для створення таких інформацій-
них маніпуляцій мали використовуватися ЗМІ, які 
формували глобальні міфічні образи реальності, 
які транслювалися в суспільстві з метою заміни 
особистих оцінок, думок та досвіду на маніпуля-
тивні та нав’язані, з метою змусити людей робити 
певні вибори та вчиняти потрібні владі дії. Відпо-
відно до цієї концепції, ці механізми можуть бути 
використані не тільки в політичній пропаганді, 
а й у комерційній та рекламній сферах. Коли спо-
живачам демонструється бажаний стиль життя, 
обов’язковим атрибутом об’являється той чи інший 
товар або політична сила. Таким чином, система 
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віртуальної альтернативи реальності загрожує 
існуванню здорового громадянського суспільства, 
маніпулюючи масовою та індивідуальною свідо-
містю через створення та нав’язування вигаданої 
картини життя, а також соціальних цінностей.

Із розглянутих вище положень закономірно 
випливає, що значних перетворень під тиском 
інформаційних чинників отримує культурна сфера 
громадянського суспільства, де зростають так 
звані процеси «макдональдизації» [3]. Головною 
особливістю вказаних процесів є перетворення 
культурної сфери, яка завжди була «душею» гро-
мадянського суспільства, на аналог ресторанів 
швидкого обслуговування. Це призводить до гомо-
генізації світових культур, стирання їхніх особли-
востей та специфіки. Головними принципами такої 
культури стають контрольованість та передбачу-
ваність процесів, можливість прорахувати резуль-
тат творчої діяльності з метою забезпечення її еко-
номічної прибутковості,

Висновки. Підводячи підсумки, зазначимо, 
що проблеми збереження балансу між інформа-
ційними свободами громадянського суспільства 
та необхідністю державного втручання в інфор-
маційні відносини є ключовими для ефективного 
функціонування громадянського суспільства. Це 
невідворотно призводить до обмеження грома-
дянських прав та свобод людини, а також порушує 
крихку рівновагу між державою та громадянським 
суспільством, яку сьогодні неможливо уявити 
без наявності в державі механізмів ефективного 
забезпечення нормального функціонування всіх 
елементів громадянського суспільства. В умовах 
стрімкого розвитку інформаційної сфери відбува-
ється очевидне зниження ефективності традицій-
них механізмів подолання цих проблем, а також 
окреслюються новітні негативні чинники та загрози 
інформаційного впливу на громадянське суспіль-
ство. Науковий аналіз усіх цих чинників свідчить 
про необхідність подальших комплексних та ґрун-
товних досліджень у сфері моделювання новітніх 
моделей громадянського суспільства, що здатні 
подолати вказані негативні інформаційні впливи.
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The article is devoted to the analysis of the main negative information influences to 
the modern civil society. These include the redistribution of economic flows in connection 
with the processes of informatization; increasing global control over the privacy of individuals; 
manipulative intervention in it by creating an «alternative reality» that allows to manipulate 
the people’s behavior for the interests of political elites; change and unification of socio-
cultural living standards etc. Such situation violates the real balance of power between 
the institutions of government and civil society; that could result in great harm to the rights 
of people protected by law, the implementation of which is a necessary prerequisite for 
the democratic development of the state and society; in addition it is creates the danger 
of the formation of the latest «information totalitarianism». This creates an extremely difficult 
situation – the information society will, on the one hand, encourage the development of only in 
a democratic and legal state, as well as in the presence of an active civil society, each member 
of which, in particular, has the opportunity to freely receive and disseminate information. This 
can only be achieved by guaranteeing human and civil rights and freedoms, a democratic 
political system, and the effective control of these mechanisms by civil society institutions. 
On the other hand, the development of the information society will lost the opportunities 
for free development and functioning, as it requires state control over the information that 
enters free circulation. The article considers the main elements of civil society and identifies 
those elements that are most vulnerable in modern conditions. It considers most important 
directions of civil society development, which are able to take into account and minimize 
negative information interventions and form a new model of its effective functioning. The 
article is deal with the phenomena of «infocracy», «infodemocracy» and «McDonaldization», 
as well as the concept of «digital hygiene» as important elements of the new information 
reality.
Key words: information, information policy, information society, civil society, negative 
information influences, infocracy, digital hygiene, infodemocracy, McDonaldization.
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Вступ. У багатьох країнах Європейського 
Союзу (далі – ЄС) викликом існуючій системі став 
популізм лівого і правого ґатунку. Про ситуацію, 
яка склалася, оригінально сказав французький 
антрополог М. Оже: «Темпи розвитку громадян-
ського суспільства залишили далеко позаду тра-
диційну політичну систему, з якою це суспільство 
більше себе не ототожнює» [4, с. 157].

Тому не дивно, що поділ на консерваторів, лібе-
ралів, крайніх правих, крайніх лівих не відповідає 
новим реаліям політичного життя. На нашу думку, 
некоректно нині називати партії ультраправими 
лише за те, що вони апелюють до збереження 
національної ідентичності або виступають за 
обмеження міграційних потоків і скорочення ком-
петенцій «брюссельської бюрократії». Партії, які 
нині дистанціюються від вказаних проблем, «елек-
торально приречені», про що й свідчать результати 
парламентських виборів в європейських країнах.

Відповідно партійні системи під впливом загаль-
носвітових тенденцій розвитку трансформувалися 

і кооптували у свій склад антисистемну опозицію, 
і вона вже не є «крайньою». Як результат партії 
зміщуються до центру, оскільки тільки там можна 
нині отримати високий рівень легітимності. Вод-
ночас у нових соціально-політичних реаліях вони 
починають працювати за таким алгоритмом: 1) 
виокремлюють ідентифіковані виборцями най-
головніші проблеми, які викликають у суспільстві 
найбільший резонанс; 2) пропонують /декларують 
набір методів, якими можна вирішити вказані про-
блеми (методи зазвичай популістські).

Мета та завдання. Метана шої статті – пока-
зати вплив парламентських виборів 2018 р. у краї-
нах Європейського Союзу на конфігурацію партій-
них систем та урядових коаліцій. Для досягнення 
мети необхідно вирішення таких дослідницьких 
завдань: а) охарактеризувати результати пар-
ламентських виборів у країнах Європейського 
Союзу; б) вивчити причини успіху на виборах «пар-
тій нової політики»; в) оцінити вплив популізму на 
електоральний вибір. 

Парламентські вибори у країнах  
Європейського Союзу у 2018 році:  
характеристика електоральних результатів  
та конфігурацій партійного ландшафту
УДК 329.1 / (4–6 єс): 324
DOI https://doi.org/10.24195/2414-
9616.2020-3.7

Копинець Юрій Юрійович
старший викладач кафедри 
міжнародних студій та суспільних 
комунікацій
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»
вул. Університетська, 14, Ужгород, 
Україна

Копинець Юрій Юрійович

Проаналізовано парламентські вибори в шести країнах Європейського Союзу, які 
відбулися у 2018 році: в Італії (4 березня), Угорщині (8 квітня), Словенії (3 червня), 
Швеції (9 вересня), Латвії (6 жовтня) та Люксембурзі (14 жовтня). Показано вплив 
виборів до вищих представницьких органів влади на акторний склад та конфігурацію 
партійних систем.
Зазначено, що за результатами виборів до італійського парламенту перемогу 
здобула правоцентристська коаліція (37,03% голосів виборців). Правоцентристська 
популістська партія «Рух п’яти зірок» посіла друге місце з результатом 32,68%.
В Угорській Республіці четвертий раз перемогу здобула панівна політична партія 
«Фідес» у блоці із Християнсько-демократичною народною партією, отримавши  
67% депутатських мандатів у Державних зборах Угорщини й одноосібно 
сформувавши уряд.
Охарактеризовано вибори до шведського риксдагу. Підкреслено, що результати 
виборів підтвердили загальноєвропейську тенденцію посилення праворадикальних 
популістських сил: партія «Шведські демократи» здобула 17,6% голосів виборців 
(62 депутатські мандати із 349).
Досліджено особливості виборів до латвійського сейму (100 депутатів). Зазначено, 
що за результатами виборів відбулася зміна політичного ландшафту країни, оскільки 
перемогу на виборах здобули політичні сили, які мають нетривалу політичну історію, 
або взагалі є «новими партіями»: популістська партія «Кому належить держава» 
(2 результат) та об’єднання партій «Розвитку / Так» (четвертий результат). 
Акцентовано, що вибори до Національних зборів Словенії також підтвердили 
тенденцію високих результатів у популістських партій: другий результат здобула 
популістська партія «Список Мар’яна Шареца». Підкреслено, що головною причиною 
успіху популістських політичних сил за результатами парламентських виборів 
2018 року у країнах Європейського Союзу (Італія, Латвія, Словенія, Швеція) є низький 
рівень довіри до «старої» політичної еліти в умовах високого запиту на її оновлення. 
Зроблено висновок, що результати парламентських виборів у країнах Європейського 
Союзу впродовж 2018 року свідчать про еволюцію їхнього партійно-політичного 
ландшафту в бік інституціалізації антисистемної політики, носіями якої є зазвичай 
популістські партії. 
Ключові слова: Європейський Союз, парламентські вибори, партійна система, 
антисистемні партії, популістські партії, «мейнстримні» партії.
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Методи дослідження. Для вивчення електо-
ральних процесів у країнах Європейського Союзу 
були використані системний та неоінституційний 
методи. Компаративний та соціокультурний під-
ходи були використані для аналізу результатів 
виборів та чинників, які його зумовлювали. Вказані 
методи разом із загальнонауковими й утворили 
методологічну основу нашого дослідження. 

Результати. У 2018 р. відбулися парламент-
ські вибори в шести країнах Європейського Союзу: 
в Італії (4 березня), Угорщині (8 квітня), Словенії 
(3 червня), Швеції (9 вересня), Латвії (6 жовтня), 
Люксембурзі (14 жовтня). Результати виборів уко-
тре показали жорстку конкуренцію мейнстримних 
партій та партій «нової політики» (інколи їх ще нази-
вають антисистемними партіями). До них ми від-
носимо ті, які характеризуються такими основними 
рисами. По-перше, вони протиставляють себе тра-
диційним партіям і вважають себе єдиними силами, 
здатними захистити інтереси всього народу. 
По-друге, «антисистемні партії» беруть участь 
у політиці за допомгою агресивного стилю опози-
ційної боротьби. По-третє, ідеологічною основою 
таких партій виступає «харизматичний популізм». 
По-четверте, їхнім месиджам притаманні антигло-
балістські, антиміграційні, євроскептичні настрої.

Феноменом останніх парламентських виборів 
у країнах ЄС стають «нові партії». «Нова партія» – 
це партія, яка виникла з розколу вже існуючої партії 
або є новою по суті, оскільки утворюється новими 
політиками. До основних ознак «нових» партій 
Л. Сморгунов відносить такі. По-перше, нова пар-
тія відрізняється від історичної. Історична партія 
вже колись існувала, і її поява це данина традиції, 
а не потреба у вираженні якихось політичних інтер-
есів. По-друге, нова партія виникає у проміжку між 
двома послідовними виборами. Якщо партія колись 
уже брала участь у виборах, то вона не може вва-
жатися новою. По-третє, нова партія повинна кон-
курувати за ідеологічну нішу. По-четверте, нова 
партія має нову назву і новий склад політичних 
лідерів [13, с. 10]. Отже, сутнісною ознакою «нових 
партій» є їх утворення у проміжку між останніми 
і наступними черговими / позачерговими парла-
ментськими (місцевими виборами). 

Італія (4 березня 2018 р., вибори італійського 
парламенту). 28 грудня 2017 р. Президент Італії 
С. Маттарелла ухвалив рішення про розпуск обох 
палат парламенту (палати депутатів і сенату) і ого-
лосив про проведення 4 березня 2018 р. чергових 
парламентських виборів. Ми будемо аналізувати 
результати виборів до нижньої палати. Палата 
депутатів складається із 630 членів, які обира-
ються на 5 років: 232 депутати (37% від загальної 
кількості) обираються по одномандатних округах, 
386 депутатів (61%) – за пропорційною системою, 
12 депутатів (2%) обирають італійці, які живуть за 
кордоном. Для того, щоб отримати депутатські ман-

дати, політична партія повинна набрати не менше 
3% голосів виборців, а коаліція не менше 10%. 
У палаті депутатів були представлені за результа-
тами попередніх виборів 11 політичних партій.

Партійна система Італії тривалий час демонстру-
вала циклічну закономірність домінування і чергу-
вання при владі «лівих» і «правих» сил. Руйнація 
такої «недосконалої» двопартійності почалася 
у 80-х рр. ХХ ст., а вже напередодні парламентських 
виборів 1994 р. у них з’являються серйозні конку-
ренти – правопопулістські партії «Вперед, Італія» 
(С. Берлусконі) і «Ліга Півночі» (М. Сальвіні). Напри-
кінці 90-х рр. партійна система Італії стає біполяр-
ною, а із середини першого десятиліття 2000-х 
рр. виникає третій полюс в політичному / партій-
ному житті Італії – «Рух п’яти зірок» [4, с. 157–166]. 

Головними конкурентами на виборах 2018 р. 
були три політичні сили:

Коаліція на чолі з панівною на той час Демо-
кратичною партією Італії, яку очолював колишній 
прем’єр-міністр М. Ренці (2014–2016 рр.), і до якої 
належав діючий прем’єр-міністр П. Джентілоні 
(з 2016 р.). До коаліції також входили об’єднання 
ліберальних і проєвропейських партій «Більше 
Європи», об’єднання соціалістів, екологістів і про-
гресистів «Разом», об’єднання центристських пар-
тій «Народний громадянський список», союз двох 
регіональних партій «Південно-Тирольської народ-
ної партії» і «Трентино-Тирольської автономної 
партії», союз регіональних партій «Долина Аоста».

Коаліція правих партій, до якої входили 
ліберально-консервативна партія колишнього 
прем’єр-міністра С. Берлусконі «Вперед, Італія!», 
націонал-консервативна партія «Ліга Півночі», 
націоналістична партія «Брати Італії», ліберально-
консервативна партія «Ми з Італією».

Антисистемна популістська партія «Рух п’яти 
зірок» («Д 5З»), заснована відомим коміком 
Б. Грілло, очолює Луїджі ді Майо [3, с. 55–56]. Про-
грама «Д 53» поєднувала в собі як «ліві» (ідея 
прямої демократії, соціальних гарантій, недовіра 
до класичних партій), так і «праві» (євроскептична 
й антимігрантська риторика, критика високого опо-
даткування, недовіра «істеблішменту») популість-
скі месиджі [1, с. 196]. 

За результатами виборів перемогу здо-
була правоцентристська коаліція, яка отримала 
37,03% голосів виборців (265 депутатів). «Рух 
п’яти зірок» посів друге місце з результатом 
32,68% (227 депутатів), третій результат був у ліво-
центристської коаліції – 26,16% (122 депутати), 
а четвертий – у лівоцентристської партії «Вільні 
і рівні» – 3,38% (14 депутатів).

Результати виборів показують, що в Італії, як 
останнім часом і в інших європейських країнах, 
зазнала поразки на виборах панівна лівоцентрист-
ська коаліція на чолі з Демократичною партією Іта-
лії. А перемогу здобули, як і в інших країнах ЄС, 
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націоналістичні, популістські партії, які отримали 
разом 69,65% голосів виборців : «Д 53» – 32,68%, 
«Ліга Півночі» (пізніше «Ліга») – 17,37%, «Вперед, 
Італія» – 14,01%, «Брати Італії» – 4,35%, «Ми з Іта-
лією» – 1,30% [3, с. 65–66]. 

Отже, найбільшу кількість голосів отримала пра-
вопопулістська партія «Д 53». Офіційна дата ство-
рення партії 4 вересня 2009 р. Ідея створення руху 
належить підприємцю з інформаційних техноло-
гій (він же і політтехнолог) Д. Казеладжо й актору-
коміку Джузеппе («Беппе») Гріллло. Створення 
нового політичного руху планувалося для залу-
чення виборців, які займають аполітичну позицію 
або розчарувалися у «старих» політичних партіях. 
У 2005 р. почав працювати блог Д. Грилло, так поча-
лася «розкрутка» нового руху. Ідеолог Руху Д. Казе-
ладжо обрав «Беппе» як його «обличчя» не випад-
ково, оскільки, відповідно до італійських традицій, 
коміку-шуту дозволялось говорити те, чого не могли 
сказати інші (передусім про владний істеблішмент). 
Символ руху – 5 зірок: Вода, Енергія, Розвиток, 
Навколишнє середовище, Транспорт [5, с. 132–133].

Пізніше Д. Казеладжо створює Інтернет-плат-
форму «Руссо» (для зворотного зв’язку із грома-
дянами). За допомогою неї до 2009 р. були сфор-
мовані структурні підрозділи партії в усіх регіонах 
Італії для активної політичної діяльності. На пар-
ламентських виборах 2013 р. Рух отримує відразу 
25% голосів виборців. У 2015 р. за результатами 
«онлайн-праймеріз» громадяни обирають нового 
лідера партії – студентського активіста Луіджі 
Ді Майо. Таким чином вперше були масштабно 
застосовані ІТ-технології «прямої демократії» 
(використання інтернет-блогу Дж. Грілло), за допо-
могою яких шляхом онлайн-голосування відбулося 
висунення лідерів загальнонаціонального рівня.

За результатами виборів була створена супер-
ечлива урядова коаліція «Д 53» і «Ліги». Так зва-
ний «уряд змін» працював конфліктно, у серпні 
2019 р. коаліція припинила існування, а прем’єр-
міністр подав у відставку. Нова коаліція була ство-
рена у вересні «Рухом п’яти зірок» із Демократич-
ною партією Італії. 

Угорська Республіка (8 квітня 2018 р., 
вибори Державних зборів). Восьмі парламент-
ські вибори в Угорщині четвертий раз за новітню 
історію принесли перемогу партії «ФІДЕС» (1998, 
2010, 2014, 2018 рр.). Усього до виборчого бюле-
теня були внесені 23 суб’єкти виборчого процесу 
(списки партій, виборчих блоків, національних 
меншин). У виборах взяли участь 68,13% вибор-
ців. Це один із найвищих показників за всю істо-
рію угорських виборів. 

За правоцентристську коаліцію «ФІДЕС – 
ХДНП» проголосували 49,27% виборців, які взяли 
участь у голосуванні, праворадикальну партію 
«Йоббік» (політична партія (далі – ПП) «За кращу 
Угорщину») підтримали 19,06% виборців, блок 
соціалістів із партією «Діалог» (“MSZP – Р”) здо-
був 11,91%, ПП «Політика може бути іншою» 
(LMP) отримала 7,06%, ПП «Демократична коа-
ліція» – 5,37%. Якщо врахувати і кількість ман-
датів, які здобули політичні партії d мажори-
тарних округах, то результати виборів будуть 
виглядати так: 133 депутатські мандати здобула 
коаліція «ФІДЕС – ХДНП», партія «Йоббік» – 26, 
ВБ “MSZP – Р” – 20, «Демократична коаліція» – 
9, «Політика може бути іншою» – 8, «Разом» – 1, 
незалежний кандидат та представник німецької 
меншини – по 1 мандату [7; 15]. Ідеологічна кон-
фігурація угорського парламенту виглядає так: 
ультраправі – ПП «Йоббік»; праві – ПП «ФІДЕС», 
ХДНП; центристи – ПП «Демократична коаліція»; 
лівоцентристи – УСП, ПП «Політика може бути 
іншою». Результати виборів подано в таблиці 1.

Отже, за результатами виборів правоцен-
тристьскі партії («Фідес», Християнсько-демокра-
тична народна партія) та крайня права («Йоббік») 
зміцнили свої позиції (понад 80% парламентських 
місць), а ліві сили зазнали відчутної поразки (Угор-
ська соціалістична партія, «Діалог»), здобувши 
трохи більше 15% голосів виборців.

Причини перемоги правих партій такі: а) успіх 
економічної політики уряду В. Орбана, зниження 
безробіття, підвищення доходів громадян; б) 
захист інтересів угорської нації, закордонних 

Таблиця 1
Результати виборів до Державних зборів Угорщини 8 квітня 2018 р.

Партія / виборчий блок
Одномандатні 

округи,  
к-ть мандатів

Загальнодержавний 
округ, к-ть голосів 
(%), к-ть мандатів

Загальна к-ть 
мандатів

Відсоток  
мандатів, %

 Виборчий блок «ФІДЕС» / ХДНП 91 (49,27%) 42 133 67 
ПП «За кращу Угорщину» («Йоббік») 1 (19,06%) 25 26 13
Виборчий блок УСП / ПП «Діалог» 
(“MSZP – Р”) 8 (11,91%) 12 20 10

ПП «Демократична коаліція» 3 (5,37%) 6 9 5
ПП «Політика може бути іншою» 1 (7,06%) 7 8 4
ПП «Разом» – 1 1 0,33
Представник німецької меншини 1 – 1 0,33
Незалежний кандидат 1 – 1 0,33 
Усього 106 93 199 100
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угорців; в) протидія уряду В. Орбана надмірній 
глобалізації та мультикультуризації; г) антимігра-
ційна політика.

Ліві партії не порушували цих проблем у виборчій 
кампанії, а наголошували на домінуванні загально-
європейських цінностей, що, як показали результати, 
не відповідало виборчим настроям громадян [7].

Швеція (9 вересня 2018 р., вибори до швед-
ського парламенту – риксдагу, який складається 
із 349 депутатів). Партійна система Швеції може 
бути визначена як система поміркованого плю-
ралізму, яка характеризується наявністю від 6 до 
8 партій з утворенням складних урядових коаліцій. 
Усі політичні партії, які отримали на виборах хоча 
б 1 мандат, або 2% голосів виборців, мають право 
на державне фінансування [11, с. 602].

Основні політичні партії Швеції такі: 1) Соціал-
демократична робоча партія Швеції (далі – 
СДРПШ), яка заснована у 1889 р. і перебувала при 
владі в 1932–1976, 1982–1991, 1994–2006 рр.; 
2) Поміркована коаліаційна партія, витоки якої сяга-
ють від консервативного виборчого блоку, створе-
ного в 1904 р.; 3) «Партія Центру», яка була ство-
рена як Аграрний союз і переіменована в 1958 р.; 
4) Народна партія – ліберали (створена в 1902 р.); 
5) Християнсько-демократична партія (Християн-
ські демократи, утворена в 1964 р.); 6) Ліва пар-
тія (витоки від Соціал-демократичної партії Шве-
ції, яка створена в 1917 р.); 7) «Зелені» (утворена 
в 1981 р.), 8) «Шведські демократи» [11, с. 602].

Результати виборів підтвердили загальну євро-
пейську тенденцію посилення праворадикальних 
популістських сил. У Швеції такою є партія «Швед-
ські демократи» (заснована в 1988 р.), яка здобула 
у 2018 р. 17,6% голосів виборців (62 депутатські 
мандати), що на 4,7% більше, ніж на виборах 
2014 р. Уперше до парламенту партія потрапила 
у 2010 р., коли здобула 5,7% голосів виборців. Пар-
тія виступає проти ліберальної міграційної полі-
тики та вимагає виходу Швеції з ЄС [9, c. 71–73].

Посилення електоральної підтримки «Швед-
ських демократів» приводить до того, що коа-
ліція на чолі із СДРПШ та правоконсерватив-
ний «Альянс за Швецію» (Помірна коаліаційна 
партія, «Партія Центру», «Ліберали», «Христи-

янські демократи») не набирають за результа-
тами виборів більшості і не можуть сформувати 
уряд. За результатами виборів 2018 р. «червоно-
зелені» (коаліція, яку утворюють СДРПШ, «Зелені» 
та Ліва партія) здобули 144 мандати (40,6% голо-
сів виборців), а «Альянс за Швецію» – 143 депу-
татські мандати (40,3%). Такий розподіл депу-
татських мандатів не дозволяє створити урядову 
коаліцію, оскільки жодна із флангових політичних 
сил не хоче створювати коаліцію із «Шведськими 
демократами», а також «велику коаліцію» одна 
з одною [10]. Тому урядова коаліція була створена 
лише 21 січня 2009 р. у складі СДРПШ та Партії 
зелених, а прем’єр-міністром обраний С. Левен.

Латвія (6 жовтня 2018 р., вибори латвійського 
парламенту – сейму). Однопалатний парламент 
(сейм) складається зі 100 народних депутатів, які 
обираються за пропорційною виборчою системою 
преференційних / відкритих списків із 5% виборчим 
бар’єром для політичних партій і виборочих коалі-
цій. Партійну систему Латвії можна ідентифікувати 
як багатопартійну без панівної партії [11, с. 293; 
12, с. 296–301].

За результатами парламентських виборів депу-
татські мандати отримали 7 партій за явки 54,6% 
виборців. Участь у виборах взяли 16 партій. Варто 
зазначити, що явка виборців у Латвії, починаючи 
з 1993 р., постійно зменшується, що свідчить 
про розчарування громадян у політиці урядовців: 
1993 р. – 91,2%, 1998 р. – 71,9%, 2006 р. – 60,8% 
[2, с. 85]. Результати виборів подано в таблиці 2. 

Парламентські вибори в Латвії також проде-
монстрували зміну політичного й ідеологічного 
ландшафту. До парламенту пройшли політичні 
партії / коаліції, які в основному мають порів-
няно нетривалу політичну історію, а дві з них уза-
галі є новими, оскільки утворені в міжвиборчий 
період: партія «Кому належить держава» (2016 р.) 
та об’єднання партій «Розвитку / Так» (2018 р.). 
Партія «Кому належить держава» є класичним 
популістським утворенням.

Такі результати свідчать про розчарування 
виборців у «старих» партіях, які, на їхню думку, не 
здатні захистити інтереси Латвії в умовах зростання 
регіональних і глобальних викликів, пов’язаних 

Таблиця 2
Результати виборів до сейму Латвії 6 жовтня 2018 р.

Партія / виборча коаліція
(дата створення) % голосів К-ть деп. 

місць Ідеологія

Соціал-демократична партія «Згода» (2010 р.) 19,80 23 соціал-демократія
Партія «Кому належить держава» (2016 р.) 14,25 16 популізм, націоналізм
Нова консервативна партія (2014 р.) 13,59 16 консерватизм, націоналізм
Об’єднання партій «Розвитку / Так» (2018 р.) 12,04 13 соціал-лібералізм, євроцентризм
Партія «Національне об’єднання «Все для Латвії» – 
Вітчизні і свободі / ДННЛ (2010 р.) 11,01 13 націонал-консерватизм

Коаліція «Союз зелених та селян» (2002 р.) 9,91 11 консерватизм, екологізм
Партія «Нова єдність» (2010 р.) 6,69 8 ліберальний консерватизм
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з економічною кризою, міграційними проце-
сами, захистом національної ідентичності тощо. 

Незважаючи на перемогу партії «Згода» 
і її трансформацію в європейську соціал-демокра-
тичну партію, парламентські партії відмовилися від 
коаліції з нею, передусім за її проросійську спря-
мованість (угоду про співпрацю з партією «Єдина 
Росія» вона скасувала лише у 2017 р.). Негативний 
коаліаційний потенціал також мав «Союз зелених 
і селян», лідер якого до цього очолював урядову 
коаліцію. Після тривалих переговорів уряд сфор-
мував лідер партії «Нова єдність» К. Каріниш 
(23 січня 2019 р.), який і став прем’єр-міністром. 
До урядової коаліції увійшли п’ять політичних сил, 
а в опозиції залишилися партія «Згода» та коаліція 
«Союз зелених та селян». 

Словенія (3 червня 2018 р., вибори Національ-
них зборів Словенії). Вибори до Національних 
зборів, які складаються з 90 депутатів, відбува-
ються за пpопорційною системою відкритих спис-
ків у восьми 11-мандатних округах із 4% загоро-
джувальним бар’єром (88 депутатів). А також по 
одному представнику обирається від італійської 
й угорської національних меншин за методом 
Борда [11, с. 496; 12, с. 309–310]. 

У виборах до парламенту взяли участь 25 полі-
тичних партій, 10 з яких були «новими», до того ж 
одна з них – «Список Мар’яна Шареца» – посіла 
2-ге місце. Явка виборців становила 52,6% [16]. 
Результати виборів подано в таблиці 3.

Перемогу на виборах здобула правоконсерва-
тивна й антиіммігрантська Словенська демокра-
тична партія (далі – СДП), яка здобула 25 депу-
татських мандатів. Партія підтримує тісні стосунки 
з угорською партією «Фідес», а В. Орбан навіть 
брав участь в електоральній кампанії СДП, яку 
очолює Я. Янша [8; 16].

Друге місце посіла партія «Список Мар’яна 
Шареца» (далі – СМШ) (13 депутатських манда-
тів). Партію створив журналіст та комедійний актор 
М. Шарец. Успіх партій на виборах – це відповідь 
на запит словенців на нові обличчя в політиці.

Третє місце здобула панівна партія прем’єр-
міністра М. Церара «Партія сучасного центру», яка 
в парламенті минуло госкликання мала 30 депу-
татських місць.

«Соціал-демократи» отримали четвертий 
результат (10 мандатів), покращивши електо-
ральні показники порівняно з минулими виборами 
на 4 мандати. Партію до обрання на пост прези-
дента 16 років очолював Б. Пахор. Зросла також 
порівняно з попередніми виборами підтримка 
партії «Ліві» з 6 до 9 мандатів. «Нова Словенія – 
Християнські демократи» здобула 7 депутатських 
мандатів, 5 депутатів матиме «Альянс Аленки Бра-
тушек» (А. Братушек була першою жінкою-прем’єр-
міністром Словенії у 2013–2014 рр.). Демокра-
тична партія пенсіонерів Словенії (далі – ДППС) 
втратила порівняно з попередніми виборами поло-
вину депутатських мандатів, здлобула лише 5.  
Із чотирма депутатами повернулась у велику полі-
тику «Словенська національна партія» [8; 16].

Високий рівень фрагментації парламенту не 
дозволив відразу утворити урядову коаліцію. 
Насамперед тому, що більшість партій відмови-
лися укладати коаліаційну угоду із СДП. Уряд 
меншості М. Шареца був затверджений лише 
17 серпня 2018 р. До урядової коаліції увійшли 
СМШ, «Соціал-демократи», «Партія сучасного цен-
тру», «Альянс Аленки Братушек» та ДППС (усього 
43 депутати). Під час голосування за голову уряду 
коаліцію меншості підтримала партія «Ліві», хоча 
до складу коаліції вступати вона відмовилася. 
А вже в січні М. Шарец подав у відставку, мотиву-
ючи свій вчинок тим, що він не може з такою коа-
ліцією проводити конструктивну урядову політику 
[6, с. 64]. Нова коаліція була створена лідером 
СДП Я. Яншою у складі СДП, НСХД, «Партії сучас-
ного центру», ДППС (усього 52 депутати).

Причину феноменального успіху антисистем-
них політиків та їхніх політичних сил (Італія, Слова-
кія, Україна, Хорватія) російський дослідник П. Кан-
дель бачить у низькому рівні довіри до старої еліти 
та високому запиті на її оновлення. У своїй статті 

Таблиця 3
Результати виборів до Державних зборів Словенії 3 червня 2018 р.

Партія (рік утворення) % голосів К-ть  
місць Ідеологія

Словенська демократична партія (СДП, 1989 р.) 24,95 25 націоналізм, консерватизм, популізм
«Список Мар’яна Шареца» (СМШ, 2013 р.) 12,65 13 популізм, лівоцентризм
«Партія сучасного центру» (2013 р.) 9,93 10 консерватизм
«Соціал-демократи» (1993 р.) 9,75 10 соціал-демократія
«Ліві» (2017 р.) 9,31 9 демократичний соціалізм, екологізм
«Нова Словенія – Християнські демократи» 
(НСХД, 2000 р.) 7,13 7 консерватизм, християнська демократія

«Альянс Аленки Братушек» (2014 р.) 5,13 5 лівоцентризм
Демократична партія пенсіонерів Словенії 
(ДППС, 1990 р.) 4,92 5 демократичний соціалізм, лівоцентризм

Словенська національна партія (СНП, 1991 р.) 4,19 4 націоналізм, євроскептицизм, популізм
Італійська, угорська меншини 2
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«Як виграти вибори і програти владу: Косово і Сло-
венія» він вказує і на причину фіаско таких проєктів. 
Головною з них є нездатність «нових» політичних 
сил та їхніх лідерів до ухвалення конструктивних 
управлінських рішень, які зазвичай увхалюються 
на основі компромісу. Прийнявши образ виразника 
волі мас, вони не можуть вже діяти по-іншому, 
і тому цей образ водночас стає імперативом їхньої 
політичної поведінки. Отже, те, що забезпечило 
успіх, невдовзі стає причиною поразки [6, с. 64–68]. 

Електоральні результати партій «нової полі-
тики» подано в таблиці 4.

Висновки. На основі даних результатів парла-
ментських виборів у країнах ЄС у 2018 р., поданих 
нами в таблиці 4, можна зробити такі висновки про 
електоральний успіх партій «нової політики».

По-перше, в Італії партія «Рух п’яти зірок» здо-
були перемогу на виборах, в Угорщині («Йоббік»), 
Латвіі («Кому належить держава»), Словенії («Спи-
сок Мар’яна Шареца») партії «нової політики» 
отримали другий результат, у Швеції («Шведські 
демократи») – третій.

По-друге, в Італії («Рух п’яти зірок»), Латвії 
(«Кому належить держава», Об’єднання пар-
тій «Розвитку / Так»), Словенії («Список Мар’яна 
Шареца») партії «нової політики» взяли участь 
у формуванні урядової коаліції.

По-третє, загалом партії «нової політики» здо-
були від 22% (Швеція, «Шведські демократи») 
до понад 50% депутатських мандатів (Італія).

По-четверте, на виборах 2018 р. у країнах ЄС 
зафіксовано порівняно високий рівень явки вибор-
ців, що засвідчує їхню зацікавленість у вирішенні 
нагальних проблем, які притаманні кожному сус-
пільстві, водночас мають країнову специфіку. Най-
вищий рівень явки виборців був в Італії (72,9%).

По-п’яте, успіх партій «нової політики» зумов-
лений низкою чинників, до головних із яких можна 
віднести такі, як: а) розчарування громадян у полі-

тиках і політичних партіях, зростання недовіри до 
них; зниження рівня партійної ідентифікації; про-
блема з рекрутуванням нових і утриманням старих 
членів партій; б) зменшення впливу політичних 
партій на функціонування урядів; в) медіатизація, 
персоналізація та професіоналізація політики; 
г) деідеологізація політичного життя; ґ) ціннісна 
трансформація суспільств, перехід до доміну-
вання «постматеріальних» цінностей.

Отже, результати парламентських виборів у кра-
їнах Європейського Союзу впродовж 2018 р. свід-
чать про еволюцію їхнього партійно-політичного 
ландшафту в бік інституціалізації антисистемної 
політики, носіями якої зазвичай є популістські партії. 
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The paper analyses the parliamentary elections in six European Union countries held in 2018: 
Italy (March 4), Hungary (April 8), Slovenia (June 3), Sweden (September 9), Latvia (October 
6) and Luxembourg (October 14).). It shows how the elections to the highest representative 
bodies of power influence the actors’ composition and the party systems configuration.
It is noted that the elections to the Italian Parliament resulted in the victory of the centre-right 
coalition (37,03% of the vote). The centre-right populist “Five Star Movement” took second 
place with 32,68%.
In the Republic of Hungary, the ruling political party “Fidesz” won for the fourth time in a bloc 
with the Christian Democratic People’s Party, gaining 67% of the seats in Hungary’s National 
Assembly and forming a government independently.
The elections to the Swedish Riksdag are described. It is emphasized that the election results 
confirmed the pan-European trend of strengthening right-wing populist forces: the Swedish 
Democrats won 17,6% of the vote (62 seats out of 349).
The specific features of the elections to the Latvian Seimas (100 deputies) have been 
studied. It is noted that the election results demonstrated the change of the country’s political 
landscape, as the election was won by political forces that have a short political history, or are 
“new parties”: the populist party “Who owns the state” (the 2nd result) and a union of parties 
“Development / Yes” (the fourth result). 
It is emphasized that the elections to the National Assembly of Slovenia also confirmed 
the tendency of populist parties’ high results: the second result was won by the populist 
party “MarjanSharec’s List”. It is pointed out that the success of populist political forces in 
the 2018 parliamentary elections in the European Union (Italy, Latvia, Slovenia, Sweden) was 
primarily caused by the low level of trust in the “old” political elite in the face of high demand 
for its renewal. 
It is concluded that the results of the 2018 parliamentary elections in the European Union 
indicate the evolution of their political party landscape towards institutionalizing the anti-
systemic policy, which is usually pursued by populist parties.
Key words: European Union, parliamentary elections, anti-systemic parties, populist parties, 
“mainstream” parties.
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Вступ.  Сьогодні в Україні так і не відбулася 
повню мірою інституалізація демократичного 
режиму. Сформовані політичні інститути є демо-
кратичними лише за формою, а за суттю – не 
виконують власне функціональне навантаження, 
проте стають основою для формування проблеми 
асинхронності функціонування політичної сис-
теми. Зростанню дисбалансу політичного простору 
України сприяють слабке регламентування засто-
сування політичних технологій, низький рівень 
сприйняття демократичних цінностей політичними 
акторами тощо. 

Заходи щодо підвищення ефективності демо-
кратичних інститутів здатні перешкоджати роз-
ростанню асинхронності в політичному полі 
перехідних систем. Насамперед для оптиміза-
ції політичних процесів необхідний баланс гілок 
влади. Сьогодні реалізація принципу поділу влади 
в політичній системі України характеризується 
дисбалансом. Оптимальну модель взаємодії гілок 
влади досі не знайдено. 

У дискурсі даної проблеми слід звернути 
увагу,  що асинхронність продукується, насам-
перед, на макрорівні політичної системи Для 

повноцінного функціонування принципу правової 
держави і мінімізації наслідків проблеми асинх-
ронності в рамках політичного поля окремих так-
тичних заходів явно недостатньо. Для цього необ-
хідно переформатування суспільно-політичних 
відносин, перехід до держави відкритого доступу.

Мета та завдання. Мета статті – дослідження 
проблеми асинхронності функціонування політич-
ної системи та окреслення шляхів мінімізації її 
наслідків в сучасній Україні.

Результати. Згідно з концепцією американ-
ського вченого-інституціоналіста Д. Норта [6, с. 59], 
«держава ґрунтується на моделях закритого або 
відкритого доступу. Так, для держави закритого 
доступу характерне правління меншості (еліти), 
яка управляє більшістю і натомість дає порів-
няльну сталість і захист: свобода від насильства 
(безпека) в обмін на плату (ренту). Партії об’єднані 
економічними інтересами, що дає змогу підтриму-
вати баланс. Люди та організації не рівні перед 
законом. Суспільство являє собою складну струк-
туру взаємопереплетених рангів, привілеїв, регу-
лювань доступу» [6, с. 63]. Така система є досить 
життєздатною. Центральною характеристикою 
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Статтю присвячено актуальній проблемі функціонування політичної системи 
перехідних суспільств. Авторка ставить за мету проаналізувати цю проблему 
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актуалізує необхідність вироблення особливого підходу до окремо взятої політичної 
системи. Актуальність роботи полягає у необхідності дослідження стану динамічної 
рівноваги політичної системи перехідних суспільств.
Макрорівневими показниками асинхронності політичної системи можна вважати 
низьку транспарентність електоральних процесів, закритий тип рекрутування 
політичної еліти, підконтрольність ЗМІ політичній владі, домінування певної 
політичної ідеології тощо.
Асинхронність на мезорівні політичної системи формується у ході функціонування 
політичних інститутів, зокрема політичних партій. Інституційні параметри 
асинхронності на мезорівні системи носять переважно ендогенний характер, 
оскільки її джерела знаходяться всередині простору конкретної політичної системи. 
Наявність асинхронності процесів свідчить про спотворення функцій політичних 
інститутів. 
Асинхронність на мікрорівні політичної системи носить неінституційний характер. 
Ініціаторами цих процесів на даному рівні політичної системи виступають актори 
політики, які реалізують маніпулятивні політичні технології з метою досягнення 
політичного впливу, отримання пріоритетних позицій у процесі боротьби за владу. 
Зазначимо, що чим ширші масштаби застосування маніпулятивних технологій, тим 
вищий рівень прихованості політичної комунікації. За наявності цієї умови офіційні 
норми політичного функціонування нівелюються і підміняються прихованими 
правилами політичної взаємодії. 
 У періоди електоральних кампаній та в умовах криз використання політичних 
технологій з ефектом прихованості посилюється. Технології непрямого підкупу 
виборців, технологія клонування кандидатів тощо містять у собі компоненти, 
що носять латентний характер. Таким чином, це призводить до асинхронності 
функціонування політичної системи загалом.
Ключові слова: політична система, асинхронність, політичне поле, політичний 
простір, політичні технології, маніпулятивні впливи, політичні інститути, 
громадянське суспільство.
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всіх інститутів природної держави є особисті відно-
сини. У державі такого типу корупція є необхідним 
і зручним для всіх засобом взаємодії.

У державі відкритого доступу контроль над полі-
тичною системою відкритий для будь-якої групи 
і заперечується за допомогою запропонованих, 
формальних засобів. Усі індивіди мають право на 
формування організацій і використовують послуги 
держави для структурування внутрішніх і зовнішніх 
відносин їх організацій з індивідами та іншими орга-
нізаціями. Системоутворюючим чинником побу-
дови відносин у такій державі виступають загальні 
правила, а не особисті відносини між елітами.

Українське суспільство має певний потенціал 
для створення нових взаємин у суспільстві. Дер-
жава відкритого доступу як базова модель сус-
пільства дасть змогу обмежити руйнівний вплив 
латентних політичних процесів на українське сус-
пільство. Більше того, модель держави відкритого 
доступу, будучи протилежністю моделі закритої 
держави, що має місце в Україні, передбачає про-
зорість відносин як системоутворюючий принцип.

Трансформація існуючої в Україні закритої 
держави неможлива без вирішення низки першо-
рядних завдань. Зокрема, необхідним заходом 
є зниження ступеня соціального розшарування 
в суспільстві. Реальні показники розшарування 
в українському суспільстві значно вище, ніж ті, 
які фіксує статистика. Така розбіжність показників 
пов’язана з існуванням в Україні широкого сектору 
тіньової економіки, доходи від якої не фіксуються 
державою об’єктивно. 

По-друге, необхідною передумовою демокра-
тизації виступає зміцнення громадянського сус-
пільства в Україні, яке було б здатне обмежити 
владу економічно домінуючої частини суспільства. 
Реалізація даної міри мінімізації впливу прихова-
них політичних процесів на суспільство пов’язана 
з певними складнощами. Зокрема, згідно з рей-
тингами міжнародних організацій, громадянське 
суспільство в Україні характеризується незрілістю. 
Як зазначає українська дослідниця Л. Смола, 
кількісне зростання громадських організацій не 
збільшило частину залученого до цієї діяльності 
населення. Також їхня впливовість залишилася 
незначною. Участь у діяльності політичних партій 
і громадських організацій досі залишається серед 
найменш значущих для громадян України цілей 
і цінностей (менше 3-х балів за 5-бальною шка-
лою), проте цей показник усе ж виріс з 2,09 бали 
в 1994 р. до 2,46 бали в 2011 р. та 3,7 бали 2018 р. за 
рахунок діяльності волонтерських організацій [8].

Необхідно зазначити, що складнощі побудови 
громадянського суспільства в Україні пов’язані 
з відсутністю ефективного механізму залучення 
активних громадян до суспільної взаємодії, існує 
проблема смислового наповнення такого процесу. 
Експертні майданчики та аналітичні центри могли 

б стати структурами, які б заповнили цю прога-
лину. Відсутність моделі активізації суспільної вза-
ємодії та впливового експертного середовища, яка 
могла б задовольнити потреби людей в об’єктивній 
інформації, доповнюється кризою системи цін-
ностей. Цінності мають вирішальне значення 
в процесі суспільної еволюції і розвитку громадян-
ського суспільства. Цінності як ідеали визнача-
ють перспективи і можливості діяльності суб’єкта 
в середовищі. Тим самим вони стають головним 
чинником під час вибору життєвої мети і стратегій 
її реалізації, програмують зміст та форму діяль-
ності в певній суспільній сфері. Тому будь-яка 
конкретна реалізація людської взаємодії форму-
ється на загальній ціннісній системі. Громадянське 
суспільство почне активно розвиватися тоді, коли 
суспільно-політичне життя країни в усіх її проявах 
наповниться ціннісним змістом, матиме у своєму 
складі інтелектуальні, експертні групи і налагодить 
комунікації між ініціативними та відповідальними 
громадянами країни [8].

Таку позицію підтримує український дослідник 
С.С. Романенко. Шлях до громадянського суспіль-
ства в Україні, на його думку, лежить через грома-
дянську активність і свідомість членів суспільства, 
які виражаються за допомогою асоціацій грома-
дян і за умови зростання щільності цих асоціацій 
у суспільстві. За таких умов можливі контроль над 
дотриманням права і рух до його верховенства. На 
тлі налагодженої правової системи можливе функ-
ціонування багатопланової ринкової економіки без 
подвійних стандартів, наслідком якої виступить 
накопичення легальної приватної власності на від-
міну від приватної власності більшості громадян 
сьогоднішньої України. Така ситуація послужить 
фундаментом здобуття свобод на основі приват-
ної власності [7, с. 359].

Окремо слід відзначити роль НУО в становленні 
громадянського суспільства. З одного боку, діяль-
ність даних організацій у перехідних суспільствах 
може сприяти  асинхронності функціонування 
політичної системи. Маючи формальні цілі, окремі 
НУО реалізують неформальні функції, які нерідко 
порушують принцип державного суверенітету. 
З іншого боку, такі організації здатні вирішувати 
соціально значущі завдання, втілювати в життя 
соціальні проєкти. Для використання потенціалу 
НУО у становленні громадянського суспільства 
необхідно вирішити проблему їх непрозорості 
та непідзвітності. Заходи з подолання зазначених 
недоліків функціонування НУО сприятимуть підви-
щенню довіри до них.

У контексті зниження асинхронності політичних 
процесів для політичної системи України уявля-
ється актуальним завдання оптимізації функціону-
вання політичних партій. Будучи сполучною ланкою 
між суспільством і органами влади, політичні партії 
покликані артикулювати й агрегувати інтереси чис-
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ленних соціальних груп. На практиці в зазначених 
напрямах діяльність політичних партій є дисфунк-
ційною, що, своєю чергою, формує джерело асинх-
ронності на рівні політичних партій як інститутів.

Функціонування політичних партій у перехідних 
системах пострадянського простору характеризу-
ється високим рівнем асинхронності. Основним 
мотивом діяльності політичних партій виступає 
захист не суспільного, а латентного корпоративного 
інтересу. Високий рівень асинхронності політич-
ного простору пострадянських суспільств зумовле-
ний незавершеністю трансформаційних процесів.

 – Нездатність політичних партій транслювати 
інтереси соціальних груп пов’язана з дією таких 
чинників, як: 

 – брак постійних каналів контактування зако-
нодавчої влади з політичними об’єднаннями гро-
мадян. Основним напрямом роботи з громад-
ськістю залишається інформування про діяльність 
і рішення органів виконавчої влади. Зворотний 
зв’язок і залучення громадськості до процесу 
прийняття рішень практично відсутні або існують 
у початковому, нерозвинутому стані;

 – формальний характер політичних об’єднань 
громадян і непрозорість їхньої діяльності;

 – відсутність узгодженого планування між 
політичними об’єднаннями громадян та органами 
влади. Також відсутня координація плану діяльності 
з темами, що розробляються політичними партіями;

 – невідповідність між часом, потрібним для 
проведення якісної, ґрунтовної політичної дії 
і нагальністю проблем, для вирішення яких владні 
структури звертаються до політичних об’єднань 
громадян – часто у кризових ситуаціях та/або коли 
традиційні засоби вичерпано [9, с. 95].

 Поряд з організаційними аспектами нее-
фективності політичних партій слід указати на 
наявність ціннісних та ідеологічних аспектів 
їх функціонування. Партійна система України 
структурована так, що в ній слабо представлено 
політичні партії, пов’язані з лівим ідеологічним 
сегментом. Переважання політичних партій пра-
вового спрямування, що представляють інтереси 
великого капіталу, за відсутності лівої політичної 
опозиції призводить до дисбалансу системи полі-
тичного представництва інтересів.

Таке структурування партійної системи України 
створює передумови до вбудовування бізнес-груп 
великого капіталу в партійну систему. У результаті 
створюються приховані субполя як в економіці, 
так і в політиці, тим самим посилюючи латентні 
порядки і створюючи сприятливі умови для клієн-
телізму і прихованого лобізму. Отже, за взаємозу-
мовленості прихованих порядків в економічному 
і політичному полях заходи щодо зниження наслід-
ків асинхронності процесів повинні бути спрямо-
вані не тільки на реформування партійної системи, 
а й на економічні зміни.

На думку автора, зусилля держави з мінімізації 
обсягів тіньової економіки повинні акцентуватися 
на розвитку середнього та малого бізнесу та обме-
женні можливості великого бізнесу проводити фік-
тивні операції з укривання доходів. На макроеконо-
мічному рівні відчувається необхідність створення 
об’єктивних умов, за яких представникам малого 
та середнього бізнесу було б економічно невигідно 
виводити доходи в тінь. Важливим завданням 
зниження тіньового сектору економіки уявляється 
вдосконалення законодавства у напрямі оподат-
кування надприбутків, які отримують ФПГ. Слід 
привести правила визначення доходів суб’єктів 
господарювання у відповідність із загальними 
принципами бухгалтерського обліку. Також важ-
ливо спростити систему реєстрації, контролю 
і розрахунку податкових виплат малого бізнесу.

Заходи політичного характеру, спрямовані на 
оптимізацію представництва інтересів малого біз-
несу, пропонує український дослідник М. Лациба. 
По-перше, на його думку, державна політика 
в Україні щодо малого підприємництва характе-
ризується як непослідовна та суперечлива. І саме 
це є серйозною проблемою, особливо в умовах 
економічної кризи, що поглиблюється. Форму-
вання політики в Україні – прерогатива представ-
ницьких органів влади, обрання яких, відповідно 
до виборчого законодавства, відбувається на 
партійній основі. Тому проблематика створення 
сприятливого середовища для малого підприєм-
ництва має бути фокусом для представницьких 
органів влади як національного, так і регіональ-
ного й місцевого рівнів, що їх формують політичні 
партії. А питання діалогу між бізнес-середови-
щем та органами влади – поступово переміща-
тися в напрямі діалогу між бізнес-середовищем 
та провідними політичними партіями.

По-друге, як ефективний варіант поліпшення 
ситуації дослідник відзначає публічне формування 
партійної програми розвитку підприємництва. 
Метою створення документа, де викладено офіційну 
позицію міської партійної організації щодо розвитку 
підприємництва на території юрисдикції відповідної 
територіальної громади – програми розвитку під-
приємництва, є започаткування фахового діалогу 
з таким важливим електоральним прошарком, як 
представники малого й середнього бізнесу [4, с. 7].

У дискурсі даної проблеми слід звернути 
увагу,  що асинхронність на мікрорівні політичної 
системи продукуються за допомогою маніпулятив-
них політичних технологій. Звідси випливає, що 
протидія дисбалансу політичного простору пови-
нна будуватися на обмеженні маніпулятивних тех-
нологій. Мінімізація наслідків  асинхронності про-
цесів на мікрорівні політичної системи залежить 
від рівня ефективності захисту від маніпулювання 
свідомістю, підвищення якого передбачає комп-
лекс взаємопов’язаних заходів.
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Сукупність заходів щодо обмеження маніпуля-
тивного впливу на політичну поведінку індивіда 
наводить українська дослідниця Л. Кучма. На її 
думку, по-перше, це нормативно-правові межі 
маніпулювання, які передбачають різного роду від-
повідальність за використання «брудних» техно-
логій у політичних процесах. Однак діапазон мані-
пулятивних технологій є настільки широким, що 
сучасне законодавство ще не прописане стосовно 
їх більшості. По-друге, існують особистісно-психо-
логічних обмеження, тобто методи захисту, якими 
повинна володіти кожна людина для розпізнавання 
маніпулювання та успішного від нього захисту. 
По-третє, соціально-політичні засоби захисту, які 
зумовлені політичною культурою та способами 
взаємозв’язку людей у політичній сфері.

Дослідниця резюмує, що боротися з маніпулю-
ванням шляхом його цілковитого усунення немож-
ливо, а тому слід поєднувати маніпуляційні впливи 
з відкритим і гуманістичним способом формування 
особистісних структур та структур свідомості, що 
сприятиме поступовому зменшенню ефектив-
ності маніпулювання та переходу до використання 
інших способів впливу, насамперед до свідомого 
переконання [4, с. 173–179].

Низка тактичних заходів щодо діагностики 
психологічного маніпулятивного впливу, який зна-
ходить відбиття й у політичній сфері, висловлює 
інший український дослідник О.Д. Бойко. На його 
думку, цей процес повинен складатися з таких ета-
пів: 1) виявлення симптомів та синдромів маніпу-
лятивного впливу; 2) визначення соціотипу маніпу-
лятора; 3) з’ясування ролі, яку вибрав маніпулятор 
у комунікативному акті; 4) виявлення мішеней мані-
пулятивної дії; 5) визначення об’єктів маніпуляції; 
6) з’ясування моделі маніпулятивної дії; 7) вияв-
лення та аналіз ключових прийомів прихованого 
впливу, які використовує маніпулятор [2, с. 198].

У процесі протидії манипулятивним технологіям 
важливу роль набуває освіта, у процесі якої здій-
снюється засвоєння молодими громадянами демо-
кратичних цінностей та «правил гри» й, відповідно, 
поступове включення у новостворювану демокра-
тичну політичну систему. Цей процес засвоєння 
політичних знань має відбитися у повсякденній сві-
домості через формування відповідної повсякден-
ної звички. Лише тоді можна буде стверджувати 
про формування в українців нового для них типу 
громадянської культури, притаманного всім дер-
жавам із консолідованим і демократичним режи-
мом, за якого будь-яка політична проблема вирі-
шується тільки шляхом досягнення взаємної згоди 
усіх суб’єктів політики та поваги до інтересів усіх 
членів суспільства, а не через владне домінування 
певної політичної сили за допомогою різноманіт-
них маніпулятивних впливів [4, с. 107].

У процесі обмеження маніпулятивних можли-
востей інформаційних технологій значну роль віді-

грають просвітницькі заходи. Український дослід-
ник І. Бенцал пропонує методику усвідомленої 
протидії манипулятивним технікам у межах інфор-
маційних технологій. На його думку, існує кілька 
стратегій: 1) медіапросвітницька; 2) товарно-
інформаційна (йдеться про присвоєння інформа-
ції статусу товару, який є певною мірою шкідливим 
для психіки людини); 3) громадського контролю 
і ціннісно-етичного регулювання журналістської 
діяльності (журналістські ради з етики і моралі, 
органи контролю якості телепрограм) [1].

Більшою мірою визначені стратегії стосуються 
інформаційних технологій, що реалізуються у теле-
просторі. З іншого боку, сприяти встановленню 
динамічної рівноваги в політичному просторі 
здатна так звана електронна демократія, що здій-
снюється через глобальну мережу Інтернет. Гло-
бальний віртуальний простір за своєю природою 
кидає виклик традиційним інститутам і механізмам 
політичного процесу.  Виростає тиск на уряди, що 
змушує їх ефективніше виконувати свої функції. 
Водночас інформаційно-комунікаційні технології 
відкривають сьогодні нові ефективні засоби управ-
ління і взаємодії органів влади, комерційних струк-
тур та громадян. Прикладом таких засобів є «елек-
тронний уряд» (e-government). Це нова можливість 
підвищення якості управління за рахунок надання 
послуг державних органів електронними засобами. 
Електронний уряд сприяє налагодженню багато-
сторонніх зв’язків між державою і громадянським 
суспільством, залученню населення до управління 
громадськими справами, забезпеченню прозорості 
діяльності держави,   тобто реальному зростанню 
рівня демократизації [3]. 

В Україні у цьому напрямі здійснюються певні 
кроки. Так, ще 1 березня 2010 р. було видано Роз-
порядження Кабінету Міністрів України № 360-р 
про реалізацію пілотного проєкту впровадження 
технологій електронного уряду. У цьому Розпо-
рядженні уряд України погодився з пропозицією 
Державного комітету інформатизації про реалі-
зацію в 2010 р. пілотного проєкту впровадження 
технологій електронного правління в органах дер-
жавної влади й органах місцевого самоврядування 
з метою створення організаційно-правових, нау-
ково-технічних і фінансово-економічних умов для 
розвитку інформаційного суспільства [3].

Висновки. Таким чином, у цілому мінімізації 
наслідків проблеми асинхронності функціону-
вання політичної системи на мікрорівні сприяти-
муть  такі дії:

 – формування і розвиток політичної культури 
у суспільстві;

 – виховання у громадян схильності до критич-
ного мислення;

 – підвищення рівня освіченості з ключових 
політичних питань, політичної активності членів 
суспільства;
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 – розвиток у суспільстві альтернативних мереж 
розповсюдження інформації.

Основними показниками проблеми асинхрон-
ності функціонування політичної системи України 
є відсутність фактичних можливостей недержав-
них акторів впливати на формування політики, 
низький ступінь урахування інтересів конкретних 
соціальних груп у практиці прийняття політичних 
рішень, недостатній рівень інформаційної відкри-
тості, «прозорості» політики. Вирішення визначе-
них проблемних аспектів вимагає кардинального 
реформування не тільки політичної системи, а й її 
соціально-економічного підґрунтя.
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The article is devoted to the actual problem of functioning of the political system of transitional 
societies. The author aims to analyze this problem and emphasizes that minimizing 
the consequences of the problem of asynchronous functioning of the political system is 
an important task of the modern development of the political system of Ukraine. The lack 
of universal approaches to this issue, actualizes the need to develop a specific approach to 
a particular political system. The urgency of the work is the need to study the state of dynamic 
equilibrium of the political system of transitional societies.
Macro-level indicators of asynchrony of the political system can be considered low 
transparency of electoral processes, a closed type of recruitment of the political elite, media 
control of political power, the dominance of a particular political ideology, etc.
Asynchrony at the meso-level of the political system is formed during the functioning of political 
institutions, in particular political parties. The institutional parameters of asynchronousness to 
meso-level systems are predominantly endogenous, since their sources are within the space 
of a particular political system. The presence of asynchronous processes indicates a distortion 
of the functions of political institutions.
Asynchrony at the micro-level of the political system is non-institutional. The initiators 
of these processes at this level of the political system are policy makers who implement 
manipulative political technologies in order to achieve political influence, gain priority positions 
in the process of power struggle.
It should be noted that the wider the scope of manipulative technologies, the higher the degree 
of concealment of political communication. In the presence of this condition, official rules 
of political functioning are offset and replaced by hidden rules of political interaction.
In times of electoral campaigns and in times of crisis, the use of political technologies 
with a concealed effect increases. Indirect voter bribery technologies, candidate cloning 
technology, etc. have latent components. Thus, it leads to the asynchronous functioning 
of the political system as a whole.
Key words: political system, asynchrony, political field, political space, political technologies, 
manipulative influences, political institutions, civil society.
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Вступ. Сфера соціально-політичних відносин 
перебуває в постійній залежності від глобаль-
них процесів та внутрішніх трансформацій і сама 
чинить вплив на певні інституціональні зміни в дер-
жаві. Засобом і запорукою вказаних змін виступає 
комунікаційна взаємодія, умовні межі якої уосо-
блює інформаційний простір. Останній, хоч і не 
зазнає концептуальних перетворень, але постійно 
оновлює і розширює інструментарій, зокрема, 
через стрімкий розвиток інформаційно-комуніка-
ційних технологій, появу нових форм комунікації, 
зростання інформаційних потоків та мультиме-
дійних процесів, структурацію аудиторії тощо. Ці 
й інші чинники сприяли медіаконвергенції та зумо-
вили появу нових медіа – модерної інтерактивної 
медіапродукції, поширення якої переважно забез-
печує онлайн-з’єднання. В Україні нові медіа не 
замінили, а доповнили традиційні – на суспіль-
ному рівні вони відітнули частку довіри аудито-
рії, на політичному ж стали інструментарієм для 
побудови діалогу, кампаній, своєрідної логістики 
контенту. Конвергентні медіа і вебтехнології, дові-
вши дієвість своїх алгоритмів у сфері комунікацій 
і реклами, запозичуються в політику і технологічно, 

і функціонально, що актуалізує дослідження відпо-
відних напрямів у рамках сучасної політології.

Мета та завдання. Мета дослідження – на 
основі аналізу фактологічних даних визначити осо-
бливості процесу конвергенції медіа та з’ясувати, 
як ці аспекти впливають на інформаційний склад-
ник суспільно-політичного життя в Україні.

Методи дослідження. Досягненню дослід-
ницької мети допомогло застосування інструмен-
тарію загальнонаукових та спеціальних методів 
наукового пізнання, які мають мультидисциплі-
нарний характер. Структурно-функціональний 
підхід сприяв диференціації функцій, носіями 
яких є конвергентні медіа, та потенціалу для їх 
реалізації. Аналітичний метод застосовано для 
аналізу теоретичної бази та напрямів концептуа-
лізації проблематики, вторинної соціології; ком-
паративний – для визначення ключових позицій 
в експертних обговореннях нових медіа; інституці-
ональний – для виокремлення проявів впливу кон-
вергенції медіа на політичну сферу України. Соціо-
культурний та біхевіористський підходи уможливили 
з’ясування аспектів сприйняття й оцінки фено-
мену нових медіа з боку суспільства та громадян.
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Однією із провідних ознак розвитку інформаційного простору є поява нових 
медіа. В основі еволюції традиційних засобів масової комунікації лежить процес 
конвергенції – розширення комунікаційних платформ для просування інформаційного 
ресурсу, поширення його контенту й організації зворотного зв’язку, що забезпечує 
інтерактивну властивість медіа. 
Конвергентними медіа вважаємо соціальні мережі, засоби масової інформації 
онлайн, месенджери, пошукові системи, агрегатори новин тощо. На основі 
фактологічного аналізу їхньої діяльності з’ясовано, що характеристиками нових 
медіа є: поєднання різних типів мовлення на одному ресурсі; одночасність викладу 
й інтерпретації інформації; персоналізація інформації, конкретність її формулювання 
й орієнтованість на життєве середовище; адресність потоку інформації; 
інтерактивність та запровадження онлайн-комунікації; функціонування стрімінгових 
сервісів; оцифрування видань та створення електронних архівів.
Із застосуванням аналітичного, логічного, компаративного й інституціонального 
методів з’ясовано, що проявами впливу конвергенції медіа на політичну сферу України 
є: утвердження нових підходів до розроблення й ухвалення політичних рішень і старт 
діджиталізації влади; використання політичною елітою позаінституціональних 
форм комунікації із суспільством, що перетворило політика на самодостатнє 
джерело інформації, а соціальні мережі та хостинги – на нові медіа. Виявлено, що 
розширення аудиторії реалізується завдяки просуванню політичних тез і антитез із 
залученням різних комунікаційних майданчиків, висловлення офіційних позицій та їхніх 
інтерпретацій лідерами громадської думки, інформаційних вкидів (т. зв. фейків), 
активізації інтернет-ботів тощо.
Ризики використання потенціалу нових медіа в політичній сфері полягають 
у відсутності чіткої регламентації їхньої діяльності і, як наслідок, неконтрольованому 
поширенні фейків, порушенні меж приватності, загрозі кібербезпеці. Перевагами 
ж конвергенції медіа вважаємо можливість застосування нових алгоритмів 
взаємодії з аудиторією, реалізацію цінностей плюралізму, формування нового 
підходу до дослідження політичної інформації та логістики контенту, структурації 
інформаційно-комунікаційного виміру політики.
Ключові слова: конвергенція медіа, нові медіа, інформаційний простір, інформаційне 
суспільство, електронна демократія, політична комунікація, політичні технології.
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Результати. Серед характеристик процесів, 
які відбуваються у сфері інформації та комуніка-
ції, – мінімальний проміжок часу між розробкою 
та реалізацією новації. По суті, йдеться про те, 
що комунікаційні зсуви – це те, що відбувається 
тут і зараз, і на відміну від соціально-політичних 
процесів проаналізувати вказані явища теж можна 
в режимі реального часу, тобто без тривалого 
апробаційного періоду. Конвергенція медіа – один 
із таких феноменів. Можна припустити, що цей 
процес навіть випереджав власну категоризацію, 
оскільки термін «конвергенція» щодо медіа обґрун-
тували вже після появи перших мережевих засо-
бів масової комунікації. Саме мережевий принцип 
та вебтехнології дозволили процесу конвергенції 
стати динамічним і масштабним, що, у свою чергу, 
активізувало розвиток інформаційного суспільства 
та реалізацію концепту е-демократії.

Питання появи, розвитку і вкорінення нових 
медіа, їхнього впливу на соціально-політичні 
та культурно-інформаційні аспекти життя суспіль-
ства, формування до них ставлення населення 
активно з’являються в дослідженнях науковців різ-
них галузей знань – від математики і кібернетики 
до політології і комунікативістики. Зокрема, серед 
закордонних авторів варто звернути увагу на нау-
кові пошуки Т. Барра, Г. Дженкінса, М. Кастельса, 
Н. Крістенсена, Г. Лоусона-Бордерса, С. Херрінг, 
у вітчизняних дослідженнях – на роботи Ю. Бон-
даренко, Л. Василик, Н. Зражевської, А. Кавєрі-
ної, С. Квіта, І. Костирі, Л. Мудрак, Г. Почепцова, 
Л. Федорчук, Є. Цимбаленка й ін. Водночас дина-
мічність інформаційно-комунікаційної еволюції 
зумовлює появу нових напрямів вивчення медіа, 
інформаційного простору, їхнього впливу на сфери 
політики, культури, економіки тощо.

Слово «конвергенція» походить від латинського 
“convergo”, тобто зближення, яке автентично не 
належить до галузі комунікації, а охоплює різні 
аспекти біології, культури, політології тощо. Як 
указує дослідник Є. Цимбаленко, у комунікативіс-
тиці термін «конвергенція» позначає «взаємодію 
й об’єднання різних каналів і засобів зв’язку в умо-
вах розвитку мультимедійних процесів та інфор-
маційних супермагістралей, що відбуваються 
завдяки масштабному втіленню нових технологій, 
які забезпечують застосування цифрової трансмісії 
інформації в комутуючих телекомп’ютерних і теле-
фонно-кабельних лініях. У результаті таких дій 
суттєво збільшуються інформаційні потоки і транс-
формуються наявні медіаформати» [10, с. 81–85]. 
Науковиця Л. Федорчук конвергенцію інтерпретує 
як процес об’єднання різних медіаплатформ для 
найбільшого залучення користувачів до свого 
контенту [9, с. 209]. На думку американського 
дослідника конвергенції в культурі і медіа Г. Джен-
кінса, конвергенція впливає на манеру й спосіб 
використання медіа людиною, а також передба-

чає зміни у способах продукування і споживання 
медіа [18, с. 15–16].

У контексті свого дослідження термінологічної 
парадигми конвергенції та крос-медійності дослід-
ниця Л. Василик з’ясовує, що в основу визначення 
конвергенції покладено процес інтеграції інформа-
ційних і комунікаційних технологічних платформ, 
а також інформаційних продуктів, які вони переда-
ють. Через вже згадуване поняття «злиття» виді-
ляються основні акценти конвергенції: 

 – злиття технологій; 
 – злиття раніше роз’єднаних і віддалених один 

від одного традиційних засобів масової інформа-
ції (далі – ЗМІ) (періодична преса, радіомовлення 
і телебачення); 

 – злиття ринків – створюється новий інтегрова-
ний ринок, на якому компанії, що раніше конкуру-
вали, об’єднуються з метою зниження фінансових 
ризиків; 

 – злиття власне інформаційного продукту: 
текст, графіка, звук, відео інтегруються в єдиний 
інформаційний продукт, який позначають терміном 
«мультимедіа»; 

 – уможливлення керувати мультимедійним 
інформаційним потоком з єдиного центру [1].

Якщо сутність конвергентних ЗМІ, або нових 
медіа, є досить усталеною й означає засоби масо-
вої інформації, які комбінують (через те саме 
поняття злиття) формати подання інформації, то 
трактування процесу медіаконвергенції потребує 
постійного уточнення. Пропонуємо розуміти його 
як розширення комунікаційних платформ для про-
сування інформаційного ресурсу, поширення його 
контенту й організації зворотного зв’язку, що забез-
печує інтерактивну властивість медіа. Мережа 
Інтернет, яка синтезує всі види контенту (аудіо, 
відео, текст, графіка), уможливила диверсифікацію 
медійної галузі і, як наслідок, закріпилася інстру-
ментально і функціонально в соціальній системі, 
зокрема й у політичній складовій частині. На прак-
тиці конвергенція медіа проявилася в повсюдному 
створенні інтернет-версій традиційних ЗМІ, зго-
дом – у розбудові інтернет-телебачення.

Як уже зазначалося в наших попередніх дослі-
дженнях, сутнісні зміни, які спричинила діджита-
лізація джерел інформації, дозволяють розкрити 
основні характеристики нових медіа:

 – поєднання різних типів мовлення на одному 
ресурсі;

 – одночасні виклад інформації та її інтерпре-
тація;

 – персоналізація інформації;
 – конкретність формулювання й оприлюднення 

інформації, орієнтованість її на життєве серед-
овище;

 – адресність – розсилка контенту на електро-
нні адреси (підписки) або ж за допомогою інтернет-
телефонії;
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 – продукування електронної реклами та вірус-
ного контенту з метою посилення інформаційного 
впливу на всі категорії аудиторії;

 – інтерактивність через запровадження 
онлайн-комунікації та інтерактивних чатів (як між 
користувачами, так і за участі ботів);

 – функціонування стрімінгових відео та музич-
них сервісів (NETFLIX, Vevo, Spotify, Google Play 
Music, Apple Music та под.);

 – оцифрування видань, створення електро-
нних архівів тощо [7, с. 271–272].

Важливо наголосити, що ототожнення нових 
медіа суто з електронними ЗМІ є помилковим 
і обмеженим функціонально й інституціонально. 
Адже натепер альтернативними джерелами 
інформації на противагу традиційним ЗМІ можна 
вважати соціальні мережі, месенджери й інтегро-
вані в них інформаційні канали, пошукові системи, 
агрегатори новин тощо. Так, разом із мережею 
Інтернет соцмережі стали каталізаторами інфор-
маційних процесів, перебігу політичних подій, роз-
витку громадянського суспільства. 

Вплив нових форм медіа та комунікації на осо-
бистість свого часу зазначав французький політо-
лог та соціолог Р. Арон. За визнання базових посту-
латів технологічного детермінізму і теорії чинників 
він як основу своєї концепції формулює питання 
про співвідношення особистості та ситуацій, тобто 
типових проявів відчуження, соціальних аномалій, 
стандартизації життя тощо. За цих умов, на думку 
вченого, формуються певні стратифікаційні типи 
особистості, основним з яких має стати конвер-
гентна особистість – тип сучасної людини, який 
визначається високим ступенем вольового потен-
ціалу [12, с. 89–91]. Конвергентна особистість як 
ознака постіндустріального суспільства надає 
пріоритет постматеріальним потребам, цінностям 
та ідеалам, власній самореалізації. Безумовно, 
інформаційне середовище для такої людини має 
характеризуватися плюралізмом думок, наявністю 
різних джерел інформації, вільного доступу до неї. 
Глобально такі властивості є свідченням цивіліза-
ційних трансформацій, що в реальному житті дово-
дять – інформація та можливість впливу на неї є кон-
курентним ресурсом поруч із силою та багатством. 

Ще один підхід до розуміння конвергенції медіа 
тлумачить її як ознаку медіареволюції. На цьому 
наполягає іспанський соціолог М. Кастельс, який 
вказує, що нині відбувається злиття раніше роз’єд- 
наних преси, радіо, телебачення [15, с. 157–164].  
У такому синтезі проявляються рівні конвергенції, 
які класифікував австралійський учений Т. Барр: 
інституційний, уособлений галузями суспільного 
життя, які у своєму поєднанні забезпечують пере-
біг ковергентних процесів, та функціональний, 
який поєднує контент і технології його виробни-
цтва та поширення [13, с. 23–24]. Саме функці-
ональний вимір конвергенції масмедійного дис-

курсу безпосередньо стосується політики, яка 
завдяки потенціалу нових медіа розширила свої 
власні функціонал та технологічність. Специфіка 
існування конвергентних засобів масової комуні-
кації, задіяних у політичній діяльності, може бути 
протиставлена тезі американської дослідниці 
С. Херрінг, яка вважає, що основна функціональна 
роль нових медіа – це розвага, натомість комуніка-
тивна й інформаційна функції є другорядними [17]. 
Тож аргументуємо суттєвий вплив конвергентних 
медіа на реалізацію політичних стратегій в Україні 
та політику загалом:

 – конвергенція як принцип діяльності при-
звела до утвердження нових підходів щодо реалі-
зації політичних рішень та початку діджиталізації 
влади. В Україні створено Міністерство цифрової 
трансформації, яке відповідає за формування 
й реалізацію державної політики в галузі цифрові-
зації, відкритих даних, національних електронних 
інформаційних ресурсів та інтероперабельності, 
упровадження електронних довірчих послуг тощо 
[2]. Розроблено план втілення концепції «Держава 
у смартфоні», що дозволяє дистанціювати реалі-
зацію суспільних потреб від бюрократичних меха-
нізмів, автономізувати соціум, тим самим сприяти 
набуттю ним рис громадянського;

 – представники політичної еліти стали все час-
тіше використовувати позаінституціональні форми 
комунікації із суспільством: через функціонуючі 
персональні сторінки в соціальних мережах; опри-
люднення звернень з актуальних питань держав-
ного будівництва та соціальної політики, які, серед 
іншого, передбачають опції коментування. Полі-
тична мета розширення і залучення аудиторії (як 
прихильників, так і опонентів) реалізується про-
суванням тез і антитез на різних комунікаційних 
майданчиках, висловленням офіційних позицій, їх 
інтерпретацій лідерами громадської думки, інфор-
маційних вкидів (фейків) тощо. Відтоді, як політики 
стали позиціонувати себе як джерела інформації, 
соціальні мережі та хостинги набули рис нових 
медіа. Так, багатотисячними аудиторіями характе-
ризуються профілі у Facebook Президента України 
В. Зеленського (1,16 млн ос. станом на червень 
2020 р.), його попередника П. Порошенка (2,53 млн 
ос. станом на червень 2020 р.), лідерки БЮТ «Бать-
ківщина» Ю. Тимошенко (2,25 млн ос. станом на 
червень 2020 р.), мера Львова А. Садового (1,11 млн 
ос. станом на червень 2020 р.), голови Виконавчого 
комітету реформ М. Саакашвілі (1,23 млн ос. станом 
на червень 2020 р.) та інших політичних акторів [16];

 – соціальні мережі, месенджери, телеграм-
канали перетворилися як на альтернативні канали 
інформації, так і на джерело інфоприводів. Тут 
частково легітимується вплив лідерів громадської 
думки, акумулюються аргументи «за» і «проти». 
Похідним явищем вважаємо появу нових інстру-
ментів політичних технології – ботів, що забез-
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печують віртуальні цифри підтримки, які далеко 
не завжди відповідають реальному стану справ. 
Канадський дослідник Л. Бідон зазначає, що протя-
гом останніх років половина інтернет-трафіка при-
падає на ботів, або «спамерських пошукових робо-
тів», а різного роду медіарейтинги конструюються 
не через уподобання, а за допомогою мережевих 
технологій [14]. Водночас міжнародна компанія 
“Nielsen”, яка спеціалізується на дослідженнях 
різних аудиторій, фіксує відчутний вплив соціаль-
них мереж на трафік новинних ресурсів [19]. Тобто 
охоплення читачів новиною забезпечує не першо-
джерело, а Facebook як посередник для контенту.

Поряд із запровадженням принципів інтеракти-
вості, мультиканальності, персоніфікації мережеву 
епоху звинувачують у посяганні на приватність, 
адже онлайн-комунікації та діяльність інтернет-
медіа недостатньо регламентуються законодав-
ством, часто актуалізуюnm питання кібербезпеки. 
Американський дослідник і журналіст А. Мадрігал, 
який розглядав роль Facebook у виборах прези-
дента  Сполучених Штатів Америки (далі – США) 
2016 р., уважає, що відбувається руйнування 
інформаційних основ демократії. Медіаексперт 
наголошує на тому, що через штучні зміни алго-
ритмів переглядів і відвідувань відбулося фільтру-
вання інформаційних систем, що зазвичай вико-
ристовувалися для опрацювання новин [5, с. 245]. 
Цей і аналогічні факти доводять, що соціальні 
мережі не є звичайними комунікаційними плат-
формами, а можуть бути використані для різнома-
нітних інформаційних спецоперацій та маніпуляцій 
масовою свідомістю. Засновник мережі Facebook 
М. Цукерберг свого часу визнав факти та можли-
вість втручання третіх сторін, зокрема Російської 
Федерації, Китаю, Ірану, у перебіг електорального 
процесу у США й інших державах. Ідеться про дії, 
пов’язані із пропагуванням ненависті та пропа-
ганди загалом за допомогою штучного інтелекту 
в соціальних мережах [11].

На противагу критичній оцінці впливу нових 
медіа звернімо увагу на позитивні аспекти функціо-
нування конвергентних ЗМК. Ідеться передусім про 
нові алгоритми роботи з аудиторією, коли інфор-
мація стає адресною, орієнтованою на зацікав-
лені групи, відповідно відбувається поглиблення 
інформаційного контенту, наприклад, через вине-
сення на загал актуальних, але прихованих сен-
сів, які є практично табуйованими для традиційних 
ЗМІ. Подана думка без альтернативних позицій 
і аргументів отримує їх через зворотний зв’язок – 
коментарі, повідомлення, поширення тощо. В умо-
вах низького рівня масового критичного мислення 
механізм висловлення критики, незгоди і сумнівів 
сприяє об’єктивному сприйняттю інформації.

Інтернет як базова передумова формування 
й інформаційного суспільства, і нових медіа 
у своїй структурі передбачає масштабне архіву-

вання даних. Так діє принцип «Інтернет пам’ятає 
все!» і так розширюються можливості для при-
кладних політологічних досліджень – ретро-
спективного, компаративного та контент-аналізу, 
об’єктом яких є вивчення політичних сенсів в ауді-
овізуальному та текстовому контентах. У 2019 р. 
дослідницька кампанія “NOKS FISHES” здійснила 
аудит контенту президентської кампанії в Укра-
їні, тобто аналіз кейсу успішного контенту кан-
дидатів [6]. Фахівці розділили на дев’ять тема-
тичних блоків всю риторику кампанії за вересень 
2018 р. – квітень 2019 р.; залучили експертів до 
оцінки важливості контенту кожного блоку для 
підготовки українського суспільства до продо-
вження реформ; порівняли фактичний зміст кам-
панії з тим, про що топ-кандидати (В. Зеленський, 
П. Порошенко, Ю. Тимошенко, Ю. Бойко, А. Гри-
ценко) мали б розмовляти із громадянами, щоб 
модернізаційний рух українців було продовжено.

У підсумку експерти «зважили» пріоритетність 
контенту, який мав би вироблятися під час пре-
зидентської кампанії, надавши найвищі бали тим 
комунікаціям, які готували б українців до розуміння 
першочерговості проведення інституціональних 
та ціннісних реформ. Водночас аналітики фіксу-
вали певні розриви між фактичним складом меді-
аполя та пріоритетами, визначеними експертами. 
Наприклад, теми верховенства права, рівності всіх 
перед законом, зростання економіки, зовнішньої 
політики в контексті цінностей та безпеки, на думку 
опитаних експертів, не менш важливі, ніж дискурс 
суспільства на тему війни. Контент щодо остан-
ньої мінімум удвічі домінував над обсягом згадок 
у медіа інших тем. Отже, було констатовано, що 
в українських медіа домінує не модернізаційний, 
а військовий дискурс. Тематичні ж профілі всіх 
топ-учасників президентських виборів виявилися 
майже ідентичними в досліджуваних медіа. Навіть 
більше, тематичні структури медіаполя і П. Поро-
шенка, і В. Зеленського були подібними в усіх медіа, 
що аналізуються в межах кейсу “NOKS FISHES”, 
і не зазнали змін у другому турі кампанії [6].

Структурно-функціональний потенціал конвер-
гентних медіа дозволяє аналізувати логістику кон-
тенту – визначати, хто, чому й навіщо ретранслює 
або дублює політичні меседжі. Отже, з’явилася 
можливість відстежити появу тих чи інших заяв не 
лише на офіційних сайтах партій, у партійних про-
філях та на особистих сторінках політиків у соціаль-
них мережах, в інтернет-представництвах органів 
влади, але й у дописах окремих “opinion leaders”, 
начебто незалежних масмедіа. Як наслідок, оче-
видними стали політична належність і заангажова-
ність ресурсу, раніше приховані зв’язки політичних 
і економічних кіл тощо.

Оприлюднювані в масмедіа тези щодо ключо-
вих позицій політиків із питань війни на Донбасі, 
верховенства права, зростання економіки, вибору 
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зовнішньополітичного курсу, боротьби з корупцією, 
ключових реформ та розвитку демократії охопили 
багатомільйонну аудиторію. Для неї трансляція 
позицій від провідних політичних акторів форму-
вала загальну картину реальності та подальших 
перспектив державотворення. Потоки політич-
ної інформації є багатоканальними, адже послу-
говуються ресурсами телебачення, друкованих 
і онлайн-ЗМІ, радіомовлення, соціальних мереж, 
тому проігнорувати їх практично неможливо. Веб-
технології взагалі дозволяють вірусно впливати 
на реципієнта за допомогою використання часто 
повторюваного і самовідтворюваного контенту. 
Актуальність і дієвість таких засобів підтвер-
джують цифри – за даними опитування “USAID-
INTERNEWS”, у 2019 р. рівень довіри до загально-
національних онлайн-ЗМІ вперше обійшов довіру 
до телебачення [8]. Отже, уважаємо життєздатним 
і апробованим припущення, що політична мова 
в Україні часто уособлює політичну реальність, орі-
єнтовану на маси, однак через недостатній рівень 
комунікаційної взаємодії влади та громадянського 
суспільства ускладненим є процес узгодження 
ними позицій та інтересів для вироблення консолі-
дуючих управлінських рішень.

Чинники довіри до конвергентних медіа аналі-
зує у своєму дисертаційному дослідженні А. Кавє-
ріна і визначає такі групи факторів, як: репутація 
масмедіа (тривалість існування масмедіа на медій-
ному ринку, незалежність від спонсорів, власника 
або держави, відповідність масмедіа професійним 
та етичним стандартам), авторитетність журна-
ліста (об’єктивність і неупередженість журналіста, 
рівень його професійних навичок), дотримання 
журналістських стандартів (достовірність інфор-
мації та її джерела, дотримання балансу думок, 
наявність експертної думки в інформаційних мате-
ріалах), характеристика та поведінка цільової 
аудиторії (рівень медіаграмотності й інформаційної 
культури, демографічні показники, особистісні впо-
добання та переконання аудиторії тощо) [4, с. 4]. 
На противагу суспільному скепсису щодо профе-
сійності онлайн-ЗМІ в Україні наведемо резуль-
тати дослідження Інституту масової інформації, 
де з урахуванням 12 фахових критеріїв визначено 
топ українських онлайн-медіа, які дотримуються 
професійних стандартів, а саме: «Ліга», «Україн-
ська правда», інформаційне агентство Укрінформ, 
«Радіо Свобода», «Новоє врємя», «Дзеркало 
тижня», «Український тиждень», «Слово і діло», 
агентство Українські Національні Новини, «Гро-
мадське». У середньому в указаних ЗМІ рівень 
дотримання стандарту достовірності становив 
97,5% матеріалів, балансу – 96%, стандарт від-
окремлення фактів від коментарів порушувався 
лише у 2% матеріалів. Водночас рівень власних 
новин у середньому тут становив 50% матеріалів 
[3]. Однак якщо йдеться про нові медіа не у фор-

маті засобів масової інформації, а як про соціальні 
медіа (соцмережі, телеграм-канали, відеохостинги, 
блогосферу), то тут статус «журналіст» надається 
лідерам громадської думки, популярним блогерам 
і оглядачам. Власне позиціонування нівелює зви-
нувачення їх у недотриманні журналістських стан-
дартів та професійної етики, адже такі стосовно 
конвергентних медіа ще не вироблені.

Висновки. Конвергенція медіа – це еволюцій-
ний процес, зумовлений розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій, який означає розши-
рення комунікаційних платформ для просування 
інформаційного ресурсу, поширення його контенту 
й організації зворотного зв’язку, що забезпечує 
інтерактивну властивість медіа. Конвергентні медіа 
мають потужний ресурс і значний потенціал для 
залучення аудиторії, що особливо актуально для 
політики, де широка аудиторія уособлює політичну 
підтримку і конвертується в можливість чинити 
вплив на вироблення й ухвалення владних рішень. 

Нові медіа дозволили розширити спектр полі-
тичних технологій, покращити комунікаційний 
потенціал політичних акторів, запровадити модерні 
механізми діджиталізації влади. Вразливим аспек-
том використання принципів конвергентних медіа 
є відсутність чіткої регламентації та внормування 
їхньої діяльності, що може негативно позначитися 
на стані кібербезпеки. Перевагами вважаємо пер-
спективи апробації нових алгоритмів взаємодії 
з аудиторією, зміцнення плюралістичних цінностей 
та принципів е-демократії, нові можливості в дослі-
дженні політичної інформації та інформаційно-
комунікаційного виміру політики загалом.
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One of the leading indications of development of mass media sphere is the emergence 
of new media. The foundation of evolution of traditional mass communication media is 
the process of convergence, that is expansion of communication platforms in order to 
promote an information resource, to disseminate its content and organize feedback what 
ensures interactive feature of the media.
Social networks, online media, messengers, search systems, news aggregators are 
considered to be convergent media. Based on factual analysis of their activities it was found 
out that the characteristics of new media are a combination of different types of broadcasting 
on the same resource; simultaneity of presentation and interpretation of information; 
personalization of information; specificity of presentation and focus on the living environment; 
addressability of information flow; interactivity and introduction of online communication; 
functioning of streaming services; digitization of publications and creation of electronic 
archives and more.
By using analytical, logical, comparative and institutional methods the author finds 
out that the impact of media convergence on political sphere of Ukraine is manifested 
through the approval of new approaches to the elaboration and ratification of political 
decisions and the launch of digitalization of government; the use of non-institutional forms 
of communication with society by the political elite, which turned a political figure into an all-
sufficient information source and social networks and hosting services – into new media. It 
was found out that audience expansion is achieved through the promotion of political theses 
and antitheses by using various communication platforms, expression of official positions 
and their interpretations by leaders of public opinion, fake news, activation of Internet bots 
and more.
Risks of using potential of new media in political sphere lie in the absence of clear regulation 
of their activities and, as a result, uncontrolled dissemination of fake news, breach of privacy 
boundaries, cybersecurity threat. On the other hand, the advantages of media convergence 
are considered to be the possibility of applying new algorithms of interaction with the audience, 
the implementation of the values of pluralism, the formation of a new approach to analyzing 
political information and content logistics, structuring the informational and communicational 
dimension of politics.
Key words: mediaconvergence, new media, information space, information society, 
e-democracy, political communication, political technology.
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Вступ. У сучасному світі інформаційне про-
тиборство є важливим елементом політичної 
боротьби з використанням при цьому різної 
практики та тактики. Війна в її природному розу-
мінні перестає бути єдиним засобом завоювання 
і поширення впливу. Ми спостерігаємо активний 
вплив на свідомість за допомогою засобів масової 
інформації (ЗМІ). Віртуалізація ЗМІ сприяє активі-
зації поширення впливу в сучасному політичному 
суспільстві. Актуальність цієї проблеми в сього-
денному світі складно переоцінити.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
значення, місця засобів масової інформації 
та комунікації в інформаційній війні в сучасному 
політичному суспільстві завжди є актуальною, що 
має міждисциплінарний характер та не залиша-
ється поза увагою політологів, журналістів, психо-
логів, соціологів, серед яких такі вітчизняні вчені, 
як Г. Почепцов, Т. Ісакова, В. Конах, О. Лазоренко, 
О. Сенченко, Л. Євдоченко, Ю. Горбань, П. Шпига, 
І. Завадський та тощо. Також цій проблемі присвя-
чували свою увагу такі зарубіжні вчені, як С. Мор-
ган, А. Клімбург, М. Лібікі, Дж. Браян, С. Томпсон, 
С. Кара-Мурза, С. Расторгуев, А. Зиновьев та інші.

Враховуючи те, що на цей час триває військова 
та інформаційна агресія з боку Росії, спрямована 
проти України, вивчення питань медіавпливу (як 
зсередини, так і ззовні) на суспільну думку, настрої 

серед різних категорій громадян, етнічних громад, 
їх прояви та волевиявлення щодо політичних пере-
творень у країні є важливим і актуальним. А дослі-
дження ролі ЗМІ в цьому процесі та ставлення 
населення до ЗМІ є одним з основних показників 
для вивчення, аналізу наповнення інформацій-
ного складника, оцінки суспільних, електоратних 
настроїв, медіаграмотності, а також подальшого 
вироблення державної інформаційної політики, 
шляхів протистояння інформаційній зброї, маніпу-
лятивній інформації тощо.

Мета та завдання статті полягає в аналізі 
місця та ролі засобів масової інформації і комуні-
кації в інформаційній війні як сучасної політичної 
практики українського суспільства.

Результати. У другій половині ХХ ст. розви-
нені демократичні країни пережили дві революції 
у сфері доступу громадян до інформації, резуль-
татом яких стали масова освіта і масове телеба-
чення. Визначну роль у перетворенні політичного 
простору відіграли поява на інформаційному 
політичному ринку електронних ЗМІ, виникнення 
діалогових способів політичної комунікації, різке 
збільшення швидкості передачі повідомлень, 
формування «електронних спільнот» (наприклад, 
користувачів Інтернет) тощо. Ці та пов’язані з ними 
явища й факти якісно змінили умови і можливості 
конкуренції за державну владу. Звичайно, як вва-
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Проноза Інна Іванівна

Здійснено аналіз значення, місця, ролі та впливу засобів масової інформації і комунікації 
в інформаційній війні, що використовується як сучасна політична практика 
та інструментарій для досягнення політичних цілей.
Визначено поняття «інформаційна війна» в межах українського законодавства 
та встановлені особливості її протікання. В зв’язку з тим, що існує безліч визначень 
інформаційної війни, в статті це визначення сформульовано узагальнено: 
інформаційна війна – це дії, спрямовані на досягнення інформаційної переваги, 
підтримку національної військової стратегії за допомогою дії на інформацію 
й інформаційні системи супротивника за одночасного забезпечення безпеки і захисту 
власника інформації. Інформаційна війна є нині найперспективнішим способом 
«продовження політики іншими засобами». Розглянуто п’ять основних правил, які 
використовуються під час інформаційних компаній: спостереження, перебільшення 
і перекручування, оркестрування або замовчування, переливання і зараження. 
З’ясовано, що концепція інформаційного впливу ЗМІ на людину і суспільство випливає 
з аналізу цих впливів. Аналіз інформаційної війни, її принципів і методів дозволяє 
зрозуміти суть цих впливів. Саме це є дуже важливим з огляду на гібридну російсько-
українську війну в сучасних умовах. Розглянуто вплив інтернету на формування 
громадської думки. Також у статті наведені та проаналізовані моделі впливу ЗМІ 
на суспільство, що найбільш часто застосовуються через інформаційний простір. 
Інформаційні впливи бувають як позитивні, так і негативні. Причому позитивна 
інформація виконує виховну функцію в суспільстві. Метою ж негативної інформації 
(пропаганди) є розпалювання соціальних конфліктів, загострення розбіжності 
в суспільстві. Проблеми інформаційної війни слід вирішувати шляхом протидії 
маніпулятивним технологіям противника й удосконалення методів протидії. 
Доведено, що ефективність застосовуваних технологій визначає подальше 
розташування сил на політичній арені.
Ключові слова: інформаційна війна, інформаційний вплив, засоби масової інформації, 
інформаційне протиборство, медіапростір.

Засоби масової інформації і комунікації в інформаційній війні ... || C. 65–69
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жає Ліпман, інформаційні засоби були не здатні 
«транслювати весь обсяг суспільного життя люд-
ства так, щоб кожен індивід міг винести компе-
тентну думку з кожного питання» [14, p. 362]. Навіть 
більше, інформаційні технології зробили свій 
внесок у занепад суспільного капіталу, оскільки 
теле-, відео-, аудіо-, мультимедіарозваги дозво-
ляли людям задовольняти свої потреби в емоціях 
і адреналіні, не виходячи з дому, сприяючи пасив-
ному сприйняттю людьми інформації, скороченню 
ресурсів зворотного зв’язку й так далі.

Тим не менш, активно проникаючи в сферу 
політики, нові інформаційні та комунікативні тех-
нології не тільки якісно видозмінили, але й зла-
мали багато старих уявлень, установок, стереоти-
пів, форм поведінки, моделей взаємовідносин між 
індивідами та групами, політичними інститутами 
і структурами. «При цьому ствердження, що сучасні 
комунікаційні технології допомагають встановити 
нові дружні зв’язки між людьми, яких розділяють 
культурні бар’єри, державні кордони та фізичні від-
стані, маскує безперервну боротьбу між провідними 
державами світу за встановлення власного домі-
нування в інформаційному просторі і право розпо-
всюдження необхідних соціально-політичних кон-
цепцій серед населення як своєї країни, так і інших 
держав» (використання за кордоном мережі Інтер-
нет в інтересах ведення інформаційних війн) [6].

Віцепрезидент американського Інституту 
вивчення тероризму і політичного насильства, 
в минулому аналітик Міністерства оборони США 
П. Пробст, зазначив: «Розвиваючись, держави все 
більшою мірою стають залежними від високих тех-
нологій. Комплексні національні системи являють 
собою потенційну небезпеку, тому що мають жит-
тєво важливі вузли, удар по яких може призвести 
до руйнівних наслідків.

Зазначимо, що сучасні ЗМІ мають величезний 
вплив на свідомість і вчинки людини. З одного 
боку, ЗМІ публікують інформацію, що викликає 
інтерес аудиторії. З іншого – транслюють різні цін-
нісні установки, стереотипи, формують громадську 
думку, будучи головним засобом зміни масової 
свідомості. Вплив на свідомість людей відбува-
ється не під час безпосереднього контакту, а через 
засоби масової інформації, які створюють ілюзію 
об’єктивної подачі відомостей і тому мають висо-
кий ступінь переконливості [2].

Відомо, що «Інформаційна війна – це дії, спря-
мовані на досягнення інформаційної переваги, під-
тримку національної військової стратегії за допо-
могою дії на інформацію і інформаційні системи 
супротивника за одночасного забезпечення без-
пеки і захисту власника інформації» [3]. Інформа-
ційна війна є нині найперспективнішим способом 
«продовження політики іншими засобами». Інфор-
маційну війну правомірно трактувати як складник 
інформаційної боротьби.

Вітчизняні науковці Я. Жарков [5] і Д. Кіслов [7] 
зауважують, що інформаційна війна може бути 
спрямована проти громадянського суспільства 
і владної еліти за допомогою дипломатії, пропа-
ганди, психологічних кампаній, політичної і культур-
ної підривної роботи, проникнення в інформаційні 
мережі і бази даних, просування ідей опозиційних 
рухів через комп’ютерні мережі. За словами полі-
тологів, інформаційна війна може вестися урядом 
проти незаконних груп або організацій, залучених 
до терористичної діяльності, поширення зброї 
масового ураження або транспортування нарко-
тиків. З іншого боку, вона може бути спрямована 
проти політики конкретного уряду; прибічників груп 
і рухів, пов’язаних, наприклад, з релігійними про-
блемами, охороною довкілля або захистом грома-
дянських прав.

Так, А. Монайло вважає, що інформаційна 
війна – політична боротьба, виражена у формі 
інформаційно-психологічного впливу операцій із 
застосуванням інформаційної зброї, яка виступає 
неодмінним атрибутом політичного керівництва. 
Реалізація війни полягає в посиленій дії на проти-
річчя, що об’єктивно закладені і мають місце на 
різних рівнях державного і громадського устрою. 
Внаслідок дій очікуються зовнішні і внутрішні про-
яви конфронтації з державою із заданим рівнем 
інтенсивності 1 у свідомо визначеному організато-
рами напрямі [9, с. 125].

Своєю чергою особливість інформацій-
ної боротьби полягає в тому, що вона ведеться 
постійно – і в мирний, і у воєнний час. Серед осно-
вних загроз «використання інформаційних і комуні-
каційних технологій у військово-політичних цілях» 
і «діяльність по інформаційній дії на населення, 
що має на меті підривання історичних, духовних 
і патріотичних традицій» [5].

Основою дії ЗМІ на потенційного реципієнта 
є методи психологічного маніпулювання, форму-
вання необхідних позицій і нововведень. Важливо 
відмітити, що інформаційна війна відрізняється 
рівнем локалізації

У наш час навіть виникнення таких понять, як 
«інформаційна війна», «медіаагресія», «інфор-
маційна безпека», свідчить не тільки про тісний 
зв’язок мас-медіа з конфліктними ситуаціями, 
а й про те, що у збройних конфліктах сучасності 
боротьба на інформаційному полі не менш важ-
лива, ніж безпосередньо військові дії. Якщо до 
недавнього часу війна впливала переважно на 
інформаційну сферу, зокрема на журналістику 
(наприклад, Перша світова війна стала стимулом 
для появи та розвитку в США аналітичної журна-
лістики, оскільки американці не могли збагнути, 
яким чином убивство ерцгерцога Фердинанда 
послужило причиною такого конфлікту), то остан-
нім часом спостерігається зворотний зв’язок, при-
чому як на макро-, так і на мікрорівні [11].
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Як пише німецький філософ М. Больц, історія 
сучасної війни багато в чому збігається з історією 
нових медіа. «Застосування Наполеоном оптич-
ного телеграфу та винахід наручних годинників для 
координації руху військ в англо-бурській війні – це 
лише анекдотичні поодинокі приклади. Манфред 
Шнайдер резюмує: «Можна без зусиль побачити, 
що великі військові події (наприклад, насильницькі 
реорганізації політичних просторів) у процесі ста-
рої та нової історії були пов’язані з дестабілізацією 
тимчасових і постійних інститутів за допомогою 
нових технік комунікації та зберігання інформації: 
створення Римської імперії та папірус, хрестові 
походи і папір, Тридцятирічна війна і друк, револю-
ційні війни та нові техніки швидкого друку, Перша 
світова війна й телефон, Друга світова війна і радіо, 
В’єтнамська війна та телебачення». Кінцевим 
пунктом цього розвитку стала сьогоднішня єдність 
наказу, комунікації, контролю та знання [1, c. 65].

Роль ЗМК і ЗМІ в інформаційній війні зумовлена 
їхніми можливостями формувати медіапорядок 
денний у політичному дискурсі та впливати на меха-
нізми прийняття рішень. В. Євдокимов пише: «Най-
частіше мас-медіа в процесі інформаційної війни 
використовують реальні та вигадані дані, розрахо-
вані на прикрашання ролі того чи іншого суб’єкта 
в політичному процесі. Утворюється химерна 
суміш правдивої інформації та майстерної брехні. 
Ведення інформаційної війни забирає у її учас-
ників час і енергію, які необхідні для досягнення 
інших цілей, наприклад, реалізації програм соці-
ально-економічного розвитку територій» [4, c. 104].

ЗМІ та ЗМК сьогодні стали найпотужнішим 
елементом механізму цілеспрямованого констру-
ювання політичних порядків, засобом вибудову-
вання необхідних владі зв’язків і відносин із гро-
мадськістю. Інформація, яка надається ЗМІ, ніколи 
не буває нейтральною, вона являє собою спроби 
панівних еліт створити таке зображення дійсності, 
яке вигідне їм, та «виправдовує» їхню практичну 
політику, «упаковану» в стереотипні точки зору, що 
вигідні владі та виносять на передній план лише 
частину того, що відбувається насправді [8].

Ф. Уебстер пише, що «В ситуації, коли «ворог» 
може мати лише дуже обмежений доступ до 
каналів розповсюдження інформації (через над-
звичайну ситуацію з її організаційними, етичними 
та політичними особливостями), коли ми прагнемо 
до перемоги (а не до тріумфу істини), з’являється 
маса можливостей для спотворення та введення 
в оману, та й мотиви, через які вдаються до брехні, 
легко зрозуміти. У подібній ситуації і політики, і вій-
ськові розглядають ЗМІ як засіб боротьби з воро-
гом, тобто це є зброя пропаганди» [13, c. 268].

На цей час інформація пронизує всі сфери 
сучасного життя, і для більшості населення най-
важливішим засобом зв’язку з зовнішнім світом 
стали Інтернет, телебачення, радіо та преса. Цим 

зумовлена та особлива важливість інформаційної 
зброї, сфера застосування якої настільки широка, 
що сьогодні ряд фахівців й експертів беруть на 
себе сміливість стверджувати, що лише однією 
цією зброєю можна вигравати та програвати 
війни. За словами Дениса Богуша, віцепрезидента 
Української ліги зі зв’язків із громадськістю, «60% 
інформаційних атак припадає на телебачення, на 
другому місці – Інтернет. Наприклад, для «правиль-
ного» висвітлення газового конфлікту Газпрому 
й України російською стороною було створено 
8 сайтів, де щодня (навіть 31 грудня та 1 січня) роз-
міщувалися якісь новини» [10].

«Поширюючи ті чи інші повідомлення та мате-
ріали, ЗМІ створюють певну громадську думку, 
настрій, формуючи погляди і поведінку окремих 
особистостей, соціальних груп, а у підсумку – 
всього суспільства. Іншими словами, повідомля-
ючи своїм читачам, слухачам або глядачам певну 
інформацію, ЗМІ викликають у них певні почуття, 
відповідно до яких у людей формуються й певні 
моделі поведінки. Враховуючи, що споживачем 
масової інформації є практично кожна людина, 
схожі процеси подібним чином можна сформувати 
у всього суспільства загалом або у переважної 
його частини».

Ситуація складається така, що засоби масо-
вої інформації фактично перестають відображати 
дійсність, а самі створюють образи та симулякри, 
які й визначають реальність нашої дійсності, або, 
користуючись термінологією Ж. Бодрійяра, «гіпер-
реальність», яка виявляється більш реальною, 
ніж сама реальність. Навіть війна в сучасному 
постмодерністському розумінні завдяки засобам 
мас-медіа перетворилася на тотальну симуля-
цію. Досягнення цієї видимості здійснюється не 
за допомогою дії реальних військових технологій, 
а за допомогою каналів комунікації: текстів, що 
промовляються з екранів телевізорів, надруковані 
у газетах – війну намагаються виграти нетиповими 
для класичного розуміння засобами, тими ж, що 
й передвиборчі кампанії [3].

Ефективність Інтернету як засобу поширення 
інформації підтверджується ступенем охо-
плення аудиторії Інтернетом. Так, за наявними 
даними нових досліджень у липні 2017 р., кіль-
кість користувачів Інтернету в Україні становила 
понад 12 мільйонів чоловік. З 12 000 000 8,6 міль-
йона припадає на міста з населенням понад 
50 000 чоловік. Ще близько 3,5 мільйона припа-
дає на міста з населенням менш як 50 тисяч осіб. 
Таким чином, враховуючи, що населення України 
становить 40 мільйонів жителів, рівень проник-
нення Інтернету в країні склав 30% [12].

Цікавим питанням є проблема довіри до ЗМІ. 
Виявилось, що найбільшою довірою серед укра-
їнців користуються церква, волонтери та Збройні 
сили України, а найменшою – уряд України, росій-
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ські ЗМІ та Верховна Рада України (цим інститу-
ціям довіряє менш як 10% українців), це нижче, ніж 
у попередні роки.

Щодо ЗМІ, то українським ЗМІ довіряють зага-
лом 26,1% українців, не довіряють – 43,3%.

У регіональному розподілі довіра до україн-
ських ЗМІ виглядає так: найбільша на Заході кра-
їни – 39,3%, Центр – 24,9%, Південь – 21,9%, най-
менша довіра на Сході – 10%, при цьому на Сході 
не довіряють 68,2% [12].

Висновки. У результаті науково-технічного 
прогресу в галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій, розвитку засобів масової комунікації 
створені безпрецедентні можливості для агресив-
ного інформаційного впливу на населення інших 
держав із метою нав’язування принципів устрою 
та життя суспільства, знищення національних 
духовних цінностей, зниження економічного й вій-
ськового потенціалу держав шляхом впливу на 
індивідуальну, групову і масову свідомість. Інфор-
маційна війна як агресивна взаємодія протиборчих 
сторін в інформаційній сфері негативно відбива-
ється на стані політичних комунікацій суспільства 
загалом. Застосування таких кампаній політич-
ними акторами пов’язане зі збільшенням ризиків, 
результатом чого є швидка зміна статусів і позицій 
у відносинах влади. Через високу інтенсивність 
суперечок інформаційні війни погано піддаються 
управлінню та свідомому регулюванню й тому 
виступають як двосічна зброя для протиборчих 
сторін. Досягнення цілей подібними способами 
посилює політичну конфронтацію, знижує можли-
вість поширення консенсусної культури, підриває 
стабільність у суспільстві.

Завдяки новим технічним засобам сьогодні 
можна охопити пропагандою мільйони людей 
одночасно. З’явилися й організації, здатні ставити 
небачені раніше за масштабами політичні спекта-
клі у вигляді масових видовищ або кривавих про-
вокацій. Виникли дивні види мистецтва, які спри-
чиняють сильний вплив на психіку (наприклад, 
перформанс, що перетворює буденну реальність 
на чарівний спектакль). До проведення інформа-
ційних війн сьогодні активно залучаються Голлі-
вуд, CNN й інші «медійні монстри».

Також у сучасних умовах ЗМІ можуть виступати 
як інструмент ведення інформаційної війни і як 
недержавний суб’єкт забезпечення захисту інфор-
маційного простору.
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The article analyzes the significance, place, role and influence of the media and communication 
in the information war, which is used as a modern political practice and tools for achieving 
political goals.
The concept of “information war” within the Ukrainian legislation is defined and the peculiarities 
of its course are established. Since there are many definitions of information warfare, 
the article formulates this definition in general: information warfare is actions aimed 
at achieving information superiority, support of national military strategy by acting on 
information and information systems of the enemy while ensuring security and protection 
of the information owner. Information warfare is now the most promising way to “continue 
politics by other means”. We have considered five basic rules used in information campaigns: 
surveillance, exaggeration and distortion, orchestration or silence, transfusion and infection. 
It was found that the concept of informational influence of mass media on the person 
and a society follows from the analysis of these influences. Analysis of information warfare, 
its principles and methods allows us to understand the essence of these influences. This 
is very important given the hybrid Russian-Ukrainian war in modern conditions. The role 
of the Internet in the formation of public opinion is considered. The article also presents 
and analyzes the most commonly used models of media influence on society. Information 
influences can be both positive and negative. Moreover, positive information performs 
an educational function in society. The purpose of negative information (propaganda) is 
to inflame social conflicts, exacerbate differences in society. The problems of information 
warfare should be solved by counteracting the manipulative technologies of the enemy 
and improving methods of counteraction. It is proved that the effectiveness of the applied 
technologies determines the further location of forces in the political arena.
Key words: information war, information influence, mass media, information confrontation, 
media space.
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Вступ. Гострота політичної ситуації  серйозно 
впливає на контент інформаційного простору, 
а тому вимагає особливої уваги до методології 
дослідження публікацій ЗМІ, включаючи поряд 
з класичними методами принципи герменевтики, 
розробленої, зокрема, Шлеермахером, Гуссер-
лем, Дильтеем, Хайдегером, Гадамером, Рікером, 
Шпетом. Дослідник осягає  зміст інтерпретацій 
через власні інтерпретації, «накидаючи» на них, 
за висловом Гадамера,  нові смисли – від попе-
редніх до більш доречних, відповідно до фактів. 
П. Рікер вказує на інтерпретацію як розшифровку 
сенсу, що стоїть за очевидним, за  значенням, що 
напрошується, особливо там, де є множинний 
зміст. «Таке прагнення до об’єктивності не вичер-
пується критичним вивченням документів, як вва-
жає обмежений позитивізм: воно включає в себе 
і широкі узагальнення; його специфічний раціона-
лізм є схожим на раціоналізм, який притаманний 
сучасній фізичній науці, і історії не пристало мати 
справу з явищами нижчого порядку» [1, с. 40].

 У попередніх статтях з цієї проблематики ми вже 
розглядали її еволюцію в ЗМІ з 1991  по 2014 рік 
[2; 3]. Порівнюючи контент 2005 і 2014 років, заува-
жимо, що зовні обидві кризи пов’язані з відсторо-

ненням В. Януковича від президентства, а фран-
цузький політикум висловлював в обох випадках 
гарячу солідарність щодо євроатлантизму Май-
данів. Однак їх наслідки показали разючий контр-
аст. Після переговорів у 2005 р. президентів 
В. Ющенка та Ж. Ширака двосторонні відносини 
були поставлені на рейки Дорожніх карт україн-
сько-французького співробітництва з надзвичай-
ним ефектом [4, с. 187]. Зокрема, показник торгово-
економічних відносин збільшився у рази, а обсяг 
інвестицій в Україну  – на порядок. Але після дру-
гого Майдану ми бачимо абсолютно новий сце-
нарій. Політичний діалог піднявся до небувалих 
висот. За даними МЗС України, після створення 
«Нормандського формату» в 2014 р. Порошенко 
й Оланд мали 4 офіційні зустрічі та 16 телефонних 
переговорів. Єлисейський палац зробив 23 офі-
ційні заяви по Україні. У 2015 р. Порошенко 4 рази 
здійснив робочі візити до Франції,  Оланд відвідав 
з робочим візитом Київ. 12 разів були зустрічі на 
міжнародних форумах і переговорах, не рахуючи 
контактів прем’єр-міністрів, міністрів закордон-
них справ та ін. [4, c. 185]. Це не зупинило кон-
флікт на Донбасі, але сприяло підписанню Угоди 
про асоціацію України з ЄС, створення ЄвроЗЕС 

Медіа-інтерпретації українсько-французького 
політичного діалогу (2014–2020)
УДК 327-048.87(44+477) «19/20»
DOI https://doi.org/10.24195/2414-
9616.2020-3.11

Серов Роман Ігорович
докторант кафедри політології
Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна

Серов Роман Ігорович

Питання українсько-французького політичного діалогу після Революції Гідності має 
широке відображення у медіа-інтерпретаціях.  Підкреслено особливості сучасного 
політичного діалогу, який, на відміну від попереднього періоду з його швидким 
зростанням економічного співробітництва, мав на початковій стадії (до 2016 року) 
надзвичайно високий ступінь інтенсивності  з одночасним падінням рівня економічної 
дипломатії з відповідними наслідками. 
Інтерпретації політичної реальності в українсько-французькому дискурсі розглянуті 
на прикладах низки резонансних тем, які є значущими для цього періоду. Частина 
з них – матеріали, створені в науковому та експертному середовищі. Інший масив 
джерел – тексти ЗМІ, які займають основну частину медіапростору. Розмежування 
умовне. До першої групи належать інтерпретації характеру Революції Гідності, 
особливостей українсько-французького політичного діалогу, аналіз позицій 
французьких політологів, зниження інтересу західних ЗМІ до України, Мінський процес 
та ін. У другій групі – гальмування євроатлантичної інтеграції України, поновлення 
дискусії щодо ядерного роззброєння України та визнання дієвості Будапештського 
меморандуму як альтернативи  Нормандського формату та ін. Медіа-інтерпретації 
цього періоду відрізняються більшою ніж зазвичай полемічністю. Водночас 
здебільшого вони демонструють розгубленість авторів у визначенні політичних 
перспектив і формулюванні раціональних пропозицій щодо подолання кризи. У статті 
відзначено, що Париж, як і раніше, публічно виступає проти  членства України в ЄС 
і НАТО, постійно нагадуючи, що договір про Асоціацію з ЄС і програма «Східного 
партнерства» не містять умов прийому в НАТО і ЄС. Звертається увага на новий 
курс Президента Франції щодо  «переосмислення європейського цивілізаційного 
проєкту» й оновлення діалогу з РФ. Україна повинна врахувати це під час формування 
своєї французької стратегії, бо тривала відсутність стратегічного бачення з обох 
сторін не дає змогу вивести інтенсивний політичний діалог у нову якість. Тому 
необхідна глибока ревізія результатів співпраці та вироблення її нової парадигми. 
У цьому контексті пропонується змістити акценти українсько-французького 
дискурсу на просування потрібних Україні і привабливих для французького бізнесу 
проєктів шляхом широкого представлення їх у медіапросторі, в публічній дипломатії, 
і нарешті, в центрах прийняття рішень.
Ключові слова: ЗМІ, медіа-інтерпретації, українсько-французький дискурс, 
політичний діалог, Нормандський формат, євроінтеграція України.
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і надання  «безвізу» для українців. Парадокс, але 
в економічних стосунках стався  відкат на багато 
років назад. У цьому відмінність підсумків  Май-
данів. Є й «об’єднуючий» неприємний результат. 
Франція обидва рази припинила спроби України 
увійти до ЄС і НАТО.

Мета та завдання –  дослідження особливос-
тей медіа-інтерпретацій українсько-французького 
політичного діалогу  під час корінних змін україн-
ської  внутрішньої та зовнішньої політики;   висвіт-
лення  поглядів українських і французьких авторів 
на шляхи вирішення політичної кризи в Україні 
та стану двосторонніх відносин.  

Методи дослідження: порівняльний (компа-
ративний) метод  на основі історичного підходу, 
з огляду на предмет дослідження  застосовується 
метод герменевтичної інтерпретації. 

Результати. Аналізуючи осмислення  політич-
ної реальності в медіа-просторі України і Франції, 
зупинимося лише на деяких резонансних темах. 

Насамперед звернемося до інтерпретацій 
характеру Революції Гідності в науковому й екс-
пертному середовищі на прикладі  аналітичного 
есе за підсумками міжнародного форуму суспіль-
ствознавців «Україна і криза русистики» в Харкові 
в квітні 2014 р. [5]. Автор вважає, що традиційні 
визначення (буржуазно-демократична, націо-
нально-визвольна та ін.) до неї не підходять. Євро-
майдан переміг у суспільстві з капіталістичною 
ринковою економікою і демократичними інститу-
тами. Він скинув не монарха, а законно обраного 
президента і висловив недовіру парламенту, але 
не поставив під сумнів принципи капіталістич-
ної економіки і парламентаризму. З історичними 
«буржуазними» революціями його об’єднує тра-
диція європейського політичного лібералізму, яка 
визнає право народу на повстання проти тиранії 
(згідно з працею «Два трактати про правління» 
(1690) Джона Локка). Тому Майдан можна вва-
жати локківським по духу, але навряд чи «буржу-
азним» у прямому сенсі. З революційних сцена-
ріїв, на думку автора, найменш інтелектуально 
продуктивним видається концепція кольорової 
революції. «Кольорові революції» виглядають спе-
цопераціями деяких могутніх гравців, що звучать 
як кодові назви секретних планів: «революція тро-
янд», «помаранчева», «тюльпанова» і т.п. Найме-
нування кольорових революцій безглузді, чого не 
можна сказати про українську революцію 2014 р., 
яка відразу проголосила себе Революцією Гідності. 
Досить цікавим є авторське осмислення та інтер-
претація цієї самоназви з використанням прийомів 
герменевтики. Але розуміючи, що подібні назви 
теж мало що пояснюють, запропоновано визна-
чення «постколоніальна революція». Саме вона, 
вважає автор, сформувала єдину націю, пересту-
пила через «інтегральний націоналізм»,  вказавши 
нові шляхи іншим народам. Аби не заглиблюва-

тися в коментарі тексту, густо присмаченого склад-
ними лінгвосемантичними конструкціями, заува-
жимо, що стаття практично позбавлена критичного 
погляду на суперечливий сенс реальних подій. 
Звідси ейфорія щодо можливостей нової нації 
самостійно формувати державну політику, а також 
креативної настільки, що громадяни в патріотич-
ному пориві називають себе «русожидобандерів-
цями» (за прикладом  команди Коломойського). 
Автор з натхненням робить висновок: якщо модель 
«постколоніальної революції» коректна, це озна-
чає, що Україна відкрила нові історичні горизонти 
і вже існує в майбутньому.   Це в разі, якщо корек-
тна. Тому доречно згадати одне із зауважень Поля 
Рікера: «…Не йдеться про те, що історик повинен 
розділяти віру своїх героїв, – у такому разі ми мали 
б не історію, а апологетику <...> історик повинен 
зуміти за допомогою гіпотези …зануритися в про-
блематику цієї віри, постійно тримаючи її в «підві-
шеному стані» і «нейтралізуючи», як якщо б вона 
була нині існуючою вірою» [1, c. 44].

Оптимізм з приводу нової якості українсько-
французького співробітництва та швидкого просу-
вання України в Європу підтримувався серйозними 
публікаціями за участю французьких політологів 
і політиків. На презентації дослідження Інституту 
світової політики в Києві («Аудит зовнішньої полі-
тики України») посол Франції Ізабель Дюмон пові-
домила про те, що відтепер Україна входить до 
Топ-5 пріоритетів французької зовнішньої політики 
[4, c. 182]. Судячи з даних про інтенсивність полі-
тичного діалогу, наміри французької сторони були 
частково реалізовані. Однак солідарність Заходу 
з Україною в санкціях проти РФ дуже скоро спіт-
кнулася об інтереси власних виробників. Саме 
французькі Національні збори і Сенат першими 
в ЄС виступили за скасування цих санкцій, що 
в українській пресі викликало  обурення. Напри-
клад, у газеті «День» читаємо, що Франція пови-
нна відстоювати європейські цінності, за які боро-
лася наша країна на Євромайдані. «І не може бути 
так, що законодавча влада тієї ж Франції приймає 
рішення про поступове скасування санкцій, тому 
що, бачте, це боляче б’є по французькій еконо-
міці» [6]. Цей докір європейцям в егоїзмі вигля-
дає дивакуватим, бо  економічна вигода – вища 
мета і цінність, особливо французької зовнішньої 
політики, яка ніколи не відрізнялася альтруїзмом. 
Введення  санкцій стало викликати у європей-
ських мас-медіа «втому» від української теми, 
що вже в 2016 р. відзначили французькі фахівці 
в матеріалах «Аудиту зовнішньої політики Укра-
їни». В одній зі статей LeMonde наводиться думка 
французького дипломата: «Втомленість від україн-
ського питання може швидко перетворитися зага-
лом на втому …до українського партнера, який 
відтак вважатиметься ненадійним». Тоді «питання 
про санкції проти Росії постане зовсім в іншому 
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вимірі,.. адже застосування санкцій залежить 
напряму від реалізації Мінських угод» (за винятком 
«Кримського пакета») [7]. Українські аналітики теж 
зафіксували, що західна аудиторія втрачає до нас 
інтерес. Середньомісячна кількість новин і статей 
про Україну провідних світових ЗМІ в період з жов-
тня 2016 по березень 2018 року була в середньому 
в 2,4 раза меншою, ніж у цих же ЗМІ в період з жов-
тня 2014 по серпень 2016 року. Топ-теми майже не 
змінилися: війна, газ і санкції, але перестали писати 
про реструктуризацію боргів і нормандські пере-
говори. При цьому три державні медіа РФ (TASS, 
Russia Today і Sputnik) написали майже стільки ж, 
скільки 14 західних [8].  Але у серйозній політич-
ній періодиці Франції, зокрема, в журналі “Politique 
international”, такі перепади менш відчутні. У стат-
тях про Україну з’являються цікаві подробиці полі-
тичного закулісся або відверті думки українських 
політиків, якими вони не діляться з вітчизняними 
виданнями. Наприклад, щодо планів покарання 
активних діячів невизнаних республік після повер-
нення в українську юрисдикцію, як це є в інтерв’ю 
виданню А. Авакова. Жорстко дорікнувши Заходу 
у байдужості до України («ми остання лінія захисту 
від цього божевільного пса Путіна, який гав-
кає на наших кордонах»), він виклав  план рішу-
чого заняття території за два тижні в разі відходу 
РФ з ЛДНР: «... ми готові до цього сценарію. Ми 
будемо голосувати за законом, щоб покарати тих, 
хто співпрацював з ворогом, черпаючи натхнення 
з моделі Де Голля (тотальна судова чистка – Р.С.) 
після Другої світової війни» [9]. Такі настрої відомі 
в «Четвірці». Мабуть, тому  «формула Штайнма-
йера» знов підтверджена у Паризькому  мемо-
рандумі.  На зустрічах міністрів закордонних 
справ Франції і Німеччини Ф.-В. Штайнмайєра 
і Ж-М. Ерро з П. Порошенком, А. Яценюком, 
і П. Клімкіним у лютому 2016 року  відкрито пролу-
нала стурбованість за політичне майбутнє України: 
«…немає жодних підстав бути задоволеними про-
гресом, досягнутим нами в останні кілька місяців». 
Особливий наголос було зроблено на боротьбу 
з корупцією та  невідкладне ухвалення закону про 
вибори в ОРДЛО. При цьому Яценюк був удосто-
єний похвали за те, що він «проштовхнув через 
парламент низку соціально непопулярних захо-
дів із затягуванню пояса, які покликані відродити 
стійке зростання в Україні» [10]. Проте найважча 
проблема країни залишилась замороженою. 

Однією з найбільш гострих тем у ЗМІ стало 
будівництво «Північного потоку 2», який супер-
ечив інтересам України, але не інтересам Франції 
та Німеччини. Слід підкреслити, що в українській 
пресі ця тема була порушена ще у 2006 році [11]. 
Франція тоді запропонувала цілу низку проєктів 
у сфері газових поставок і використання газових 
сховищ України, проте пропозиції не були прийняті 
під впливом  проросійського лобі. Персоналії автор 

замовчує. Але тоді Президентом був В. Ющенко, 
що почав блискуче співробітництво з ФР і газові 
війни з РФ. Тому така інтерпретація непрозора. 

Після зупинки будівництва «Північного потоку 
2» у 2019 р. ЗМІ Франції висловлювали досить 
стримане невдоволення тиском США на Європу 
[12]. На відміну від ФРН, Франція  не проявляла 
великої активності в захисті проєкту, бо забезпе-
чена енергією на 70% своїми АЕС і не так критично 
залежна від газу.

 Інцидент у Керченській протоці 25 листопада 
2018 року зі стріляниною і захопленням україн-
ських військових моряків сколихнув світові ЗМІ, 
але занадто явний зв’язок інциденту з майбут-
німи президентськими виборами  збив могутню 
інформаційну хвилю. Показова реакція «проукра-
їнського» Ле Монд, яка меланхолійно відзначила, 
що прохання Порошенка про воєнний стан може 
привести «навіть до перенесення президентських 
виборів у березні 2019 року, стосовно яких він від-
чуває великі труднощі»[13].

Гальмування українсько-французького євро-
атлантичного співробітництва турбує українських 
політологів. Так, у 2019 р. директор Інституту сві-
тової політики Євген Магда в інтерв’ю Radio France 
International заявив, що євроінтеграція Укра-
їни – тривалий процес, і він його оцінює «10 років 
+» та додав: «…Дозволю собі сказати таку кра-
мольну річ: Україну в ЄС не чекають». На його 
думку, частина українських політиків – за зміну 
орієнтації на Росію. Інша частина пропонує здій-
снювати реформи в контексті європейської інте-
грації та бути готовими в будь-який момент. «Це 
як дівчина, яка сильно хоче вийти заміж, купила 
весільне плаття, постійно його приміряє і тримає 
дієту, щоб у нього влізти. Нам треба постійно бути 
у формі» [15]. «Крамольність» таких міркувань 
завищена, тим більше  для французького радіо. 
Український посол у Парижі О. Шамшур в інтерв’ю 
«Укрінформ» у 2015 р. повідомляв про негативне 
ставлення французів до перспективи членства 
України в НАТО і ЄС. Під час обговорення рати-
фікації Угоди про асоціацію в обох палатах парла-
менту Франції «робився акцент на тому, що Угода 
про асоціацію не є перехідним етапом до вступу 
України в ЄС і не передбачає ніяких перспектив 
членства» [16].  У котрий раз французи повторили 
це у 2020 році без проблисків іншої інтерпретації. 
За повідомленням УНІАН, офіційний Париж зая-
вив, що Франція не хоче, щоб «Східне партнер-
ство» сприяло ймовірності майбутнього членства 
в ЄС. Партнерство виключає «всі перспективи або 
всі механізми інтеграції ЄС, або членства». Прези-
дент наполягає, що розширенню повинно переду-
вати реформування ЄС у його нинішніх кордонах 
[17].

І нарешті, про головний висновок, який для 
автора є очевидним. Однак за цією очевидністю 
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криється той самий «множинний сенс». Тримати 
дієту протягом «10 років +», щоб влізти у вінчальну 
сукню навіть для дівчини нерозумно, а для кра-
їни  тим більше. Множинність смислів – у пошуку 
разом із Францією альтернативних стратегій і пріо-
ритетів нині. Через «10 років +» конструкція Європи 
може бути іншою.

Після оголошення про відновлення роботи Нор-
мандської четвірки французька преса знову повер-
нулася до української теми. Раніше Ф. Оланда кри-
тикували за проходження у фарватері Німеччини, 
але зустріч у Парижі по-іншому показала роль 
французького президента. З можливих перешкод 
досягненню прогресу преса називала проблему 
інтерпретації «формули Штайнмайера». Але у під-
сумку президент В. Зеленський підтвердив попере-
дні домовленості. Однак у ЗМІ знову активно стало 
питання про перегляд мінських угод, з натяками, 
що Макрон і Меркель допускають таку можливість. 
Чи це так? 30 березня 2020 року Міністерство 
Європи та закордонних справ Франції оприлюд-
нило спільну заяву міністрів закордонних справ 
ФР та ФРН стосовно України, де закликають до 
виконання спільних висновків останнього саміту 
у Парижі «шляхом повного виконання Мінських 
домовленостей» [18]. Таким чином, спекулятив-
ність інтерпретацій зафіксована. Однак пандемія 
Covid-19 відсунула новий етап цих переговорів на 
невизначений термін.

Серед гострих тем, як-то кажуть, «другого 
плану» можна вказати на  сполох дискусій щодо 
Будапештського меморандуму 1994 р. по ядер-
ному роззброєнню України, який, за визнанням 
Л. Кучми, йому не рекомендував підписувати пре-
зидент Франції Ф. Міттеран, сказавши коротко 
і ясно: «Вас обдурять». Чергова хвиля публікацій 
піднялася в 2014 році. І справа не в 20-й річниці 
меморандуму, а в новій політичній реальності. 
Наприклад, у публікації О. Білоколоса тема між-
народних гарантій розглянута в історичній ретро-
спективі [18]. Він послався на погляди французь-
кого історика дипломатії Жана-Батіста Дюрозеля, 
висловлені в книзі «Історія дипломатії з 1919 р. до 
наших днів» про Пакт загальної відмови від війни 
1928 року (Пакт Бріана-Келога – апогей дипломатії 
«пактоманії»). На думку Дюрозеля, це була небез-
печна ілюзія. Простеживши низку таких гарантій, 
у тому числі від імені СБ ООН і НАТО стосовно 
України, автор статті розкритикував реанімацію 
цієї ілюзії, а саме напад «пактоманії» тодішнього 
міністра закордонних справ П. Клімкіна, який озву-
чив «Українській правді» 20.07.2014 р. незрозумілу 
ідею «перехресних гарантій безпеки». З іншого 
боку, низка українських аналітиків наполягали, що 
Будапештський меморандум – не порожній аркуш, 
а повноцінний міжнародний договір. Ретельний 
аналіз його проведено в статті П. Жовніренко [19], 
який доводить, що згідно з нормами міжнародного 

права він не потребував ратифікації і обов’язковий 
до виконання. Є підтримка цього і у Франції, про 
що скажемо нижче. 

Відвертою слабкістю всіх цих публікацій є неви-
разні відповіді на питання: «Що робити?». Напри-
клад, у боротьбі з ілюзіями «пактоманії» запропо-
нований курс на силову політику стримування. Але 
тут автор дійшов аж до створення високоточних 
крилатих ракет, що дістають до Петербурга і Єка-
теринбурга. В іншому випадку безперспективний 
Нормандський формат пропонується замінити на 
Будапештський, тобто замість президента Франції 
і канцлера Німеччини посадити за стіл переговорів 
президента США і прем’єр-міністра Великобрита-
нії. Але як? Автор рекомендує: наполегливо про-
понувати підписантам відтворити єдиний перспек-
тивний формат переговорів. Відповідей не було, 
але ця тема турбує українців з інших боків. 

Після виходу в 2016 році книги колишнього 
Міністра екології Юрія Костенка «Історія ядерного 
роззброєння» і його публічних виступів з’явилися 
нові публікації з питаннями, чи справді Україні 
необхідно було підписати Меморандум через тиск 
ззовні, загрози міжнародної ізоляції і т.п.? А чому 
Пакистан, Індія, КНДР і Ізраїль не стали цього 
робити? Чому так поспішно проводився процес 
демонтажу ядерних сил, а саме замість 7 років на 
передачу в Росію першої партії ядерних зарядів 
і носіїв за півтора року вивезли все? Адже вартість 
ядерних зарядів, ракет, шахт, ракетоносців і всієї 
інфраструктури обслуговування була гігантською 
(за деякими оцінками тільки збагачений уран 
і плутоній-більш 100 млрд дол). Новенькі розпиляні 
ТУ-160 («Білий лебідь»), вартістю кожен 250 млн 
дол., налітали всього від 100 до 460 годин [20]. І що 
натомість? Тому автор книги і його прихильники 
вимагають суду для всіх, хто просував цю угоду на 
шкоду країні.

Повертаючись до французьких медійних інтер-
претацій, відзначимо відчутну підтримку лінії Укра-
їни на жорстку конфронтацію з РФ. Наприклад, 
науковий співробітник Французького інституту гео-
політики та Інституту Томаса Мора Ж.-С. Монгре-
ньє переконаний, що домовленості в Будапешті 
лягли в основу міжнародного права, а спроби їх 
дезавуювати – «гра в софістику» [21]. Його припу-
щення щодо відлучення Путіна від «G8» підтвер-
дилося. А ось щодо закінчення української кризи 
прозвучали дивні міркування про можливий опір 
агресору за «кричущої нерівності сил», де «арха-
їчні інстинкти» народу, що прокинулись, можуть 
серйозно впливати на результат протистояння. 
Але тут уже, як-то кажуть, дякуємо за пораду…

У ряду рішучих прихильників активної протидії 
В. Путіну – відомий політолог і журналіст Олів’є 
Ведрін. В українських ЗМІ в каденцію П. Поро-
шенка він був категоричний і вимогливий по час-
тині наступальної позиції, переконуючи, що росій-
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ське лобі у Франції – це всього лише невеликі групи 
вкрай правих і вкрай лівих політичних сил [22]. 
Але коли В. Зеленський почав діалог з Е. Макро-
ном щодо відновлення переговорів у Норманд-
ському форматі, О. Ведрін заговорив інакше: 
«Що ми спостерігаємо зараз? Повернення Росії 
в ПАРЄ, посилення російського лобі в Євросоюзі, 
спроби Трампа повернути РФ у «Велику сімку», 
проросійська риторика Макрона, Німеччина і «Пів-
нічний потік-2», мережа кишенькових популіст-
ських партій у ЄС, які просувають ідею скасування 
санкцій…    У Франції дуже сильне російське лобі 
в бізнесі. Багато французьких бізнесменів проти 
продовження санкцій. Ви в Україні повинні вра-
ховувати це лобі як у Франції, так і в Німеччині» 
[23]. Знання таких особливостей авторів – важлива 
позиція в герменевтиці.

У телевізійних дискусіях французьких політо-
логів щодо Криму проукраїнська і проросійська 
позиції окреслені помітно [24]. Але в будь-якому 
варіанті дискусій усі учасники мають на увазі наці-
ональні інтереси Франції, вплив української кризи 
на її європейську політику. Причому предмет 
аналізу може бути розгорнуто в самому несподі-
ваному ракурсі. Ось, наприклад, Олександр дель 
Валь – історик, геополітолог і публіцист. У спіль-
ному з політологом Олів’є Гілманом інтерв’ю 
4 червня 2015 для Atlantico (незалежного новин-
ного інтернет-порталу) він піддає гострій критиці 
французьку зовнішню політику за проходження 
у фарватері американських інтересів в Європі. 
Протистояння України і Росії для нього має зна-
чення лише остільки, оскільки це може впливати 
на головну задачу Франції у протидії наступу світо-
вого ісламізму. Через три роки в тому ж виданні 
Atlantico, представляючи свою нову книгу «Справ-
жні вороги Заходу», він конкретизує свою позицію: 
«Поки натівські стратеги запевняють нас, що най-
страшніша загроза для західних суспільств – це 
путінська Росія, <...> полюси радикального ісла-
мізму користуються нашими свободами і диплома-
тичними відносинами наших країн… Це є продо-
вженням константи англо-саксонської геостратегії, 
тобто теорії стримування або оточення російського 
Хартленда, в тому числі за допомогою «мусуль-
манського пояса» [25]. Навіть через події в Укра-
їні або в Сирії автор вважає, що така геострате-
гія суперечить інтересам Франції і всієї Європи 
у зіткненні цивілізацій, що насувається. Закликає 
повернутися до історичного союзу з Росією і не під-
штовхувати її до Китаю. У цих міркуваннях автор 
стає рупором свого президента, який майже цитує 
його. У газеті «Фігаро» читаємо: президент розра-
ховує повернути Франції її історичну роль «дер-
жави-посередника» у світових проблемах, вва-
жає, що «за існуючих умов перебудови світу було 
б помилкою не розмовляти з Росією, щоб вона 
приєдналася до Європи, а не до Китаю». Прези-

дент підкреслив актуальність «переосмислення 
Європейського цивілізаційного проєкту» [26].  
Як бачимо, тут ціла програма, у якій чутні відго-
мони ідей де Голля.

З 2014 року французькі дослідники стали більше 
уваги приділяти Україні як одному з геополітичних 
центрів. У статті Л. Халецької розглянуті погляди 
низки відомих фахівців:  П. Гурдена, П. Маршана, 
Ж.Б. Пінателя, О. дель Валя, Ж.Ж Вюжіка [27]. 
Щодо проблем української кризи, то вони надали 
своє бачення її розвитку. Багато що підтверди-
лося. Привертають увагу міркування щодо гострої 
теми  – федералізації країни. На думку П. Гурдена, 
доктора історії, члена Наукової ради Центру гео-
політики, з досвіду інших країн вирішення етнічних 
конфліктів через федералізацію малоймовірне. 

Узагальнюючи висновки французьких дослідни-
ків, автор визначає, що Україна сприймається  ними 
у тісному симбіозі з Росією.  У світі Україна зараз 
є геополітичним центром, однак не є полюсом 
сили. Таким полюсом для Заходу є Росія. Україна 
вважається чинником російської геополітики і гео-
стратегії,  що, як показує й наш огляд, типово для 
французького медіапростору загалом. Можливою 
перспективою для України французькі дослідники 
бачать не вибір між Сходом і Заходом, а орієнта-
цію і на Схід, і на Захід відповідно до свого розта-
шування між цивілізаційними світами.

Висновки і пропозиції. Інтерпретації політич-
ної реальності в українсько-французькому дис-
курсі особливо суперечливі в інформаційній сфері, 
тому в публікаціях нерідко виявляється розгубле-
ність генеруючих суб’єктів у розумінні історич-
ного сенсу подій і політичної перспективи. На це 
впливає  тривала відсутність реальної політичної 
стратегії з обох сторін [28]. У  політичному діалозі 
сторін, особливо у публікаціях ЗМІ, постійно при-
сутній аксіоматичний українсько-російський кон-
флікт, інтерпретації якого відтягують значний  інте-
лектуальний потенціал дослідників, «звільняючи» 
їх від креативного формування сенсу нової пара-
дигми відносин з Францією. Українсько-фран-
цузький консенсус після відновлення переговорів 
у Нормандському форматі може перевести від-
носини на новий рівень. Офіційному Києву нале-
жить сформулювати ефективні політичні рішення 
по Донбасу і за підтримки Парижа відповідально їх 
реалізовувати, не дозволяючи правим радикалам 
нав’язувати свій порядок.

Для України настав час переглянути свої очіку-
вання на зміни позиції Франції в питанні членства 
в ЄС і НАТО. Уважно відслідковувати курс Франції 
в «переосмисленні Європейського цивілізаційного 
проєкту», де можуть відкритися нові можливості 
щодо партнерства.  Оцінити уроки двостороннього 
співробітництва за три десятиліття для чіткого 
визначення умов, за яких досягався найбільший 
практичний результат і причин, через які Україна не 
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забезпечила повноцінної участі у високотехноло-
гічних проєктах. У цьому контексті змістити акценти 
українсько-французького дискурсу на просування 
потрібних Україні  проєктів у політичному діалозі, 
в медіапросторі, в публічній дипломатії, в ділових 
форумах і нарешті, в центрах прийняття рішень.
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Media interpretations of political reality in the Ukrainian-French discourse review based 
on a number of resonant topics significant for this period. Some of them were created in 
a scientific and expert environment. Another array of sources is media texts that formed 
the main content of the media space. The distinction is relative. The first group includes 
interpretations of the nature of the “revolution of dignity”, the features of the Ukrainian-French 
political dialogue, and analysis of the positions of French political scientists, decline in interest 
of Western media on Ukraine, the Minsk process and other. The second group includes 
the inhibition of Euro-Atlantic integration of Ukraine, new discussions on Ukraine’s nuclear 
disarmament, the Budapest memorandum and amendments to the Norman format, etc. 
The media interpretations of this period are rich in information but differ in more controversy 
and emotionality than usual, and mainly focused on the political crisis in Ukraine and the anti-
Russian confrontation, frequently demonstrating at the same time confusion of the authors, 
regarding the definition of political prospects and reasonable suggestions on how to overcome 
the crisis. 
Regarding Euro-Atlantic integration of Ukraine, Paris still publicly opposes its EU and NATO 
membership, stressing that the Association Agreement with the EU and the Eastern 
Partnership program do not contain conditions for admission to these organizations. The 
article draws attention to the new course of Paris on “rethinking the European civilization 
project” and updating the dialogue with the Russian Federation. Ukraine should take this into 
account when formulating its French strategy. According to the analytical center “Ukrainian 
Prism”, it is the long absence of strategy that determines the very modest rating of Ukrainian-
French relations, especially in the “strategic vision” section. Therefore, a deep audit 
of the results of cooperation and the development of a new paradigm of bilateral relations are 
necessary. In this context, it is proposed to shift the focus of the Ukrainian-French discourse 
to the promotion of attractive projects through their widespread representation in the media, 
in public diplomacy, in business forums and, finally, in decision centers.
Key words: mass-media, medias-interpretations, Ukrainian-French discourse, political 
dialogue, Norman format, eurointegration of Ukraine.
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Вступ. Формування сучасної державної полі-
тики часто передбачає нарощування потенціалу 
некомерційних організацій для більш ефектив-
ного захисту інтересів стейкхолдерів і представ-
ників відповідної локальної спільноти. У межах 
адвокаційної діяльності існує широкий спектр 
стратегій, спрямований на внесення змін до полі-
тичних напрямів. Проте некомерційні структури 
зазвичай обмежуються вельми вузьким набором 
інструментів, а саме освітянськими програмами, 
аналітичними нотатками щодо політики або ста-
тистичних даних, вибірковою підтримкою законо-
проєктів. Зазначених механізмів недостатньо для 
здійснення впливу на політиків, особливо в умовах 
зіткнення локальних і національних інтересів.

Однією з найбільш ефективних стратегій 
дотримання громадянських позицій на світо-
вій і національній політичній арені виступають 
grassroots-кампанії. Їх називають основним дже-
релом формування громадської підтримки з нуля, 
спрямованої на мобілізацію і залучення активного 
ядра соціуму для захисту власних інтересів. Ваго-
мість такої форми адвокації полягає у домінуванні 
не-політиків серед організаторів кампанії та поши-
ренні практик солідарності серед представни-
ків соціуму. Подібні рухи фокусуються на розши-
ренні участі населення у формуванні політичного 

порядку денного, а отже, поглибленні політичних 
компетентностей індивідів.

Мета та завдання. Мета статті – визначити 
концептуальні засади grassroots-ініціатив як ком-
понентів низових адвокаційних стратегій. Для 
досягнення поставленої мети необхідно виконати 
такі дослідницькі завдання:

1. Виокремити особливості grassroots-кампаній 
як інструменту підтримки та реалізації проєктів 
локальних спільнот.

2. Оцінити вплив grassroots-ініціатив на мобілі-
зацію громадської думки.

3. Порівняти grassroots-кампанії українського 
і західного соціумів для виявлення загальних і від-
мінних ознак.

Методи дослідження. Як методи дослідження 
авторкою використано компаративний аналіз із 
метою конкретизації особливостей українських 
grassroots-заходів порівняно із західним аналогом, 
а також теорію мереж, що дало змогу проаналізу-
вати переваги і недоліки мережевої структури за 
умов використання альтернативних форм адвока-
ційних стратегій.

Результати. Варто відзначити, що техноло-
гії соціальних мереж суттєво революціонізували 
політичні можливості низових адвокаційних кампа-
ній, давши змогу передавати політичний контент 
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на відстані. Завдяки технологіям Web 2.0, таким 
як вікі-сайти, блоги, чати, онлайн-платформи, 
кожному індивіду надається можливість ділитися 
інформацією з усім світом. На думку C. Йонсона 
і M. Хола, цифрова епоха призвела «до втрати тра-
диційними громадянськими організаціями попере-
дніх позицій як ключового посередника між владою 
і соціумом» [6, c. 197], поступившись місцем мере-
жевим структурам захисту інтересів.

Комунікаційна революція сприяла поступовому 
переходу від політики реалізму, де головними 
дійовими особами виступали держава, диплома-
тичний корпус і чиновництво з пріоритетами наці-
ональних інтересів, до ліберального формату. 
На думку C. Хейдена, громадянська дипломатія 
як альтернативна форма побудови відносин між 
владними інститутами і громадськістю може роз-
глядатися як «довгострокова стратегія діалогу 
та залучення» [5, c. 537] окремих осіб або соціаль-
них груп, невмотивованих завданнями політики 
національного масштабу.

М. Кастельс стверджує, що «глобалізація 
змістила публічні дебати з рівня національного 
домену в бік транскордонних комунікаційних 
мереж» [2, c. 81]. Дипломатичні інструменти, що 
традиційно сприймалася як прерогативи внутріш-
ніх інститутів влади, стали більш доступними для 
громадськості, надаючи окремим особам або 
адвокаційним групам змогу ініціювати масову гро-
мадянську діяльність.

Тобто grassroots-ініціативи певною мірою 
можна трактувати як тактику формування транс-
регіональних і міжнаціональних відносин із метою 
поліпшення стану внутрішньої політики і міжна-
родної обстановки через захист прав та інтересів 
локальних спільнот. Успіх таких відносин поясню-
ється добровільним і відкритим характером член-
ства, а також мінімізацією контролю та ієрархії 
домінування. Grassroots-дипломатія фокусується 
на формуванні відносин між індивідами на базі 
генералізованого образу конкретної проблеми.

Прихильники grassroots-підходу орієнтовані на 
потреби відповідної соціальної когорти, а не на 
політичну систему в цілому. Громадськість більше 
не задовольняється пасивними елементами полі-
тичних структур. Навпаки, стейкхолдери, озброєні 
цифровими технологіями, виявляють ініціативу 
з метою відвертої демонстрації власної присутності 
чи зацікавленості у вирішенні локальних/націо-
нальних питань. У результаті такої активності полі-
тична дорожня карта підпадає під трансформації, 
синтезуючи традиційних політичних суб’єктів і групи 
громадян як на національній, так і на світовій арені.

Такі платформи, як Facebook, MySpace, 
YouTube, Flickr, Vimeo і Twitter, є прикладами 
онлайн-інструментів соціальних мереж і дієвими 
методами захисту власних прав окремих громадян. 
Нова концептуалізація явища адвокації розширює 

вплив громадян на політиків через неможливість 
останніх здійснювати контроль над усіма цифро-
вими технологіями, а також орієнтацію чиновників 
на статичні інструменти Web 1.0., що гальмують 
розвиток багатьох сфер діяльності.

Сила нішевих медіатехнологій була засвідчена 
під час президентської кампанії у США в 2008 р., 
коли Б. Обамі вдалося «знешкодити» лідера демо-
кратичної партії Х. Клінтон за допомогою соціаль-
них медіа. За словами політичного консультанта 
С. Кімбол, «сучасна мережа цифрових комуніка-
цій надає громадянам можливості вирівняти полі-
тичне ігрове поле, раніше контрольоване тради-
ційними владними елітами» [9, c. 53]. Громадяни 
більше не мають потреби в медіа-ресурсах, висо-
кій посаді або стартовому капіталі, щоб формувати 
політичний порядок денний.

Проте досі чимало адвокаційних активістів 
дотримуються позиції, що саме балотування на 
державні посади слугує чи не єдиним засобом 
поліпшити управління у своїх громадах і отримати 
широкий доступ до необхідних ресурсів. Реформа 
децентралізації активізувала представників гро-
мадських організацій, яких почали масово вербу-
вати і включати у списки українських політичних 
партій. Хоча потрапляння до місцевих рад, як 
показує практика, не гарантує кардинальних змін 
в ієрархії доступу до ресурсів.

Існує інша точка зору, згідно з якою варто чітко 
розрізняти політичну і громадянську активність. 
Більшість адвокаційних груп побоюється потен-
ційних репутаційних збитків через подачу заявки 
на конкурс державних вакансій або публічну під-
тримку конкретного посадовця. Саме тому адво-
каційні групи сьогодні вважаються одними з най-
надійніших соціальних інститутів в Україні, тоді як 
суспільна довіра до політиків і партій залишається 
на стабільно низькому рівні.

Grassroots-кампанії виконують роль своєрідних 
комунікаційних посередників між соціумом та інсти-
тутами влади на різних рівнях взаємодії. Наявність 
і підтримка мережі контактів полегшує форму-
вання локальної адвокаційної спільноти з перспек-
тивою її розширення в національних масштабах. 
Адвокаційна мережа здатна надати такі переваги, 
як доступ до широких ресурсів, високий рівень  
групової підтримки, можливість швидкої мобіліза-
ції мета-капіталу заради зміни політичного порядку 
денного. Серед політичних grassroots-ініціатив 
наведемо такі:

1. База Абахлалі в Мондоло, також відома як 
«Червоні сорочки», або AbM, спочатку була рухом 
поселенців халуп у Південній Африці. Спеціалі-
зувалася на проведенні адвокаційних кампаній 
проти несправедливих виселень і передачі приват-
ної земельної власності державі [7, c. 488]. Через 
низку акцій непокори AbM перетворилася на одну 
з найвпливовіших організацій Південної Африки, 
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діяльність якої спрямована на боротьбу з бідністю 
і поліпшення життєвих умов для корінних афри-
канських народів.

2. AoJ («Вісь справедливості») являє собою 
некомерційне об’єднання музикантів, меломанів 
і прогресивних діячів низового рівня з метою вирі-
шення питань соціальної справедливості. Адво-
каційна стратегія AoJ передбачає організацію 
наметових протестних містечок, проведення фес-
тивалів і випуск безкоштовних радіопередач, при-
свячених соціальній проблематиці.

3. Президентська кампанія Б. Сандерса 
в 2016 р., сенатора США, запам’яталася масш-
табним використанням grassroots-ініціатив. Під 
брендом «Сандерс» мобілізувалася армія волон-
терів, котрі надали суттєву підтримку сенатору 
на виборах. Адвокаційна кампанія прихильників 
Б. Сандерса продемонструвала унікальну здат-
ність залучати громадян на добровільних засадах 
у політичні проєкти. Однією з причин успіху сена-
тора називають апріорі орієнтацію на небайдужих 
волонтерів, а не на контингент професійних спів-
робітників, що дало змогу об’єднати представників 
різних соціальних статусів.

4. Гібридні grassroots-кампанії, тобто комбіна-
ція політичних, соціальних і культурних завдань. 
За приклад можна взяти Turkayfe.org – турецьку 
онлайн-кав’ярню, основна мета якої полягає у ство-
ренні платформи для стейкхолдерів, зацікавлених 
у просуванні Туреччини на світовій арені через 
особистий досвід за допомогою Web 2.0. [9, c. 60] 
Ще одним прикладом виступає міжкультурний про-
єкт Rediscover Rosarito [11], спрямований на від-
новлення туристичної привабливості м. Росаріто-
Біч у Мексиці через серію негативних репортажів 
у ЗМІ. Свого часу повідомлення президента Мек-
сики Ф. Кальдерона про війну з наркотиками й епі-
демію свинячого грипу перетворили Мексику на 
небезпечне для відвідувань місце. Комунікаційна 
стратегія команди Rediscover Rosarito полягала 
у відокремленні фактів від вимислу і встановленні 
тісної співпраці з американськими журналістами. 
Зважаючи на обмеженість ресурсів, американські 
медіа не мали можливості відправляти власних 
кореспондентів на місця для перевірки фактів, що 
спричинило безліч неточних історій і суперечки 
щодо дотримання принципів журналістської етики. 
Завдяки проведенню grassroots-кампанії було при-
вернуто увагу американських ЗМІ до фейкових 
новин, що в подальшому призвело до зустрічі прези-
дентів США і Мексики, а також поглиблення зусиль 
для досягнення взаєморозуміння між народами.

Подібні адвокаційні кампанії низового рівня, 
сфокусовані на досягненні конкретної потреби, 
є надзвичайно корисними й ефективними інстру-
ментами мобілізації громадської думки. Викладені 
вище приклади свідчать про здатність громадян 
самостійно виявляти ініціативу щодо встановлення 

контактів із певною цільовою аудиторією і вносити 
зміни у національні та міжнародні відносини.

Громадські рухи та grassroots-ініціативи стають 
усе більш популярними у великих містах України. 
По-перше, вони дають змогу учасникам обміню-
ватися інформацією і ресурсами на реципрокній 
основі, що підвищує ефективність подібних захо-
дів. По-друге, тісне співробітництво з метою реалі-
зації певного локального проєкту формує мережу 
адвокацій та стимулює розвиток громадянського 
суспільства. За результатами дослідження аналі-
тичного центру CEDOS, у п’яти українських містах 
(Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Харків) діє 
175 мереж низових організацій [1]. Їх загальною 
характеристикою виступає ініціювання вирішення 
проблем із боку місцевих жителів без звернення до 
органів місцевого самоврядування.

В українських реаліях першість тримають 
grassroots-ініціативи у сфері освіти та міського 
самоврядування («Прометей», CANactions, Школа 
громадянської активності). Друге місце обіймають 
заходи в галузі мистецтва і культури (громадська 
організація «Конгрес діячів культури», «Допо-
мога і подорож», «Союз текстурного мистецтва», 
платформа культурних ініціатив «Ізоляція» та ін.). 
Третя група адвокаційних заходів передбачає про-
ведення тематичних фестивалів, конференцій, 
семінарів, практикумів і хакатонів, спрямованих на 
залучення і взаємодію великої кількості учасників 
(кампанія «Ні пандемії мистецтва», «Правова куль-
тура в місті» тощо) або організацій, що займаються 
питаннями захисту навколишнього середовища 
та енергоефективності (НВО «Форза», «Зелений 
фронт», «Давайте зробимо», НВО «Львівське 
товариство захисту тварин» та ін.).

Проте аналітики CEDOS відзначають існування 
так званих субмереж, які одночасно слугують 
фундаментом для майбутніх grassroots-ініціатив 
і представляють для них загрозу. У разі тісної вза-
ємодії між суб’єктами субмережі і слабкої співпраці 
з аналогічними утвореннями на локальному або 
національному рівнях центральні актори субме-
режі отримують монополію на доступ до ресурсів, 
а отже, одноосібне право ухвалювати рішення. 
Прикладом є конкуренція за зони впливу між низо-
вими організаціями за збереження історичної 
спадщини Києва. Мотивація спільною метою 
аж ніяк не сприяє формуванню тісних контактів 
між grassroots-ініціативами, спрямованими проти 
хаотичної забудови столиці.

Висновки. Незважаючи на певні ознаки про-
гресу, адвокаційна активність на місцях в Укра-
їні залишається схожою, за словами Д. Сміта, на 
«темну матерію» [10, c. 111]. Дослідник звернувся до 
цієї метафори, щоб показати зосередженість бага-
тьох учених виключно на «яскравих» відомих неко-
мерційних організаціях і нівелюванні їхньої уваги до 
менш публічних дій невеликих адвокаційних груп. 



НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛІТИКУС»

80 Випуск 3. 2020

Аналітика та опитування українського активізму 
рідко охоплюють локальні ініціативи, що розмиває 
інформацію про точну кількість і характер діяль-
ності українських громадських структур. Причиною 
такого стану речей є той факт, що громадянська 
активність у невеликих містах і сільських районах 
менш формально структурована, концентруючись 
навколо груп активістів, а не організацій, зареє-
строваних органами місцевого самоврядування.

Український адвокаційний активізм суттєво від-
різняється від західного аналога. Справа в тому, 
що до Євромайдану офіційні громадські інститу-
ційні були відокремлені від соціуму в цілому. Про-
фесійні лідери НУО використовували доступ до 
представників внутрішнього політикуму і західних 
донорів із метою впливу на вектори державної 
політики за відсутності адвокаційних осередків 
у самому суспільстві. На відміну від професійних 
НУО, що концентруються на розробленні напря-
мів національної політики, місцеві grassroots-
ініціативи мають локальну спрямованість і краще 
мобілізують ресурси для вирішення місцевих про-
блем. Проте існування таких низових груп переду-
сім залежить від волонтерів і благодійних внесків, 
оскільки професійні НУО мають змогу користува-
тися послугами оплачуваного персоналу. Тому 
низові організації часто звертаються до практики 
краудсорсингу або місцевих підприємств для вико-
нання поставлених перед собою завдань.

Щоправда, деякі учасники grassroots-кампаній, 
намагаючись розширити межі власної діяльності, 
прагнуть об’єднати зусилля членів соціуму і міс-
цевої влади за прикладом харків’ян у просуванні 
вуличної культури, сподіваючись на суттєву мате-
ріальну або організаційну допомогу з боку владних 
інститутів. Інші форми активізму, навпаки, зосе-
реджуються на відкритій протидії приватним або 
державним суб’єктам через блокування доріг або 
демонтаж заборів навколо будівельних майданчи-
ків на знак протесту проти незаконних будівельних 
робіт. Тому однією з особливостей адвокаційних 
кампаній в Україні постає синтез співпраці і кон-
фліктності, коли активісти через агресію або інші 
форми деконструктивізму оскаржують конкретні 
рішення влади й одночасно сподіваються на кон-
структивний діалог.

Формування сильного громадянського суспіль-
ства в Україні передбачає проведення grassroots-
кампаній у всіх частинах країни, особливо в сіль-
ських районах. Нові групи активістів можуть стати 
джерелом перспективних ідей, хоча часом їм не 
вистачає знань, навичок і ресурсів, необхідних 
для реалізації конкретних завдань і перетворення 
на стабільно функціонуючі організації. Результати 
аналітичних центрів свідчать, що українські низові 
групи переважно мають слабкий зв’язок з аналогіч-
ними групами захисту інтересів, у тому числі з про-
фесійними НУО, у межах власних міст і регіонів.

Окрім відсутності загальної платформи обміну 
досвідом та інформацією, існує ще низка струк-
турних розривів, які обмежують розподіл мереже-
вих ресурсів і знижують ефективність адвокацій-
ної стратегії. По-перше, фокусування виключно 
на локальних акторах, що виключає можливість 
інтенсивного обміну досвідом між областями 
і концентрує в руках місцевої громади управління 
ресурсами. По-друге, переважання мережевих 
адвокаційних груп зіркоподібного формату, що зни-
жує згуртованість мережі, фрагментує її потенціал 
і призводить до нових розривів у відносинах. Для 
розвитку адвокаційних стратегій в українському 
соціумі варто звернути увагу на такі рекомендації:

1. Просування інфраструктури grassroots-
кампаній у різних регіонах України шляхом під-
тримки суспільних ресурсних центрів, громадських 
фондів та інших публічних просторів. Варто наго-
лосити на підвищенні рівня довіри до громадських 
ініціатив після Євромайдану, про що свідчить 
зростання кількості пожертвувань. Так, українська 
краудфандингова платформа Spilnokosht зібрала 
19,2 млн грн від більше ніж 32 тис індивідуаль-
них донорів для 265 проєктів станом на 12 жовтня 
2018 р. [1].

2. Підтримка і підготовка так званих «концен-
траторів», тобто активістів міжгалузевої спрямова-
ності, які здатні забезпечити мобілізацію представ-
ників різних соціальних когорт.

3. Популяризація адвокаційних стратегій іно-
земними донорами, котрі можуть сприяти обміну 
експертними знаннями, розвитку навичок і фор-
муванню зв’язків між низовими громадськими гру-
пами у межах одного регіону і між різними тери-
торіальними одиницями. Така тісна співпраця 
спричинить появу міжрегіональних коаліцій і зміц-
нення українського соціального капіталу.

4. Отримання технічної підтримки для поліп-
шення потенціалу низової адвокації. Адвока-
ційні групи часто недооцінюють власні здібності 
щодо мобілізації прихильників. Електронні листи 
з інформацією про майбутні grassroots-акції висту-
пають вельми поширеним інструментом, який 
використовується некомерційними організаціями. 
Проте швидкість реакції респондентів поки що роз-
чаровує. Наприклад, за результатами дослідження 
E-Nonprofit Benchmarks 2020 р. типове оповіщення 
про дії груп захисту мало лише 17% відповідей 
зворотного зв’язку [12]. Такий невеликий відсоток 
значно зменшує шанси на своєчасне залучення 
прихильників до адвокаційних кампаній.

Таким чином, grassroots-ініціативи постають 
альтернативним варіантом захисту прав і реалі-
зації потреб конкретної локальної спільноти через 
загальне усвідомлення мети представниками 
різних соціальних груп. Ураховуючи мережевий 
характер адвокаційних структур, можна очікувати 
на перетинання місцевих, регіональних і націо-
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нальних проєктів за умов реальної децентраліза-
ції влади на місцях, розширення функцій низових 
НУО та підтримки активістів із боку міжнародних 
фондів співпраці.  
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Strengthening capacity of non-profit groups as active mediators between the government 
and society does not lose its relevance in the realities of Ukrainian society. When testing new 
formats of cooperation, local NGOs are increasingly addressing to advocacy strategies as 
an effective mechanism for implementing local projects and protecting the interests of native 
communities. Through the grassroots approach stakeholders initiate changes in local 
domestic policy by abandoning the position of passive observer. Using comparative analysis 
and network theory, the author examines the conceptual foundations of grassroots initiatives, 
their impact on increasing social capital, and the differences between Ukrainian and Western 
civic activism. The article cites some examples of political and hybrid grassroots campaigns as 
tools for mobilizing regional resources and involving the public in creation the political agenda. 
The author pays special attention to digital technologies used by local movements, which 
allow to form cross-border advocacy networks and deepen the competencies of individuals 
to protect their own positions. However, it is worth noting a certain polarization inherent in 
the representatives of advocacy organizations in relation to interaction with local governments. 
Most grassroots campaigners deliberately refuse close contacts with government institutions 
for fear of reputational damage, but there are a lot of supporters of close cooperation because 
of the belief that a high government position opens wide access to significant resources. 
The researcher also focuses on the priority areas and shortcomings of Ukrainian advocacy 
groups, namely: the availability of sub-networks, the concentration of resources among local 
actors, the lack of close ties between similar category organizations, the lack of professional 
knowledge and experience. The author offers some recommendations for widening 
advocacy practices in Ukraine, including: attracting international donors, building advocacy 
infrastructure by local and central authorities, providing technical and material support, 
conducting educational trainings to expand the active core of civil society.
Key words: advocacy campaign, grassroots, grassroots initiative, grassroots groups, NGOs.
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Постановка проблеми. Взаємозв’язок ціннос-
тей та інтересів політичних і неполітичних, інсти-
туційних та неінституційних акторів, їхня взаємна 
відповідальність за прийняті рішення та відпо-
відальність одних перед одними стають осно-
вою розвитку сучасних суспільств. У результаті 
таких взаємодій виникає нова політика – публічна. 
Публічність передбачає громадський, а не при-
ватний характер політики; відкритість політики; 
участь не тільки державно-політичних інститу-
тів, але й громадянського суспільства в процесі 
управління. Загалом, термін «публічна сфера» 
означає реальну можливість для кожного члена 
суспільства брати участь у суспільно-політич-
ному дискурсі, що, по суті, є своєрідним двигу-
ном суспільно-політичного процесу [1, с. 77].

 Публічну політику (public policy) слід розгля-
дати як політику  органів публічного управління, 
що заснована на механізмі публічного узгодження 
інтересів зацікавлених сторін та спрямована на 
вирішення суспільно важливих завдань та про-
блем. Вироблення  колективних цілей формується 
на перехресті дій владних інститутів та груп інтер-
есів, які в сукупності становлять процес публічної 
політики. Одним із головних показників ефектив-
ності публічної політики є рівень її інституціоналі-
зації. Прийняття рішень у різних сферах публічної 

політики є результатом втручання в політичний 
процес як індивідуальних, так і колективних акто-
рів. Серед найбільш відомих форм колективного 
актора є політичні партії, які за формою є добро-
вільними об’єднаннями громадян, а за своєю сут-
ністю – громадсько-політичними організаціями. 
Партії узагальнюють, висловлюють і обстоюють 
інтереси широких соціальних груп на державному 
рівні. Саме через участь у політиці громадянське 
суспільство може виконувати функцію противаги 
або помічника структурам державної влади. Водно-
час партії є й інструментом, за допомогою якого дер-
жава прагне знайти підтримку своєї політики у гро-
мадянського суспільства. Однак, здобувши владу 
або долучившись до механізмів здійснення влади, 
та чи інша партія стає суб’єктом державно-політич-
них відносин і в такій якості перестає бути інсти-
тутом громадянського суспільства [2, с. 191–208].   
У цьому і полягає вся сутність такого інсти-
туту – бути своєрідним «зв’язком» між громадян-
ським суспільством та державою.

Національне відродження та розпад комуніс-
тично-соціалістичної системи призвели до появи 
численних польських політичних партій, діяльність 
яких сприяла утвердженню трактування минув-
шини та формування громадянського суспільства. 
Польські політичні партії швидко підхопили тезу: 
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У статті розглядаються актуальні процеси формування сучасного пам’яттєвого 
простору Республіки Польща крізь призму діяльності політичних партій 
та реалізації публічної політики. Нині публічність є важливим складником будь-якої 
політики. Будучи посередником між державою та громадянським суспільством, 
політичні партії  визначають норми взаємодії різних суб’єктів політичного процесу 
у формуванні порядку денного та прийнятті рішень, а також часто виступають 
джерелом та регулятором конфліктів у суспільстві. Метою статті є аналіз 
взаємозв’язку між поняттями «публічна політика» та «політика пам’яті» у діяльності 
політичних партій. У дослідженні застосовувались такі загальнонаукові методи: 
інституціональний, структурно-функціональний, системний. Політика завжди 
здійснюється численними акторами (державою та інституціями, громадянським 
суспільством, бізнес-структурами тощо), які за допомогою своїх ресурсів 
реалізовують та впливають на неї. Політичні партії завжди націлені на боротьбу 
за владу. Щоб одержати перемогу у виборах, політичні партії формують свої 
партійні програми, спираючись на потреби та інтереси громадян. Громадяни, своєю 
чергою,  стають активними учасниками політичного процесу: віддаючи свій голос 
за ту політичну силу, яка найкраще відображає їхні прагнення, реалізовують своє 
право на формування публічної політики. Публічна політика – це процес узгодження 
інтересів у виробленні й реалізації політичних рішень, зокрема політичного курсу. 
Найголовнішим кроком у її реалізації є суспільно-політичний діалог. У такому 
діалозі з’ясовується позиція всіх його учасників і приймається спільне рішення, яке 
задовольняє всіх. Прикладами результату такого «діалогу» в роботі політичних 
партій Республіки Польща можуть слугувати: прийняття курсу декомунізації 
та люстраційних законів, увіковічення в суспільній пам’яті жертв політичних 
репресій, створення «місць пам’яті», відновлення історичної та культурної спадщини 
польського народу.
Ключові слова: політика, публічна політика, політика пам’яті, політичні партії, 
Республіка Польща.
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«хто володіє минулим, володіє й майбутнім», тому 
починаючи з 1989 р. прагнули не тільки стати учас-
никами політики пам’яті, але й її творцями. Най-
частіше під «політикою пам’яті» розуміють політику 
політичних партій, громадських об’єднань і рухів, 
окремих політичних лідерів та громадських діячів 
у сфері конструювання спільних уявлень та оцінок 
минулого. Політичні партії з моменту їх виникнення 
стають одним із головних суб’єктів націєтворення 
та джерелом ідей державного будівництва. Адже 
політичні партії – це добровільні об’єднання грома-
дян – прихильників певної загальнонаціональної 
програми суспільного розвитку, метою діяльності 
яких є сприяння формуванню і вираженню полі-
тичної волі громадян, участь у виборах та інших 
політичних заходах [5]. Таким чином, саме партії 
артикулюють на політичному рівні цінності наці-
ональної спільноти і формулюють національні 
інтереси та втілюють їх у життя. 

Мета та цілі. Метою статті є аналіз взаємозв’язку 
між поняттями «публічна політика» та «політика 
пам’яті» у діяльності політичних партій.  Для досяг-
нення мети поставлено такі цілі: дати визначення 
понять «публічна політика» та «політика пам’яті», 
окреслити взаємодію та їх вплив на діяльність 
політичних партій на прикладі Республіки Польща. 

Методи дослідження. У рамках інституцій-
ного підходу ми розглянули діяльність політич-
них партій та їх вплив на конструювання політики 
пам’яті та реалізації публічної політики; струк-
турно-функціональний метод сприяв осмисленню 
взаємозв’язку політики пам’яті та публічної полі-
тики у житті політичних партій; системний підхід 
дав змогу ідентифікувати структурні елементи 
публічної політики та визначити місце й роль полі-
тичних партій у конструюванні політики пам’яті. 

Основний матеріал. Поняття «публічна полі-
тика» (public policy) ми можемо трактувати як 
сукупність послідовних рішень чи дій з метою 
розв’язання проблеми, політично визначеної як 
колективна. Через взаємодію влади та суспільства 
виконуються чотири найважливіші функції публічної 
політики, такі як: артикуляція суспільних інтересів; 
публічний контроль за діяльністю влади та станом 
справ у суспільстві, державі, економіці та в соціо-
культурній сфері; вплив на формування державної 
політики; політична просвіта громадян [7, с. 203]. 
Ці функції також впливають на формування та реа-
лізацію політики пам’яті, оскільки у ній відобража-
ється досвід суспільства, актуальний стан його 
базових інститутів, його соціально-політична 
структура, співвідношення суспільних сил, пере-
конання та оцінки державно-політичних лідерів. 

Відлік новітньої історії та початок демократич-
них перетворень Польщі розпочався наприкінці 
ХХ ст., а саме 1989 р. 4 червня 1989 р. відбулись 
перші частково вільні вибори, в результаті яких 
комуністи не здобули  жодного місця в 100-особо-

вому сенаті і жодного місця в сеймі, за винятком 
зарезервованих «круглим столом» для них і їхніх 
коаліціянтів 65% [4, с. 97]. 

Партії, що представляли комуністів (Польська 
об’єднана робітнича партія (ПОРП), Об’єднана 
селянська партія (ОСП), Демократична партія 
(ДП), здебільшого не заперечували комуністичних 
злочинів, проте намагалися виправдати їх особли-
вими обставинами (насамперед впливом СССР), 
а також применшити їх масштаби. Натомість опо-
зиціонери (Солідарність) вважали, що ідеї деко-
мунізації (комплекс заходів, що спрямований на 
звільнення від впливу та наслідків комуністичної 
ідеології у всіх сферах життя суспільства) не супер-
ечать ідеям правового розвитку і є запорукою ста-
більного розвитку молодої держави [8, с. 42–44].

Низький рівень соціально-економічного життя, 
невиконані обіцянки демократичних сил у 1993 р. 
знову привели до влади посткомуністів. Питання 
декомунізації та люстрації почало відходити на 
задній план. Однак  внаслідок виразнішого тиску 
суспільства у квітні 1997 р. за ініціативи та під-
тримки Польської селянської партії й тогочасної 
опозиції вдалось прийняти люстраційний закон. 
Він зобов’язав осіб, які виконували понад 26 тис. 
публічних функцій (у тому числі депутатів парла-
менту, вищих державних службовців, суддів, проку-
рорів та осіб, які обіймали керівні посади у публіч-
них ЗМІ), скласти декларацію, яка стосувалася 
можливої співпраці зі спеціальними службами ПНР. 
Новоприйнятий закон одразу натрапив на фактич-
ний бойкот з боку суддівського середовища, і його 
вдалося впровадити в життя лише після внесення 
у 1998 р. поправок з ініціативи коаліції «Виборча 
акція солідарності – Унія свободи» (ВАС–УС) (Akcja 
Wyborcza Solidarność – Unia Wolności). Ці партії 
також домоглися створення Інституту національної 
пам’яті, завданням якого стало надання доступу 
зацікавленим громадянам до матеріалів спеціаль-
них служб ПНР, розслідування нацистських і кому-
ністичних злочинів, вчинених у 1939–1989 рр., 
а також освітня діяльність [23, с. 150–151]. 

На виборах до сейму 2001 р., як і можна було 
чекати, найбільшу кількість голосів отримав блок 
«Союз демократичних лівих сил – Союз праці» 
(СДЛС–СП). Разом з Польською селянською пар-
тією (ПСП) він сформував коаліційний уряд, який 
очолив Л. Міллер (СДЛС). «Право і справедли-
вість» (ПіС) (Prawo i Sprawiedliwość) та «Грома-
дянська платформа» (ГП) (Platforma Obywatelska) 
створили опозиційну парламентську фракцію 
«Громадянське об’єднання».

У своїй програмі «Завтра без страху. Програма 
для Польщі» СДЛС–СП визнавали історію та тради-
ції польського народу, але не бажали ставати їхніми 
рабами. Вагоме місце відносили культурі, визна-
чивши її джерелом ідентичності нації, запорукою 
розвитку та основою порозуміння з минулим [11].
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«Право і справедливість» із самого початку своєї 
роботи закликала поширювати патріотизм та зміц-
нювати суспільну й національну солідарність поля-
ків. На їхню думку, в центрі політичного мислення 
повинен стояти польський народ, який є основою 
держави. Тому відродження Польщі повинно відбу-
ватись через очищення еліт (влади) [13, c. 79–80].

«Громадянська платформа» наголошувала, 
що політика є тільки там, де мораль виховує гро-
мадянські чесноти. Ставлячи патріотизм вище, 
ніж боротьбу за партійні інтереси, влада повинна 
суворо дотримуватися законів. У своїй виборчій 
програмі ГП відзначала, що національна ідентич-
ність забезпечує цілі зовнішньої політики: збере-
ження суверенітету, гарантування безпеки й спри-
ятливих умов економічного розвитку, а також 
зміцнення міжнародного становища Польщі [1].

Однак у країні, яка однією з перших у регіоні 
стала на шлях глибоких демократичних пере-
творень, до влади вдруге повернулися колишні 
комуністи, які еволюціонували до соціал-демо-
кратії. Вони домоглися внесення поправок у закон 
про люстрацію, виключивши зі сфери його засто-
сування співробітників комуністичної розвідки 
та контррозвідки. Це дало змогу колишнім агентам 
спецслужб претендувати на високі публічні посади 
сучасної Польщі. Проте в 2003 р. за ініціативи 
«Громадянської платформи», «Права і справед-
ливості», «Ліги польських сімей» (ЛПС), Польської 
народної партії (ПНП) ці поправки були визнані 
недійсними Конституційним трибуналом. СДЛС, 
всупереч пропозиціям деяких політиків цієї пар-
тії, все ж таки не наважилась ліквідувати Інститут 
національної пам’яті, обмежившись щорічним урі-
занням його бюджету [9, с. 47].

На виборах 2005 р. перше і друге місця отри-
мали «Право і  справедливість» і «Громадська плат-
форма» відповідно. Незважаючи на заяви цих пар-
тій про створення парламентської більшості в сеймі, 
угоду про їх спільну діяльність так і не було підпи-
сано. ПіС сформував уряд меншості, який очолив 
К. Марцінкевич. Парламентська більшість утвори-
лася у складі консервативної партії ПіС, радикально-
селянської партії «Самооборона» і право-консер-
вативної «Ліги польських сімей» лише в лютому 
2006 р. [5, с. 84]. В їхній коаліційній декларації 
проголошувались зміни в культурі, охороні націо-
нальної спадщини та польській історичній політиці.

Доволі млява дискусія щодо спадщини кому-
ністичного минулого пожвавилась після того, 
як партія «Право і справедливість» перевела 
у реальну політику свої гасла, зокрема: «Польська 
національна культура – державним інтересам» 
[3, с. 237]. ПіС стверджувала, що відновлення 
історичної пам’яті і здійснення активної історичної 
політики в сучасний спосіб представить заслуги 
«Польщі у боротьбі з нацистським і комуністичним 
тоталітаризмом».

У рамках коаліційної роботи в Польщі реалі-
зовано проєкт «Патріотизм завтрашнього дня», 
головна мета якого – поширення національних, 
патріотичних та державницьких традицій. У рам-
ках діяльності цього проєкту відбулось пропагу-
вання польської культури за кордоном та відкриття 
Музею історії Польщі [13, c. 79–81].

Нова влада здійснювала цілеспрямовані кроки 
щодо ліквідації комуністичних рудиментів у назвах 
вулиць і публічних установ, а також ліквідації пен-
сійних привілеїв для колишніх функціонерів таєм-
них служб ПНР та заборони для них виконувати 
публічні функції терміном на 10 років [9, с. 47]. 
Саме з ініціативи правлячих партій у Польщі роз-
почався завершальний етап люстрації, який озна-
менувався прийняттям Закону «Про люстрацію» 
від 18 жовтня 2006 р. і проголошував ліквідацію 
люстраційного суду, посаду радника публічного 
інтересу, розширював коло осіб, які повинні пройти 
люстрацію [21].

Однак через внутрішні чвари між партіями, що 
призвели до розпаду коаліції, в 2007 р. відбува-
ються дострокові вибори до парламенту, в яких 
перемогу здобувають «Громадянська платформа», 
«Право і справедливість», Польська селянська 
партія, Союз демократичних лівих. 23 листопада 
2007 р. на засіданні сейму керівник ГП, прем’єр-
міністр Польщі Д. Туск відзначив, що культурна 
спадщина повинна служити Польщі, а не полі-
тичній пропаганді. Це означає, що жоден уряд 
не повинен вишукувати історичну правду, а потім 
використовувати її проти когось [10, с. 333].

У постанові Х з’їзду конгресу ПСП його учас-
ники задекларували, що основними цінностями 
для поляків є підтримка й захист держави та мови, 
а також національних та християнських цінностей 
[13, c. 87].

Що стосується політики ПіС, то, як і в попередній 
каденції, члени партії боролись за відродження 
історичного і культурного наративу Польщі та пова-
лення й засудження комуністичного минулого.

Незважаючи на ідеологічне протистояння, 
у 2008 р. спільними зусиллями політичні партії 
встановили 13 квітня Днем пам’яті жертв Катин-
ської бійні (узагальнена назва воєнного злочину, 
масової страти польських громадян, здійсненої 
органами НКВС СРСР)  [17].

Впродовж VI каденції діяльності сейму (2007–
2011 рр.) політичні партії підтримували курс 
на відновлення й вибудовування історичної полі-
тики, засуджуючи комуністичний та нацистський 
режими, натомість прославляючи діяльність поль-
ського населення. 

У жовтні 2011 р. у Польщі відбулись чергові 
вибори до парламенту, на яких перемогу здо-
були: Союз демократичних лівих, «Громадянська 
платформа», Рух Палікота (РП) (Ruch Palikota), 
Польська селянська партія, «Право і справедли-
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вість». У результаті «Громадянська платформа» 
та Польська селянська партія утворили коаліцію. 
Цей період можна розглядати як початок віктимі-
зації історії зі сторони опозиційних партій, зокрема 
«Права і справедливості». 

Так, за ініціативи «ПіС» сейм прийняв ухвалу 
про відзначення 70-ї річниці Армії Крайової,  
в якій наголошувалось, що вона назавжди зали-
шиться в пам’яті суспільства як символ відваги 
й самопожертви [18].

У грудні 2012 р. депутат від ГП Мирон Сич 
подав на розгляд сейму заяву із засудженням акції 
«Вісла», під час якої у 1947 р. було депортовано 
понад 140 тис. українців. У документі зазначалося, 
що польський парламент вважає акцію «Вісла» 
порушенням основних прав людини і засуджує 
її та «сподівається, що процес примирення між 
нашими народами буде тривати, а болюча історія 
буде попередженням проти порушень прав людини 
в світі» [19]. Однак проєкт заяви викликав хвилю 
протестів у парламенті. Зокрема, депутат ПСП 
Ф. Стрефанюк зазначив, що «в груди б’ються тільки 
поляки, адже Верховна Рада України досі не засу-
дила злочини, зроблені ОУН і УПА полякам» [8].

Чи не найбільшу дискусію в політичному 
середовищі викликало питання відзначення 
70-ї річниці Волинського злочину. Задля увікові-
чення цих подій кожна партія представила свій 
проєкт ухвали. Так, називати Волинську траге-
дію «геноцидом» пропонують у найбільшій опо-
зиційній партії ПіС, СЛД, «Солідарна Польща» 
(парламентська група, що утворилась з депута-
тів ПіС) та ПСП, яка входить в урядову коаліцію. 
Вони також закликали встановити 11 липня Днем 
пам’яті жертв Волинської трагедії та мучеництва 
кресов’ян. Однак ГП разом з РП запропонували 
вшанувати 70-ту річницю трагедії польського 
населення на Східних Кресах Другої Речі Поспо-
литої. У ході дискусії щодо прийняття ухвали 
ГП та РП переконували присутніх, що «етнічна 
чистка з ознаками геноциду» краще відтворює 
сутність тих трагічних подій, ніж саме слово 
«геноцид», що в майбутньому може позначитись 
на польсько-українських відносинах. Що стосу-
ється встановлення 11 липня Днем пам’яті жертв 
Волинської трагедії та мучеництва кресов’ян, то 
Р. Тишкевич з ГП заявив, що такий день де-факто 
був би днем пам’яті польських жертв від рук укра-
їнців, але польські громадяни в часи Другої світо-
вої війни набагато більше постраждали від тодіш-
ньої німецької та радянської влади: «Цей злочин 
заслуговує на день пам’яті, але видається, що 
має бути така послідовність: спочатку треба вста-
новити день пам’яті жертв гітлеризму 1 вересня, 
а 17 вересня – як день жертв радянської сис-
теми, і тоді наступні річниці». У результаті диску-
сії політичні партії підтримали проєкт ухвали від 
ГП [22, c. 21–25].

Саме з ініціативи ПіС у Польщі з 17 вересня 
2013 р. відзначається День депортованих у Сибір 
поляків (День сибіряка). Попри загальну згоду 
на встановлення такого дня, ГП не згодна з опози-
ціонерами щодо його дати. Зокрема, ГП пропону-
вала відзначати День сибіряка не у зв’язку із втор-
гненням Радянського Союзу в Польщу (17 вересня 
1939 р.), а у день першої масової депортації поля-
ків у Сибір (10 лютого 1940 р.). Однак більшість 
партій підтримала варіант ПіС [16].

Як і можна було сподіватись, з наближенням 
70-ї річниці Варшавського повстання саме ПіС 
запропонувала свій варіант ухвали та святкувань, 
в якому віддавалась данина не тільки «пам’яті 
поляків, що стояли на захисті своєї Батьківщини, 
особливо тих, котрі пожертвували своїм життям 
заради неї», але й шана президенту Л. Качин-
ському як ініціатору відкриття Музею Варшав-
ського повстання [14].

На парламентських виборах 2015 р. грома-
дяни віддали перевагу партіям «Право і справед-
ливості», «Громадянській платформі», «Кукіз’15» 
(Kukiz’15), Новочесній (Nowoczesna) та Селян-
ській партії. 

Літо 2016 року стало «гарячою» порою для 
дискусії про відзначення 73-ї річниці Волинської 
трагедії.  Правляча партія ПіС запропонувала 
ухвалу «Про вшанування пам’яті жертв геноциду, 
вчиненого українськими націоналістами в 1939–
1945 рр.», в якій закликала встановити Держав-
ний день пам’яті жертв геноциду, вчиненого укра-
їнськими націоналістами. ПСП та Кукіз’15 внесли 
до сейму законопроєкт про визнання 11 липня 
Днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого підрозді-
лами ОУН–УПА, а Новочесна закликала розслі-
дувати випадки «сіяння бандерівської ідеології». 
І тільки ГП запропонувала свій варіант за назвою 
«Про польсько-українське примирення», в якому 
вшанувала пам’ять усіх невинно убієнних, обґрун-
тувавши це тим, що три роки тому сейм Польщі 
вже приймав постанову в справі 70-ї річниці 
Волинської трагедії й нелогічно ще раз поверта-
тись до тих подій. 

Варто наголосити, що провладні партії ради-
кально налаштовані у відтворенні подій минулого, 
адже у своїх промовах представники Кукіз’15 нео-
дноразово виступали з трибуни парламенту в фут-
болках з написом «11 липня – день геноциду поля-
ків», наголошуючи, що банди УПА нападали 
на польські села. Підтримуючи таку точку зору, 
ПСП підкреслювала «людиновбивчий» характер 
Волинських подій [12, c. 30–31].

У підсумку депутати проголосували за визнання 
11 липня Днем пам’яті про поляків – жертв гено-
циду, вчиненого ОУН–УПА на східних кресах Дру-
гої Речі Посполитої, й висловили шану і вдячність 
українцям, які, наражаючи на небезпеку власні 
життя, рятували поляків [20, c. 32–33].
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Висновки. Питання історії завжди були важ-
ливими у формуванні національної свідомості, 
оскільки без усвідомлення свого історичного мину-
лого не може бути сформована приналежність до 
етносу та нації. Важливим складником ідеології кож-
ної політичної партії є своє сприйняття та бачення 
історичних подій. Політичні партії безпосередньо 
впливають на  політику пам’яті й відіграють про-
відну роль у формуванні етнонацій. Через партії 
виражається воля та інтереси різних верств насе-
лення, досягається відповідальність державних 
структур перед народом. Польські політичні пар-
тії можна класифікувати за традиційною схемою: 
ліві – центристи – праві. Незважаючи на поліетніч-
ність Республіки Польщі, останнім часом великої 
популярності серед населення набирають поль-
ськоцентричні політичні партії, які вправно вигоро-
джують чи оскверняють події минулого. Публічна 
політика – це процес узгодження інтересів у виро-
бленні й реалізації політичних рішень. Найголо-
внішими елементами у її реалізації є суспільно-
політичний діалог та відкритість. У такому діалозі 
з’ясовується позиція всіх його учасників і прийма-
ється спільне рішення, яке задовольняє всіх. При-
кладами результату такого «діалогу» в Республіці 
Польща можуть слугувати: прийняття курсу деко-
мунізації та люстраційних законів, увіковічення 
в суспільній пам’яті жертв політичних репресій, 
створення «місць пам’яті», відновлення історич-
ної та культурної спадщини польського народу. 
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The article considers the current processes of formation the modern memorial 
space of the Republic of Poland through the prism of the political parties’ activities 
and the implementation of public policy.  Today publicity is an important component of any 
policy.  As a mediator between the state and civil society, political parties determine the norms 
of interaction between the various actors in the political process in shaping the agenda 
and decisions and often act as a source and regulator of conflicts in society.  The aim 
of the article is to analyze the relationship between the concepts of “public policy” and “memory 
policy” in the activities of political parties.  The following general scientific methods were 
used in the study: institutional, structural-functional, systemic. Conclusions. Politics is always 
carried out by numerous actors (the state and institutions, civil society, business structures, 
etc.) who implement and influence it with their resources. Political parties are always focused 
on the struggle for power. To gain victory in elections, political parties are forming their party 
program, based on the needs and interests of citizens. Citizens, in turn, become active 
participants in the political process: giving their vote for the political party that best reflects their 
desire to exercise their right to shape public policy. Public policy is the process of reconciling 
interests in the development and implementation of political decisions, including the political 
course.  The most important step in its implementation is the socio-political dialogue.  In 
such dialogue, the position of all its participants is clarified and a joint decision is made that 
satisfies everyone.  Examples of the result of such “dialogue” in the Republic of Poland are: 
the adoption of a course of decommunization and lustration laws, perpetuation in the public 
memory of victims of political repression, the creation of “places of memory”, restoration 
of historical and cultural heritage of the Polish people.
Key words: politics, public policy, politics of memory, political parties, Republic of Poland.
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Вступ. Наприкінці ХХ ст. в Україні відбулися 
значні соціально-економічні та політичні зміни. 
Обравши демократичний шлях розвитку, Укра-
їна поставила перед собою завдання у стислі 
строки пройти шлях, який у розвинених краї-
нах тривав століттями. З одного боку, це дало 
їй змогу взяти на озброєння досвід інших успіш-
них країн і тим самим уникнути певних помилок, 
а з іншого ‒ відбулося створення демократичних 
інститутів без забезпечення бажаної підтримки 
населення всередині країни. Така ситуація спо-
стерігається з інститутом виборів, оскільки нена-
лежний розвиток громадянського суспільства, 
недостатня політична культура політиків, низь-
кий рівень свідомості громадян призвели до 
непрозорості та нечесності у виборчих процесах.

Завдання будь-якої виборчої кампанії полягає 
в отриманні підтримки громадянами країни, які 
мають право голосу. У процесі здійснення різнома-
нітних дій та вживання заходів, які спрямовані на 
привернення уваги виборців, особлива увага при-
діляється виборчим технологіям, які, використо-
вуючи сукупність засобів політико-психологічного 
впливу, мають досягти цілей, що поставили перед 

собою політики-кандидати та політичні парії, що 
беруть участь у виборчих кампаніях. 

Хоча поняття «виборчі технології» порівняно 
нещодавно стало об’єктом наукового дослі-
дження у політичній сфері в Україні, разом із тим 
щодня до них прикута значна увага науковців 
та громадськості. 

Мета та завдання дослідження полягають 
у з’ясуванні сутності виборчих технологій та визна-
чення особливостей їх застосування в Україні. 

Методи дослідження. Основним методом, 
який було використано в цій роботі, є принцип 
системного підходу, який дав змогу розглядати 
виборчі технології як складник політичної системи 
з урахуванням їх еволюції, історичного розви-
тку, взаємодією з різними політичними явищами 
і процесами. За допомогою історичного принципу 
та принципу науковості вдалося дослідити ево-
люцію виборчих технологій. 

Науковими дослідженнями політичних техноло-
гій займається низка закордонних та вітчизняних 
вчених. Проблематика виборчих технологій роз-
глядається в працях зарубіжних вчених – Р. Арона, 
А. Кемпбелла, А. Макфола, Дж. Саторі, Д. Солейна. 

Особливості виборчих технологій в Україні
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Особливості виборчих технологій в Україні зумовлені значними соціально-
економічним та політичними змінами, що відбулися в державі наприкінці ХХ ст.  
Ці трансформаційні процеси поставили перед Україною завдання пройти в стислі 
строки шлях, який у розвинених країнах тривав століттями. Недостатній рівень 
розвитку громадянського суспільства, неналежна політична культура політиків, 
низький рівень свідомості громадян призвели до явищ нечесності та непрозорості 
у виборчих кампаніях.
Метою статті є з’ясування сутності виборчих технологій та визначення 
особливостей їх застосування в Україні. 
Для реалізації визначеної мети було використано системний підхід, який дав змогу 
розглядати виборчі технології як складник політичної системи з урахуванням 
їх еволюції, історичного розвитку, взаємодію з різними політичними явищами 
і процесами. За допомогою історичного принципу та принципу науковості вдалося 
дослідити еволюцію виборчих технологій. 
Здійснено історичний аналіз розвитку виборчих технологій, де, зокрема, вказано, що 
вони пройшли шлях газетної, телевізійної та цифрової епох.
Вказано класифікацію виборчих технологій відповідно до їхніх правових та етичних 
норм і стандартів. Так, виборчі технології поділяються на «білі», «чорні» та «сірі». 
Особливістю нових демократичних країн, у тому числі і України, є широке використання 
«чорних» та «сірих» виборчих технологій, які належать до незаконних або до тих, що 
суперечать загальноприйнятим нормам моралі. Оскільки такий вид технологій може 
значно впливати на результати вборів, політичні сили намагаються максимально 
його використовувати. 
За результатами дослідження зроблено висновки про те, що розвиток політичних 
технологій відбувається за демократичного характеру політичної системи, бо 
саме в її умовах є реальна можливість вибору. Оскільки без виборчого процесу 
сучасна демократія не може існувати, то подальша демократизація суспільства 
та розвиток інституту виборів допомагають у формуванні в країні повноцінного 
політичного ринку. 
Вивчення виборчих технологій є важливим внеском у дослідження процесів 
українського державотворення. Розуміння змісту та особливостей виборчих 
технологій є необхідною потребою у вдосконаленні та підвищенні ефективності 
політичної влади та сучасного державного управління. 
Ключові слова: виборчі технології, політичні технології, соціальні технології, брудні 
виборчі технології, вибори.
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Серед українських науковців цими питаннями 
займалися В. Бебик, К. Ващенко, І. Жданов, 
Л. Кочубей, І. Поліщук, Г. Поцепцов та ін.

Хоча джерельна база дослідження особливос-
тей виборчих технологій велика, в основному вона 
має загальний характер, що включає питання фор-
мування виборчих комісій, створення та застосу-
вання реклами в період виборів, роботу з електо-
ратом тощо. 

Разом із тим спостерігається недостатня кіль-
кість досліджень, які б давали змогу визначити сут-
ність виборчих технологій, їхні загальні і спеціальні 
риси, особливості застосування в Україні. 

Результати. Перш ніж розглядати явище «полі-
тичні технології» та суміжні з ними поняття, необ-
хідно перш за все з’ясувати походження поняття 
«технологія».

Так, термін «технологія» вперше було викорис-
тано в системі технологічного знання. Він похо-
дить від давньогрецьких слів «техно» ‒ мистецтво, 
майстерність та «логос» ‒ наука, знання, закон. 
У словниках можна зустріти різні тлумачення 
поняття «технологія»: 

1) сукупність знань, відомостей про послідов-
ність окремих виробничих операцій у процесі 
виробництва чогось;

2) сукупність способів обробки чи переробки 
матеріалів, виготовлення виробів, проведення 
виробничих операцій тощо [1, с. 1245]; 

3) наука про переробку й обробку матеріалів, 
способи виготовлення продукції та сукупність при-
йомів, застосовуваних у різних видах діяльності 
[3, с. 268]; 

4) будь-який засіб перетворення вихідних мате-
ріалів для одержання бажаної продукції чи послуг 
[7, с. 697]; 

5) сукупність прийомів, які використовуються 
в певній справі [15, с. 411].

Сутність технології проявляється через такі 
поняття, як процедура та операція. Під процедурою 
розуміють набір дій (операцій), за допомогою яких 
здійснюється той чи інший процес (фаза, етап), що 
виражає сутність цієї технології [4, с. 389].

У ХХ ст. відбулася технологізація усіх сфер 
життя, в тому числі і соціальної діяльності. Соці-
алізація виборчої сфери та швидка індустріалі-
зація суспільства сприяють швидкому розвитку 
та вдосконаленню виборчих технологій. Без них 
неможливий соціальний сучасний прогрес. Якщо 
у виробництві використання технологій допомагає 
посилювати ефективність виробничої сфери, то 
в соціальній сфері використання «соціальних тех-
нологій» допомагає забезпечувати ефективну орга-
нізацію соціальних процесів. Різниця соціальної 
та виробничої технологій полягає в тому, що вироб-
ничі технології беруть участь у перевтіленні пред-
метів природи, а соціальні – мають справу з відно-
синами у суспільстві та суспільними інститутами [2].

Галузі знань, які пов’язані з вивченням діяль-
ності людини, мають свої соціальні технології, що 
забезпечують реалізацію та оптимізацію соціаль-
них процесів. Критеріями розмежування техноло-
гій є сфери громадського життя – економічна, пра-
вова, моральна тощо. Технологізації піддаються 
і політичні процеси, зокрема виборчі. 

Термін «виборча технологія» хоча і викорис-
товується політичними консультантами та політи-
ками різних рівнів, все ж є мало розробленим. Під 
технологією можуть розумітися телефонне опиту-
вання, телевізійний ролик, поширення анонімних 
листівок, а також стратегічний план виборчої кам-
панії [10, с. 108].

Так, термін «політичні технології» досить широко 
використовується в сучасній літературі. Політич-
ними технологіями вважаються технології реаліза-
ції влади. В одному з довідників із політології під 
політичними технологіями розуміється сукупність 
методів і систем послідовних дій, які спрямовані на 
досягнення необхідного політичного результату [6].

Серед політичних технологій виборчі технології 
займають центральне місце та є найпоширенішими 
і вже досить відомими електорату. Це пояснюється 
як актуальністю їх використання в суспільстві, що 
трансформується, так і тим, що політичний процес 
у період виборчих кампаній є певною послідов-
ністю стадій організації діяльності, яка значною 
мірою піддається технологізації [13].

В. Полторак вважає, що виборча технологія –  
це сукупність засобів, методів і прийомів спеці-
ально формалізованого й організованого впливу 
на виборців, що вможливлюють вплив на його 
електоральну поведінку і спонукають віддати 
голоси за певного кандидата чи партію [12, с. 62]. 

Виборчі технології викликають найбільший 
інтерес із боку суб’єктів політики, оскільки їх ефек-
тивне використання під час виборчих кампаній дає 
змогу завойовувати владу, що є основною метою 
політичних акторів.

За усю історію суспільства було винайдено три 
засоби впливу на людину: примус, маніпулювання 
та співробітництво. Виборчі технології намага-
ються задіяти усі три чинники впливу. Але в більш 
прогресивних суспільствах перевагу надають тре-
тьому, найгуманнішому способу. Разом із тим не 
відмовляються і від можливостей маніпуляції сві-
домістю населення. 

У своєму розвитку виборчі технології пройшли 
три основні етапи.

Перший етап розвитку виборчих технологій 
отримав назву «газетна епоха», оскільки кому-
нікації здебільшого між кандидатом і виборцями 
здійснюються в основному через партійну пресу, 
агітаторів та плакати. Основними задіяними осо-
бами у виборах є члени партії та добровольці, які 
працюють на території громади. Громадська думка 
формується здебільшого журналістами. Для біль-
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шої мобілізації виборців організовуються агітаційні 
тури кандидатів. Основу комунікаційної стратегії 
становить пропаганда [9, с. 35].

Другий етап у розвитку виборчих технологій 
отримав назву «телевізійна епоха». Він вклю-
чає виборчі технології першого етапу, а також 
характеризується тим, що підготовкою до про-
ведення виборчої кампанії займаються попере-
дньо створені осередки політичних сил. Основний 
засіб комунікації займає телебачення. На зв’язок 
із громадськістю виділяються значні кошти. Вже 
на цьому етапі залучають фахівців зі сфери ЗМІ 
та маркетингу. Кандидати намагаються залучитися 
підтримкою усіх соціальних груп [16, с. 106].

Третім етапом в еволюції виборчих технологій 
стала «цифрова епоха», яка розпочалася зі ство-
ренням та поширенням нових телекомунікаційних 
технологій (супутникового телебачення, інтер-
нету тощо) та їх запровадженням у передвиборчі 
заходи [14, с. 87].

Цей етап характеризується тим, що більша 
увага починає приділятися прямим методам кому-
нікації за допомогою кабельного телебачення 
та інтернету. Організацією та проведенням вибо-
рів займаються професіонали, з залученням піар-
агентств та політтехнологів. 

Також велику роль відіграє формування гасел 
кампанії. Технічні можливості дають змогу органі-
зовувати передвиборчі кампанії, які б орієнтува-
лися на виборців, враховуючи їх інтереси та про-
блеми. Партійна конкуренція переходить у форму 
пристосування до інтересів виборців [4, с. 77].

Найпоширенішими видами політичних техноло-
гій, що застосовуються під час виборчих кампаній 
в Україні, є такі:

 – особиста зустріч кандидата з виборцями;
 – участь кандидата в різних заходах;
 – використання технології «від дверей  

до дверей»;
 – випуск передвиборчих спецгазет;
 – запуск політичної реклами на телебаченні, 

радіо, в внтернеті та друкованих ЗМІ;
 – організація мітингів та передвиборчих пікетів;
 – використання технології двійників;
 – залучення адміністративного ресурсу. 

Однією з основних характеристик застосування 
виборчих технологій в електоральному процесі 
України є підвищення їх технологічності. Основне 
завдання, яке стоїть перед виборчими технологі-
ями, – це проведення успішної інформаційної кам-
панії, в процесі якої створюється позитивний імідж 
кандидата чи партії для того, щоб суб’єкт вибор-
чого процесу зміг стати більш впізнаваним та досяг 
кінцевого результату. 

Разом із тим виборчі технології асоціюються в  
українських виборців із негативними (брудними) тех-
нологіями, що вводять в оману виборця. Така ситуа-
ція є характерною для виборчого процесу в Україні.

Однією з поширених класифікацій, яка застосо-
вується до виборчих технологій, є відповідність їх 
правовим та етичним нормам, тобто чинному зако-
нодавству та суспільній моралі [12].

Так, відповідно до цього підходу виборчі техно-
логії поділяються на «чисті» («білі») та «брудні», де 
до «брудних» належать «чорні» та «сірі». Чорними 
вважаються технології, використання яких веде 
до порушення чинного законодавства. «Сірими» 
називають ті технології, які не передбачають пору-
шень законодавства, але разом із тим суперечать 
прийнятим у суспільстві моральним нормам та під-
ходам до проведення виборчої кампанії. 

До «білих» технологій належать ті, що не супер-
ечать чинному законодавству та належать до офі-
ційного реєстру дозволених.

Прикладом «сірих» технологій може бути при-
сутність на мітингу одного політика його конкурен-
тів та противників із транспарантами, листівками 
та іншими матеріалами негативного характеру. 
Такі дії вважаються порушенням неписаних пра-
вил публічних відносин політиків, хоча така діяль-
ність і не є порушенням закону. 

Прикладом «чорних» технологій є фальсифі-
кація виборів. Одним із видів таких технологій 
є метод «каруселі», коли виносяться з дільниці 
незаповнені бюлетені та віддаються керівнику 
групи. Далі на цьому бюлетені ставиться позначка 
«за» напроти потрібного кандидата і цей бюлетень 
віддається наступному учаснику «каруселі», який 
бере на виборчій дільниці новий бюлетень, вки-
дає в урну вже попередньо заповнений і виносить 
чистий для виконання подальших таких дій. Таким 
чином «карусель» може прокручуватися необме-
жену кількість разів.

Також під час проведення виборів в Україні 
широке застосування отримав адміністративний 
ресурс, який належить до «брудних» технологій. 
Адміністративний ресурс реалізується як сукуп-
ність дій і заходів, які використовуються посадо-
вими особами для здійснення цілеспрямованого 
впливу на виборця, втручання у виборчий процес 
органами влади, що знаходиться поза їх компетен-
цією, з метою збереження владних повноважень. 
Здебільшого перемогу на виборах одержували 
представники влади, які контролювали органи, що 
фіксували і проводили вибори, а також кандидати, 
яких підтримували керівники центральних або міс-
цевих органів влади. 

Адміністративний ресурс – це комплекс при-
йомів та засобів, які використовуються суб’єктом 
влади у формі заохочень і примусу. Очевидно, 
що адмінресурс використовується не лише під 
час проведення виборів і не тільки під час визна-
чення їх результатів. Його вплив поширюється на 
весь політичний процес. Головна мета його вико-
ристання у виборчому процесі – це вплив влади 
на політичний вибір громадян України [8].
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Через це в суспільстві поширена недовіра до 
прозорості і чесності виборів, оскільки поширеною 
є думка, що все залежить не від волевиявлення 
громадян, а від підрахунку голосів. Велика частина 
населення України байдуже ставиться до здій-
снення своїх політичних прав.

До білих технологій належать ті, які входять 
у неофіційний «реєстр дозволених» та не супер-
ечать закону. Як правило, до них належать най-
простіші і природні технології: розповсюдження 
інформаційних листівок, зустріч та агітація вибор-
ців тощо [10, с. 110].

На відміну від західних країн, рівень розвитку 
та застосування виборчих технологій в Україні нині 
знаходиться лише на стадії становлення. Такий 
розвиток політичних технологій здійснювався 
поступово, з формуванням адекватних методик 
і засобів. Важливим для виборчого процесу в Укра-
їні є розробка та впровадження «чистих» виборчих 
технологій, які мають прийти на заміну «брудним».

Щодо особливостей застосування виборчих тех-
нологій в Україні, то їх можемо розрізняти залежно 
від видів волевиявлення населення: референдум 
загальнонаціонального значення, виборча кам-
панія Президента України, виборча кампанія до 
Верховної Ради України, виборчі кампанії з вибо-
рів місцевих рад та виборів сільських, селищних, 
міських голів тощо. 

Висновки. Вивчення виборчих технологій є важ-
ливим внеском у процеси українського державотво-
рення. Розуміння змісту та особливостей виборчих 
технологій у сучасних умовах – потреба у вдоско-
наленні та підвищенні ефективності політичної 
влади та сучасного процесу державотворення. 

Розвиток політичних технологій відбувається 
тоді, коли є демократичний характер політичної 
системи, оскільки лише вона надає реальну можли-
вість вибору. На сучасному етапі, в умовах форму-
вання демократичної політичної системи в Україні, 
велика увага приділяється демократичним проце-
дурам громадянського волевиявлення. Без вибор-
чого процесу не може існувати сучасна демократія.

На відміну від країн установленої демократії, 
особливістю виборчих кампаній у нових демокра-
тичних країнах, в тому числі і в Україні, є те, що 
значну роль у процесі виборів відіграють техноло-
гії, які зараховують до незаконних – використання 
адміністративного ресурсу, прямий та прихова-
ний підкуп виборців, фальсифікація на виборах, 
використання підконтрольних ЗМІ тощо. Ці фак-
тори зазвичай впливають на результати виборів,  
тому політичні сили намагаються їх максимально 
використовувати. 

Подальша демократизація суспільства та розви-
ток інституту вборів сприяють формуванню в кра-
їні повноцінного політичного ринку, який висуває 
принципово нові вимоги до кандидатів та виборчих 
технологій, що вони використовують. 
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The article analyzes the peculiarities of electoral technologies in Ukraine, which are due to 
significant socio-economic and political changes that took place in the country in the late 
twentieth century. These transformation processes have set Ukraine the task of passing 
short time the path that in the developed countries that has lasted for centuries. Insufficient 
level of civil society development, inadequate political culture of politicians, low level 
of consciousness of citizens have led to the phenomena of dishonesty and opacity in election 
campaigns.
The purpose of the article is clarifying the essence of electoral technologies and determining 
the peculiarities of their application in Ukraine.
For achieving the above-mentioned purpose, a systematic approach was used, which 
allowed to consider electoral technologies as a component of the political system, taking into 
account their evolution, historic development, interaction with various political phenomena 
and processes. With the help of the historic principle and the principle of scientificity it became 
possible to study the evolution of electoral technologies. The comparative method allowed 
tracing the genesis of electoral technologies in Ukraine.
A historical analysis of the development of electoral technologies has been made, where, 
in particular, it is indicated that they have followed the path of the newspaper, television 
and digital ages.
According to the results of the study, it is concluded that the development of political 
technologies occurs when there exists a democratic nature of the political system, because it is 
in its conditions that there exists a real possibility of a choice. Since modern democracy cannot 
exist without the electoral process, the further democratization of society and the development 
of the institution of elections help to form a fully-fledged political market in the country.
The study of electoral technologies is an important contribution to the study of the processes 
of Ukrainian state formation. Understanding the content and peculiarities of electoral 
technologies is an essential need to improve and enhance the efficiency of political power 
and modern public administration.
Key words: election technologies, political technologies, social technologies, dirty election 
technologies, elections.

Peculiarities of electoral technologies in Ukraine
Chubatenko Oleksandr Mykolaiovych

Postgraduate Student at the Department 
of Parliamentarism and Political 
Management
National Academy for Public 
Administration under the President 
of Ukraine
Ezhena Pottier st., 20, Kyiv, Ukraine



  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

95

Уровень обеспечения и распределения социальной 
защищённости как политическая проблема
УДК 32.01:323.1
DOI https://doi.org/10.24195/2414-
9616.2020-3.15

Шедяков Владимир Евгеньевич
доктор социологических наук,
независимый исследователь

Шедяков Владимир Евгеньевич

Предмет исследования – процессы трансформаций оснований изменения 
общего уровня социальной защищённости и его дифференциации в обществе. 
Задачей подготовки текста является изучение необходимости и возможности 
изменения общего уровня социальной защищённости и его дифференциации для 
расширения политической базы реформ. Актуальность проблемы обусловлена 
серьёзной ролью данного фактора для жизни страны и реализации потенциала 
народа. Методология проведения работы базируется на сочетании логического 
и исторического подходов, анализа объективных тенденций и их субъективных 
рефлексий в осознании социально-политических процессов и формулировании 
стратегии действий. Пандемия дополнительно выявила недостаточную прочность 
прежних систем социальной защищённости, заставив искать пути в будущее (как 
всегда, при недостатке ресурсных баз и необходимости широкого манёвра ими). 
Соответственно, при формировании и распространении конкурирующих образов 
будущего тенденции к борьбе за глобальное доминирование, к регионализации 
и к повышению контроля деятельности отдельного человека на основе средств 
цифровизации накладываются друг на друга. При этом постглобальность 
как объективная характеристика нового состояния миропорядка по-разному 
отражается в постглобализме как системе представлений, складывающихся 
в общественной психологии и идеологии. Информационную базу исследования 
составляют международные и государственные нормативные акты, отечественные 
и зарубежные публикации, исследования по вопросам организации и трансформаций 
социальной защищённости. Результаты работы – осуществлён анализ исторических 
тенденций, охарактеризованы особенности нынешнего периода с его арсеналом 
подходов и возможностей/ограничений эффективного воздействия на социально-
политические процессы на стратегическом уровне. Предложены пути повышения 
его продуктивности за счёт совершенствования уровня и дифференциации 
социальной защищённости в обществе. Выводы: максимизация просоциальных 
развития и реализация творческого потенциала населения настоятельно требует 
повышения уровня социальной защищённости человека. Причём это принципиально 
не могут быть «меры для богатых» и «иллюзии для бедных». Социально-
политическая устойчивость общества, дополнительно испытываемая на излом 
форсированными трансформациями переходного периода, допускает либо модель 
более или менее открытой сегрегации (коррелирующей с полицейским государством 
при мощной пропагандистской машине, тоталитарном обществе и приоритете 
силового блока), либо народовластия (с поддержкой просоциальных развёртывания 
и воплощения дарований каждого, а, следовательно, мощной системой социальной 
защищённости – без дискриминации в доступе к общественным благам). 
Ныне приоритетом стратегического управления становится очеловечивание 
общественной жизни и создание социальных условий свободы и творчества для 
наиболее полного осуществления и развития глубоко индивидуального комплекса 
одарённости каждого. Утверждение демократических принципов регулирования 
жизнеустройства также кардинально увеличивает значимость для общества 
социальной педагогики: массовое развитие сознательной инициативы (прежде 
всего в труде и управлении) требует адекватных образованности и воспитания. 
Для органичности развития общества необходимо воспитывать не потребителя, 
а созидателя, укоренённого в пластах культуры и овладевшего социальным 
наследием духовно богатого человека. Вместе с тем по-прежнему любые попытки 
«введения единообразия» мешают творческому поиску, препятствуют развитию. 
Обеспечение исторической субъектности народа и качества участия в создании 
общества знаний требует как комплексного преобразования общественной 
среды, так и формирования точек концентрации позитивных изменений, прежде 
всего научно-образовательно-производственных кластеров. Новое состояние 
общества как внутреннего, так и внешнего структурирования целостности 
социальных связей увеличивает заинтересованность в формировании адекватных 
человеческих качеств, инновационном состоянии меры индивидуализации – 
социализации/аккультурации. Пороговое состояние ойкумены делает неизбежным 
кардинальное совершенствование человека, в частности, системное образование 
личности в едином процессе дошкольного, школьного, послешкольного образования, 
регулярной переподготовки и постоянного самообразования. Усложнение социума 
требует овладения методами общественно полезного использования (а подчас 
и ненасильственной нейтрализации) самой разнообразной индивидуальной энергии.
Ключевые слова: развитие, гуманизация, глобальные трансформации, 
региональные и национальные особенности, пост-глобальность, пост-глобализм, 
государство, стратегия, воспитание.
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Успех каждого начинания больше всего 
зависит от органической подготовки всех 
действующих лиц. …Не лучше ли было бы 

начать именно с такой органической подго-
товки, а форма вылилась бы сама собой.

Д.Н. Мамин-Сибиряк

Вступление. Пандемия в очередной раз 
выпукло очертила связь проблемности социаль-
ной защищённости общества и его слоёв с особен-
ностями как установившегося миропорядка, так 
и стандартов внутренней жизни [1, с. 62]. И стало 
очевидным: прошлые гегемоны не в состоянии не 
только обеспечить качественные системы здра-
воохранения, образования, налоговой и промыш-
ленной политики и т.д., но и принять на себя ответ-
ственность за состояние ойкумены, в критический 
момент не помогая, а перекупая критично важные 
средства индивидуальной защиты, лекарства, 
врачей и проч. Напротив, Китай, РФ, Куба сумели 
не только эффективно локализовать очаги эпи-
демии и продемонстрировать надёжность своих 
моделей гарантирования защищённости людей, 
но и протянули первыми руку помощи другим 
государствам. К тому же социально-политическая 
стабильность в состоянии подтачиваться разным 
уровнем защищённости различных социальных, 
этнических, региональных и т.д. групп населения, 
в частности, формированием классических «двух 
наций»: условий проживания и жизнедеятельности 
«богатых» и «бедных», нарастанием абсолютного 
и относительного обнищания широких масс, в про-
цессы которого вслед за пролетариатом и работ-
никами умственного труда начинает скатываться 
и расслаивающийся средний класс [2, с. 37].

К теоретико-методологическим основаниям 
исследования можно отнести: поиски начал 
построения более совершенного общества Ари-
стоклом (Платоном) и Цицероном, Т. Кампанеллой 
и Дж. Савонаролой, Ж.-Р. Эбером и П.Г. Шомет-
том, Ж. Ру и Ж.-Т. Леклерком, Г. Бабёфом и А. Сен-
Симоном, И. Кантом и К. Марксом, И. Ильиным 
и Н. Бердяевым; идеи существа объективных 
изменений реальности и проистекающих отсюда 
возможностей и рисков – у Ж. Алфёрова, А. Ахи-
езера, Н. Байбакова, Л. Беляевой, А. Бузгалина, 
В. Букреева, А. Бутенко, В. Вазюлина, И. Валлер-
стайна, Н. Вознесенского, А. Галушки, Н. Дани-
левского, М. Делягина, А. Дынкина, А. Зиновьева, 
В. Зомбарта, Л. Ивашова, Э. Ильенкова, 
И. Ильина, В. Иноземцева, М. Кастельса, В. Ката-
сонова, А. Косыгина, Г. Кржижановского, Ю. Мас-
люкова, И. Острецова, С. Платонова, Н. Поляко-
вой, В. Пякина, Е. Режабека, У. Ростоу Т. Сакайи, 
Б. Славина, Е. Спицына, С. Струмилина, А. Тойнби, 
Э. Тоффлера, П. Флоренского, Ж. Фреско, Й. Хей-
зинги, С. Хелемендика, А. Чижевского, Ж. Эллюля; 
субъективные отражения этих изменений 

в построении логики и стратегии преобразований 
(в частности, в сфере социальной защищённости 
человека) – у Ж. Бодрийяра, И. Валлерстайна, 
И. Гнибиденко, Дж. Гэлбрейта, Ю. Давыдова, 
И. Джохадзе, А. Дуки, В. Ефимова, Б. де Жуве-
неля, Л. Ионина, С. Кара-Мурзы, И. Коротченко, 
Ю. Красина, С. Кургиняна, В. Куценко, В. Ледяева, 
Э. Либановой, Г. Маркузе, О. Матвейчева, В. Мед-
ведева, Б. Межуева, С. Михеева, Э. Ожиганова, 
К. Петрова, Н. Розова, В. Сагатовского, А. Спир-
кина, В. Толстых, Н. Трубникова, В. Тугаринова, 
А. Уледова и др.

Задачей подготовки текста является изуче-
ние необходимости и возможности изменения 
общего уровня социальной защищённости и его 
дифференциации для расширения политической 
базы реформ.

Результаты. Общий уровень социальной 
защищённости и его дифференциация в обществе 
имеют конкретно-исторический характер и зави-
сят, в частности, от этапа достигнутого разви-
тия, фазы, целей, представлений о нормативном 
и справедливом и т.д. Социальные стандарты фик-
сируют как достижения всей ойкумены, так и осо-
бенности конкретных культурно-цивилизационных 
миров. Ныне социальная защищённость – непре-
менное условие подъёма совокупного обществен-
ного богатства в его стратегическом понимании 
[4–8]. Накопление человечеством технико-тех-
нологических и социально-материальных инно-
ваций создаёт предпосылки не только акценти-
рования духовно-интеллектуальной сферы, но 
и усиления социальных функций государства. 
Чтобы быть конкурентоспособным и эффектив-
ным, государство обязано акцентировать харак-
теристики гуманности, социальности и справедли-
вости [1; 2]. С прохождением волн машинизации, 
автоматизации, а затем и системной роботизации 
потребность в энергетической силе человека, 
его рутинной деятельности падает. Повышение 
ценности развития и просоциальной реализации 
творческой одарённости человека (прежде всего 
в труде и управлении) требует радикального рас-
ширения массива творчества, а значит, допуска 
к возможностям общества максимально большого 
круга населения. Способность народа к политико-
экономической самоорганизации имеет свойство 
становиться условием качественной реализации 
прочих направлений творческой активности.

Системный мировой кризис начала III тыся-
челетия – это тоже проявление общего кризиса 
доминантной формы индустриализма, однако, её 
преодоление требует учёта постиндустриальных 
перспектив экономики знания, а также диапазона 
её возможностей. Вместе с тем, если система 
социалистических стран наращивала усилия по 
расширению корзины социальных, политических, 
экономических, экологических и т.д. прав и сво-
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бод человека, то конец XX – начало XXI вв. были 
ознаменованы попытками переложить тяготы кри-
зиса империализма на плечи широких масс, что 
дало дополнительный толчок поляризации населе-
ния. Как показывает анализ исторического опыта 
и его сравнение с формированием черт постсов-
ременности, обещанная идеологами либерального 
капитализма эмансипация личности обернулась 
высвобождением животных эгоистических инстин-
ктов с утратой наиболее ценного – высокого сози-
дательного порыва модерна (связанного с проте-
стантской этикой, верностью долгу, напряжённым 
трудом и т.п.). В погоне за нормой прибыли рас-
трачиваются сущностные силы людей, отбираясь 
случайно, спорадически. Становится всё более 
несоответствующей объективным задачам и воз-
можностям развития, а посему и заканчивается 
сама «жизнь» данной разновидности организации 
общественного организма, предполагающая пара-
зитирование на внешних ресурсах «колоний» и под-
чинении рынков: прежде всего сырья, творческой 
активности, связанного, потребительских. Продле-
ние агонии этой политико-экономической целост-
ности обходится человечеству масштабными 
потерями не только упущенных возможностей раз-
вития, но и формированием «дерева противоре-
чий» между богатыми и бедными (людьми, слоями 
и регионами), сверхпотребляющими/стяжающими 
и недоедающими/терпящими лишения и нехватку 
инвестиций и т.д. Причём порыв в удобствах и ком-
форте одних прямо предполагает паразитирование 
на бедственном положении других. Антагонизмы 
провели повсеместное разделение, затронув и про-
блемы накопления и утилизации отходов, и состо-
яние стандартов и качества жизни, и возможности 
творчества, и социально-экономические предпо-
сылки демографического кризиса и проч. – вплоть 
до многократной угрозы уничтожения цивилизации 
и скатывания в диктатуру одной страны (органи-
зации, корпорации и т.п.). Характерно, что на при-
зыв о помощи перед лицом атакующей эпидемии 
европейских стран: Италии, Сербии и др. первыми 
откликнулись Китай, Россия, Куба, Вьетнам, но 
отнюдь не Евросоюз. Напротив, страны Запада 
пытались эгоистически утащить средства медицин-
ской защиты друг у друга. Между тем, чем больше 
оснований у общества, чем более сложна внутрен-
няя структура, тем оно устойчивей в периоды отно-
сительных стабильности и изменений, тем способ-
ней к дальнейшему развитию. Соответственно, мир 
стоит перед общей задачей гармонизации обще-
ственного порядка и выращивания более спра-
ведливой реальности, позволяющей сочетание 
максимального роста прав (от краеугольного права 
на жизнь, на её достойное человека качество, на 
обеспечение равнодоступности условий до полной 
корзины социальных, экономических, политиче-
ских, экологических и др.) каждого с патриотизмом.

Кризисы последних лет демонстрируют: 
во-первых, именно государства (а не, например, 
транснациональные компании или неприбыльные 
организации) пытаются отражать вызовы, возни-
кающие перед человечеством; во-вторых, став-
шая за последние четверть века общественная 
система на уровне как социально-политического 
строя, так и международного порядка стала кри-
тично слабой в решении жизненно важных про-
блем; в-третьих, важнейшие социальные гарантии 
(8-часовой рабочий день, декретный оплачивае-
мый отпуск, больничный лист, бесплатные и каче-
ственные жилище, здравоохранение, образова-
ние, досуговые организационные формы и т.д.), 
данные ойкумене лагерем реального социализма, 
с его деструкцией подвергаются активным попыт-
кам демонтажа, а интересы народных масс под-
меняются узкоэгоистичной заинтересованностью 
наднационального олигархата. Государственный 
образ мышления базируется на умении заблаго-
временно создавать подсистемы, повышающие 
шансы использовать благоприятные возможно-
сти и минимизировать угрозы для общества; тем 
самым, ответственность государства перед наро-
дом требует способности  предвосхищать измене-
ния и бедствия. Между тем курс на приращение 
общественного богатства прямо требует и макси-
мизации доступа к возможностям развития и реа-
лизации в просоциальном творчестве высокоин-
дивидуализированного комплекса одарённости 
каждого, и усиления роли государства во время 
трансформаций парадигмального качества [1–3].

Представления об ответственном перед наро-
дом государстве общего процветания (благопо-
лучия) связываются с ценностно-смысловыми 
комплексами отнюдь не праздного безделья и/
или потребительства, а созидания и творческого 
поиска. Эта ситуация ориентирует отнюдь не на ско-
пление разнообразных социальных иждивенцев 
и их обслуги, а на активную поддержку творчества 
(прежде всего духовно-интеллектуального) с реа-
лизацией приоритета человека, его прав и свобод; 
социальной справедливости, то есть социального 
равенства людей в правах и возможностях; соли-
дарности, понимаемой как выражение общности 
человечества и сочувствия к жертвам несправед-
ливости. Что, в свою очередь, востребует органи-
зации структур не полицейского государства (тем 
более  в интересах внешних сил), а реального 
народовластия и, соответственно, ответственно-
сти за общественную жизнь. Соответственно, соз-
дание и развитие механизмов реализации народ-
ного суверенитета относится к числу приоритетов 
структурирования общественной организации. 
Отстаивание своей самобытности – условие не 
только успеха, но и просто выживания. Напротив, 
формирование социально-политической куль-
туры инфантилизма и иждивенчества, ожидания 
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«манны небесной» ведёт к угодничеству перед 
сильными в данный момент и предательству инте-
ресов народа. Аппарат власти – либо средство 
насилия и принуждения, либо направление деле-
гирования и наделения полномочиями, создаётся 
на основании доверия вокруг базовых ценностно-
смысловых комплексов или договора. Но вирус-
ность чужеродных подходов в местной форме не 
только концентрируется в слое компрадорства/
коллаборационизма, но и обостряет самозванство 
(в т.ч. олигархов), непосредственно или в конеч-
ном счёте вынужденное акцентировать силовой 
блок и формировать полицейское государство для 
паразитирования на народе. Собственно, ассоци-
ирование индивидуального мастерства и кумуля-
тивной синергетики среды и позволяет «сшивать» 
национальные особеннсти культурно-цивилизаци-
онных миров с разнообразными достижениями. 
Поддержание же традиционных нравственных 
начал, обеспечение их инновационными формами 
имеет не только культурообразующее значение, 
но и государственнообразующую роль.

Анализ антикризисных мер не обособленно, не 
изолированно, а в комплексе позволяет выделить 
и рассмотреть доминанты трансформаций. Так, 
уже очевидна иллюзорность рецептов либераль-
ной демократии, заведомо не справляющейся 
с чередой кардинально важных кризисов. Неадек-
ватность господствующих моделей новым истори-
ческим вызовам требует инновационности реше-
ний в вопросах государственного строительства. 
И подлинная суверенность: политическая, эко-
номическая, идеологическая, духовная – неотде-
лима от создания собственной модели будущего 
и перехода к нему культурно-цивилизационными 
мирами соответственно опыту, условиям, понима-
нию задач. Вместе с тем без реального народовла-
стия нет ни продуктивной защиты коренных нацио-
нальных интересов, ни максимизации творческой 
активности. Одновременно изменился и сам мир: 
для человечества всё важнее просоциальные 
развитие и реализация сугубо индивидуальных 
комплексов одарённости каждого; от упований на 
регулятивные возможности рыночной стихии осу-
ществлён переход к ориентации на расчёт потре-
бительских ниш, маркетинговые планирование, 
стимулирование и управление. Утратившие прак-
тическую истинность модели «свободного цено-
образования», «рыночной конкуренции», «част-
ной собственности» играют роль исключительно 
средств идеологической апологетики и отвлече-
ния внимания от реальных процессов [14; 15]. 
Выход же в эпицентр общественного богатства 
и стало быть конкурентной борьбы сугубо индиви-
дуальных комбинаций человеческой одарённости 
(прежде всего духовно-интеллектуальной), тесно 
сопряжённых с ценностно-смысловыми комплек-
сами, социальным наследием и исторической 

памятью, делает кардинальные демократизацию 
и гуманизацию системообразующих отношений 
труда, собственности и управления необходимым 
шагом в раскрытии экономического потенциала. 
Вместе с тем задачи максимизации творческой 
активности (в частности, обеспечения просоциаль-
ных развития и раскрытия способностей населе-
ния) требуют адекватного государственного курса 
[9–13]. Прежде всего в направлениях высвобожде-
ния от рутинной деятельности (например, комму-
нально-бытового свойства), повышения качества 
и равнодоступности общественных благ, создания 
соответствующих условий жизнедеятельности. 
Разумеется, тем самым увеличивается значение 
социальной нагрузки политико-экономического 
курса государства как отражения ответственности 
перед народом. С одной стороны, участие в труде 
должно гарантировать материальное благососто-
яние и обеспечивать высокий социальный статус; 
с другой же – только личный труд, индивидуальное 
участие в общем творчестве и может быть фак-
тором дифференциации в благосостоянии и пре-
стиже. Формирование образа будущего, включаю-
щее прочные социальные стандарты, серьёзные 
социальные гарантии, возрождение базовых цен-
ностно-смысловых комплексов культурно-цивили-
зационных миров, ответственность и государства 
и государственных топ-менеджеров, расширение 
государственных сектора и регулирования, соз-
даёт элементы концепции социума, государства 
и экономики общего блага, увеличивая инструмен-
тарий справедливости [5–7].

Очевидно, речь идёт отнюдь не о произвольной 
благотворительности предпринимателей и неком-
мерческих организаций, а о планомерном измене-
нии всего курса общества. Проявившиеся и нахо-
дящиеся в анабиозе стратегии могут оказаться 
лишь отложенной смертью ойкумены, а могут 
быть чреваты развёртыванием созидательной 
силы кластеров дальнейшего расцвета. Умение 
усилить вектор социальной ответственности – это 
весомый фактор формирования и реализации 
политико-экономических стратегий. Социально-
ориентированное государство – рычаг соединения 
сил общественного саморегулирования с созна-
тельными действиями по коренной модерниза-
ции условий деловой активности. Утверждение 
демократических принципов регулирования жиз-
неустройства также увеличивает значимость для 
общества социальной педагогики: массовое раз-
витие сознательной инициативы (прежде всего 
в труде и управлении) требует адекватных образо-
ванности и воспитания. Так, и история преодоле-
ния кризисов уже отчётливо продемонстрировала 
вялый характер социальной помощи со стороны 
своекорыстных олигархических группировок, 
и сформировавшиеся глобальные вызовы тре-
буют совершенно иного уровня координации для 
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масштабного политико-экономического маневри-
рования. Резкое углубление системного кризиса, 
в глобальном масштабе охватившее политико-
экономическую и культурно-цивилизационную 
целостность, вывело в ядро главного внутреннего 
противоречия столкновение интересов компра-
дорского олигархата (в т.ч. под либерал-национа-
листическими лозунгами) и народов в определе-
нии ведущей направленности комплекса вопросов 
трансформаций государства, науки, промышлен-
ности, технологий и коммуникаций, права, образо-
вания, социальной сферы, политической идеоло-
гии и психологии.

И постглобальность как состояние культурно-
цивилизационных миров включила в себя про-
цессы децентрализации, регионализации и глоба-
лизации, став этапом организации безопасности 
и развития человечества. Полиструктура мирохо-
зяйственных связей («мир миров»), основанная 
на выработанных и взаимоприемлемых норма-
тивах отношений, а вовсе не блок из идентичных 
атомов-элементов, всё заметнее начинает харак-
теризовать облик и содержание постглобальной 
действительности [3, с. 149–165]. Причём проти-
востоянием последствиям пандемии порой при-
крывают решение вопросов по овладению/сохра-
нению сферой и инструментами международного 
и внутреннего влияния (в частности, попытки кон-
сервации изменений). Тенденции же к регионали-
зации, к борьбе за глобальное лидерство и к повы-
шению степени подконтрольности личности на 
основе цифровизации взаимодействуют и накла-
дываются друг на друга.

Переструктурирование обогащается кон-
кретными характеристиками, создания своего 
замысла и выявления намерений, наиболее обо-
стрённо проявляясь именно в переходный период, 
когда при идеологической сумятице и хаосе ори-
ентиров на первый план выходит умение обно-
вить и сохранить базовые ценностно-смысловые 
комплексы культурно-цивилизационного мира 
[16–18]. Так, время форсированных преобразова-
ний концентрирует возможности и угрозы, во мно-
гом предопределяя уровень дальнейшей орбиты 
общества на многие годы, но и само весьма 
зависимо от поведения актёров. Постглобальное 
состояние базируется на усилении фрагментари-
зации (прежде всего регионализации) ойкумены 
с повышением разнообразия моделей устройства 
и своеобразия направления поиска роста своей 
конкурентоспособности. Соответственно, если 
постглобальность характеризует объективное 
состояние ойкумены (в частности, международной 
жизни), то постглобализм – субъективное отра-
жение его, качество осознания и использования, 
прежде всего в осуществлении баланса страте-
гии, тактики и оператики. Возникшая постглобаль-
ность: комплексная регионализация мира (прежде 

всего на основе базовых ценностно-смысловых 
комплексов культурно-цивилизационных миров) 
при регулярности обменов материальными 
и духовными благами в глобальном масштабе 
воплощается в новой стратегической реальности. 
Постглобализм наиболее выпукло выявляется как 
качество, во-первых, понимания/восприятия/пред-
ставлений, и во-вторых, освоения складываю-
щейся действительности в рамках материальных 
и духовных практик. «Информационный взрыв» 
повысил значение деятельности по оценке, отбору 
и переработке знаний, что естественным образом 
повышает общественную ценность одарённости 
и компетентности, фиксируясь в явлениях мерито-
кратии и экспертократии. Сокращение срока для 
принятия и осуществления решений, на протяже-
ние которого действия являются продуктивными, 
увеличивает как роль допущенных к функциям 
власти и управления, так и статус народного кон-
троля за их деятельностью (в частности, для пре-
пятствия узкокорыстному эгоизму, бюрократиче-
ской коросте и административной коррупции).

Соответственно, кардинально важным в период 
форсированных преобразований международ-
ных отношений становится обстоятельство, кто 
и в чьих интересах будет осуществлять перемены 
[19, с. 4–12]. В частности, будут ли они происхо-
дить в коренных интересах народов мира или же 
транснациональных корыстно-олигархических 
кланов. Причём уже ближайшие годы могут стать 
критичными, решающими в определении архитек-
тоники 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.

Выводы. Таким образом, максимизация про-
социальных развития и реализация творческого 
потенциала населения настоятельно востребует 
повышения уровня социальной защищённости 
человека. Причём это принципиально не могут 
быть «меры для богатых» и «иллюзии для бед-
ных». Социально-политическая устойчивость 
общества, дополнительно испытываемая на 
излом форсированными трансформациями пере-
ходного периода, склоняется к модели либо более 
или менее открытой сегрегации (коррелирующей 
с полицейским государством при мощной про-
пагандистской машине, тоталитарном обществе 
и приоритете силового блока), либо народовла-
стия (с поддержкой развёртывания и воплощения 
дарований каждого, а, следовательно, мощной 
системой социальной защищённости – без дис-
криминации в доступе к общественным благам).

Ныне приоритетом стратегического управления 
становится очеловечивание общественной жизни 
и создание социальных условий свободы и творче-
ства для наиболее полного осуществления и раз-
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вития глубоко индивидуального комплекса ода-
рённости каждого. Проявившиеся и находящиеся 
в анабиозе стратегии могут оказаться лишь отло-
женной смертью ойкумены, а могут быть чреваты 
развёртыванием созидательной силы кластеров 
дальнейшего расцвета. Умение усилить вектор 
социальной ответственности – это весомый фак-
тор формирования и реализации политико-эконо-
мических стратегий.

Социально-ориентированное государство – 
рычаг соединения сил общественного саморегу-
лирования с сознательными действиями по корен-
ной модернизации условий деловой активности. 
Утверждение демократических принципов регу-
лирования жизнеустройства также кардинально 
увеличивает значимость для общества социаль-
ной педагогики: массовое развитие сознательной 
инициативы (прежде всего в труде и управлении) 
требует адекватных образованности и воспита-
ния. Для органичности развития общества необхо-
димо воспитывать не потребителя, а созидателя, 
укоренённого в пластах культуры и овладевшего 
социальным наследием духовно богатого чело-
века. Вместе с тем любые попытки «введения 
единообразия» мешают творческому поиску, пре-
пятствуют развитию.

Обеспечение исторической субъектности 
народа и качества участия в создании общества 
знаний требует как комплексного преобразования 
общественной среды, так и формирования точек 
концентрации позитивных изменений, прежде 
всего научно-образовательно-производственных 
кластеров: см. постоянные возвращения Стругац-
ких к тематике педагогического «парника» в цикле 
о педагогическом лицее Ташлинска. Пороговое 
состояние ойкумены делает неизбежным карди-
нальное совершенствование человека, в частно-
сти, системное образование личности в едином 
процессе дошкольного, школьного, послешколь-
ного образования, регулярной переподготовки 
и постоянного самообразования. Усложнение 
социума требует овладения методами обще-
ственно полезного использования (а подчас 
и ненасильственной нейтрализации) самой разно-
образной индивидуальной энергии. Новое состо-
яние общества как внутреннего, так и внешнего 
структурирования целостности социальных связей 
увеличивает заинтересованность в формирова-
нии адекватных человеческих качеств, инноваци-
онном состоянии меры индивидуализации – соци-
ализации/аккультурации.

Повышение эффективности научных исследо-
ваний в этой сфере требует, на наш взгляд, при-
оритетного анализа трансформаций ресурсно-
методологических баз исследовательской 
и управленческой рефлексии.
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The subject of the research is the processes of transformation of the foundations of changing 
the general level of social protection and its differentiation in society. The task of preparing 
the text is to study the necessity and possibility of changing the general level of social protection 
and its differentiation to expand the political base of reforms. The urgency of the problem is 
due to the serious role of this factor for the life of the country and the realization of the potential 
of the people. The methodology of the work is based on a combination of logical and historical 
approaches, an analysis of objective trends and their subjective reflections in the awareness 
of socio-political processes and the formulation of an action strategy. The pandemic 
additionally revealed the insufficient strength of the previous systems of social protection, 
forcing us to look for ways to the future (as always, with a lack of resource bases and the need 
for wide manoeuvre by them). Accordingly, in the formation and dissemination of competing 
images of the future, the tendencies to struggle for global domination, to regionalization and to 
increase control over the activities of an individual based on digitalization are superimposed 
on each other. At the same time, post-globalist situation as an objective characteristic 
of the new state of the world order is reflected in different ways in post-globalism as a system 
of ideas emerging in social psychology and ideology. The information base of the study is 
composed of international and state regulations, domestic and foreign publications, studies 
on the organization and transformation of social protection. Results of work – an analysis 
of historical trends is carried out, the features of the current period with its arsenal of approaches 
and possibilities/limitations of effective impact on socio-political processes at a strategic level 
are characterized. Ways to increase its productivity by improving the level and differentiation 
of social protection in society are proposed. Conclusions: maximizing pro-social development 
and realizing the creative potential of the population urgently requires increasing the level 
of social protection of a person. Moreover, this basically cannot be “measures for the rich” 
and “illusions for the poor”. The socio-political sustainability of society, additionally tested 
at the kink by forced transformations of the transition period, allows either a more or less open 
segregation model (correlating with the police state with a powerful propaganda machine, 
a totalitarian society and the priority of the power bloc), or democracy (with the support of pro-
social deployment and implementation talents of everyone, and, consequently, a powerful 
system of social protection – without discrimination in access to public goods). Now the priority 
of strategic management is the humanization of public life and the creation of social conditions 
of freedom and creativity for the most complete realization and development of each individual’s 
deeply individual giftedness. The adoption of democratic principles for regulating the living 
arrangements also dramatically increases the importance of social pedagogy for society: 
the mass development of conscious initiative (primarily in labour and management) requires 
adequate education and upbringing. For the organic development of society, it is necessary 
to educate not the consumer, but the creator, rooted in the strata of culture and mastering 
the social heritage of a spiritually rich person. At the same time, any attempts to “introduce 
uniformity” still hinder the creative search and hinder development. Ensuring the historical 
subjectivity of the people and the quality of participation in the creation of a knowledge society 
requires both a comprehensive transformation of the social environment and the formation 
of concentration points for positive changes, primarily scientific, educational and production 
clusters. The new state of society, both internal and external structuring of the integrity of social 
ties increases interest in the formation of adequate human qualities, the innovative state 
of individualization measures – socialization/acculturation. The threshold state of ecumene 
makes inevitable radical improvement of an individual, in particular, systematic education 
of a person in a single process of preschool, school, after-school education, regular retraining 
and constant self-education. The increasing complexity of society requires mastering 
the methods of socially useful use (and sometimes non-violent neutralization) of a wide 
variety of individual energy.
Key words: development, humanization, global transformations, regional and national 
features, post-globalist situation, post-globalism, state, strategy, education.
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Яковлева Лілія Іванівна

У статті досліджується комунікативний вимір процесу легітимації публічної влади. 
В умовах медіатизації політики зростає роль комунікативних технологій (політичної 
реклами, пропаганди та зв’язків із громадськістю), які використовуються у мас-медіа 
задля забезпечення легітимності влади. Досліджено основи політичної комунікації 
як легітимізуючої взаємодії між владою та громадянами. Зазначено, що на зміну 
науковим знанням як легітимізуючої основи соціального порядку епохи модерну 
прийшли медіатизація політики та медіаскандали як складник легітимності окремих 
політичних акторів. У сучасних мас-медіа домінують рейтингові політичні шоу, 
натомість аналітичні програми втрачають вплив. Комунікативна складова частина 
легітимності публічної влади має три виміри: 1) діяльність влади в комунікативному 
просторі (інформаційна політика, активність прес-служб посадових осіб 
та інформаційних департаментів органів влади); 2) олігархічна модель мас-медіа, 
яка сформувалась у вітчизняному комунікативному просторі; 3) рівень впровадження 
електронних послуг у взаємодії між владою та громадянами (від створення органами 
влади та місцевого самоврядування сайтів та сторінок у соціальних мережах до 
повноцінної комунікації в межах електронного уряду та електронної демократії із 
залученням громадян до вироблення та прийняття рішень).
Зазначено, що впровадження електронного урядування та електронної 
демократії – це тривалий процес, який потребує значних ресурсів (фінансових, 
організаційних та інтелектуальних), що може спричинити кризу легітимності 
публічної влади в умовах темпорального та фінансового дефіциту. Разом із тим 
акцентовано на соціальних мережах як важливому елементі електронної демократії, 
простого в користуванні і доступного.
Визначено, що комунікативні технології здатні впливати на легітимність окремих 
політичних акторів у короткостроковій перспективі. Натомість процес легітимізації 
соціального порядку (який знаходиться в основі легітимності публічної влади) 
потребує в сучасних умовах впровадження електронного урядування та електронної 
демократії.  
Ключові слова: легітимація публічної влади, легітимізуюча взаємодія, комунікація, 
медіатизація політики, медіаскандал, електронний уряд, електронна демократія. 
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Вступ. Проблема легітимності напряму 
пов’язана з уявленнями громадян щодо іде-
ального суспільного устрою та оцінкою реаль-
ного стану справ у суспільстві та політиці з боку 
громадської думки. Ці уявлення формуються 
в результаті горизонтальної та вертикальної соці-
альної інтеракції та мають яскраво виражену 
комунікативну складову частину. При цьому, як 
переконливо доводять сучасні дослідження мас-
медіа, інституційної інтеракції [13], комунікації 
та легітимності публічної влади, медіаактивність 
та медіатизація політики не завжди сприяють 
подоланню дефіциту комунікації в діяльності 
політичних інститутів [11]. Навпаки, це негативно 
впиває на їх легітимність навіть у країнах консо-
лідованих демократій, зокрема у країнах ЄС [10].

Звернення до комунікативної складової час-
тини легітимності – це не лише данина модним 
трендам політичної науки (комунікативний підхід 
нині належить саме до них), а потреба продо-
вжити ланцюжок системного дослідження фено-
мена легітимності публічної влади з точки зору 
політичної науки, який було розпочато в попере-
дніх публікаціях [5], адже легітимність є характе-
ристикою певного соціального порядку та пану-
вання. Вона має інституційний, організаційний 
та комунікативний виміри. 

Мета та завдання. Мета статті – дослідити 
комунікативні засади легітимності публічної влади. 
Для виконання цієї мети необхідно звернутись 
до комунікації як основи творення та відтворення 
соціального порядку, панування та влади. Адже 
дефіцит комунікації чи її спотворення у відносинах між 
громадянами та владою (вертикальна комунікація) 
або між різними інститутами влади та панування в 
суспільстві (горизонтальна комунікація) зумовлений 
глобальними соціальними зрушеннями у світ-системі, 
світоглядними змінами та народженням нових уявлень 
про справедливість у сучасних суспільствах, що й 
спричиняє кризу легітимності. Ми живемо в епоху, 
коли в комунікативному просторі одні, легітимізуючи 
уявлення щодо соціального порядку («легітимізуючі 
міфи», як їх називає П. Андерсон [1]), змінюють інші. 
Значну роль у забезпеченні легітимності публічної 
влади відграють мас-медіа, а окремі представники 
«медійного цеху» з легкістю перемагають професійних 
політиків на демократичних виборах. 

Результати. У сучасному світі легітимність 
соціального порядку та право на владу (пану-
вання) зумовлені комунікативно: «<…>внутрішні 
та зовнішні гарантії легітимного конвенційного або 
правового порядку є передумовою легітимності 
публічної влади <…> У процесі урядування як 
взаємодії між громадянами та державою на гори-
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зонтальному та вертикальному рівнях соціаль-
ного порядку легітимні правила визначають об’єм 
і межі панування представників публічної влади. 
Панування (специфічні соціальні відносини, що 
складаються з права, довіри, очікувань тощо) 
виражається у відповідній комунікативній струк-
турі, яка дозволяє наказу влади зустріти підко-
рення громадян. Саме тому легітимність публічної 
влади неможлива без забезпечення ефективної 
комунікації в межах певного легального соціаль-
ного порядку» [6, c. 14‒15]. Як бачимо, комуніка-
тивно зумовлена не лише легітимність, але й інша 
невід’ємна складова частина публічної влади – 
легальність. Соціальна інтеракція, процес її осмис-
лення та переосмислення в комунікації створюють 
систему соціальних відносин, яка є джерелом 
легальності та легітимності влади. Легальність, 
як і легітимність, є соціальним явищем і водночас 
регулятором соціальних та політичних відносин. 
Якщо виникає невідповідність між соціальною 
дійсністю та легальністю (як сукупністю правових 
норм та правил здобуття та утримання влади), то 
виникає революційна ситуація переходу. Саме так 
створювались політичні порядки традиційних сус-
пільств, модерну та постмодерну із властивими 
для них уявленнями щодо легітимності та пра-
вовими і конституційними нормами легальності 
(законності) публічної влади.  

У сучасних дослідженнях комунікативного 
виміру легітимності публічної влади вибудову-
ється зв’язок між публічною владою та новіт-
німи соціальними технологіями (е-урядування, 
е-демократія, онлайн-голосування та ін.), громад-
ською думкою та легітимністю влади, мас-медіа 
та пабліситі. У процесі комунікації формується 
легітимізуюча взаємодія між владою, мас-медіа 
та громадянами.  Виокремимо три складники 
легітимізуючої  взаємодії. По-перше, діяльність 
влади в комунікативному просторі: центральної 
(ВР України, Президент, уряд, ін.), регіональної 
(обласні адміністрації, ради) та місцевої (місцеве 
самоврядування). Дослідженню підлягає комплекс 
проблем, який включає як розробку єдиної загаль-
нонаціональної інформаційної стратегії, інформа-
ційну координацію гілок влади, постійну увагу до 
засобів масової інформації, які знаходяться в дер-
жавній або комунальній власності, підвищення 
ефективності роботи прес-служб тощо. По-друге, 
модель діяльності мас-медіа (авторитарна, демо-
кратична, олігархічна тощо). Адже трансформа-
ції українських мас-медіа після 1991 року – це 
впевнений рух від авторитарної моделі до олігар-
хічної. На жаль, демократичну модель не було 
сформовано. Це зумовлено, передусім,  бажан-
ням владних акторів використовувати мас-медіа 
як інструмент легітимації влади в очах громадян, 
впливати на громадську думку задля збільшення 
рейтингу окремих «дружніх» політиків.  Для олігар-

хічної моделі характерним є створення симбіозу 
влади та медіа з використанням не політичного 
(цензура), а економічного тиску. Вільні мас-медіа 
просто не можуть витримати конкуренції на ринку 
з потужними олігархічними структурами, які утво-
рюють медіахолдинги. По-третє, рівень впрова-
дження електронних послуг у взаємодії між вла-
дою та громадянами ‒ від створення органами 
влади та місцевого самоврядування сайтів та сто-
рінок у соціальних мережах до повноцінної комуні-
кації в межах електронного уряду та електронної 
демократії із залученням громадян до вироблення 
та прийняття рішень.  

У праці «Місцева демократія онлайн» норвезь-
кий дослідник В. Хауг зазначає посилення легітим-
ності місцевої влади шляхом сприяння політичній 
комунікації в мережі Інтернет [8]. Важливою скла-
довою частиною комунікації, яка дає змогу підви-
щити легітимність влади виявляється інтерактив-
ність роботи місцевої влади в інтернеті. Навпаки, 
коли увага зосереджується лише на наданні 
інформації, це не позначається на легітимності 
влади. Дж. Стромер-Глейлі та П. Мюльбергер 
(2009 р.) досліджують реалізацію моделі делі-
беративної демократії (демократії обговорення) 
в мережі Інтернет [12].

Фактично соціальні мережі, де кожен може 
залишати пости та коментарі з будь-якої теми, 
є комунікативним майданчиком, на якому у реаль-
ному часі формується легітимність. Ми можемо 
спостерігати, як висловлювання згоди/незгоди під 
час вільного обговорення (цілком у дусі концепції 
деліберативної демократії Ю. Габермаса [2]) впли-
вають на оцінки учасників, переоцінку їхніх думок 
та позиції, амбівалентність громадської думки, 
конфлікт та консенсус, рівень майбутньої політич-
ної участі тощо. 

За допомогою вираження підтримки учасники 
обговорення легітимізують одні думки та відмов-
ляють у підтримці іншим. В. Лоурі та Е. Ерзікова 
(2010) [9] досліджують, як довіра аудиторії до 
мас-медіа впливає на рівень легітимності влади 
і навпаки. Адже в багатьох пострадянських країнах 
еліти намагаються контролювати мас-медіа задля 
впливу на громадську думку та забезпечення влас-
ної легітимності. Але вони потрапляють у пастку, 
коли громадяни перестають довіряти журналіс-
там. Втрата довіри відбувається через відверті 
маніпуляції та брехню в медіа, яку вимагають полі-
тичні еліти в обмін на ресурси для журналістів. Як 
наслідок, рівень легітимності як влади, так і мас-
медіа різко знижується. Руйнується рейтинг медіа, 
а з ним – легітимність політичних еліт. 

Як зазначають В. Лоурі та Е. Ерзікова, «у кліен-
телістській системі, в якій журналісти та їх органі-
зації надають послуги політичним та економічним 
елітам регіону в обмін на відчайдушно потрібні 
ресурси <…> Сильний вплив місцевих влад, як 
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правило, розмиває суспільну легітимність газет, 
чого потребують і газети, і еліта області. Щоб зупи-
нити цю ерозію, інформаційні організації намага-
ються захиститися від клієнтолістських впливів, 
застосовуючи практику, що відображає юридично-
раціональний тип ідеалу. Вони здійснюють цере-
моніальний, глибокий контроль чиновників; вони 
беруть участь у штучних форумах «круглих столів» 
із чиновниками; і вони наголошують на публікації 
багатьох коротких оповідань, щоб підкреслити про-
гресивність. Журналісти також підтримують зв’язки 
між новинними організаціями, що підриває органі-
заційні межі газет і допомагає меценатам встанов-
лювати індивідуальні стосунки з журналістами» [9].

Проблема залежності представників мас-медіа 
від органів державної влади та місцевого само-
врядування, безумовно, впливає на легітимність 
як медіа, так і влади в пострадянських країнах. 
Фактично в Україні сформувалась олігархічна 
модель легітимності: олігархічні медіа підтриму-
ють владу в обмін на економічні преференції для 
власників. Якщо ж політика чинної влади не вла-
штовує когось з олігархів, суспільство стає свід-
ком хвилі медіаскандалів, які поширюються через 
підконтрольні мас-медіа.

Конкурентна політична боротьба за легітим-
ність нині відбувається в комунікативному про-
сторі, а серед її основних учасників – представ-
ники влади, медіа та олігархічні групи. При цьому 
за фактичної відсутності ринкових правил у конку-
ренції мас-медіа (коли якість інформації розширює 
аудиторію мас-медіа, а це своєю чергою підвищує 
вартість реклами) чи не єдиний сенс їх утримання 
з боку кланів – це забезпечувати легітимність олі-
гархічного порядку та лояльних до олігархів полі-
тиків. З іншого боку, за допомогою медіаскандалів 
досить ефективно руйнується легітимність опо-
нентів і мас-медіа можуть спричинити делегітима-
цію як окремих політиків та інститутів, так і навіть 
усього соціального порядку. 

І хоча в політичної легітимності досить багато 
джерел та складників, підтримка легітимності 
публічної влади з боку мас-медіа має єдине дже-
рело – розмір аудиторії (глядачі, читачі, перед-
платники тощо). З точки зору комунікативного 
підходу це означає, що мас-медіа завдяки наяв-
ності великої аудиторії забезпечують легітимність 
соціального порядку, сприйняття певної «картини 
світу» та «порядку денного», і, як наслідок, здатні 
легітимізувати/делегітимізувати публічну владу. 

Виникає ще одна «пастка» легітимності влади. 
О. Кудрявцев зазначає: «<…> розуміння легітим-
ності може бути зведене до здатності політичної 
еліти впливати на свідомість суспільства створю-
вати політичні міфи, підмінювати реальну полі-
тичну практику популізмом, який ґрунтується на 
новітніх інформаційних технологіях. Отже, наше 
завдання полягає у виробленні такого розуміння 

легітимності та легітимації, яке, з одного боку, 
враховувало б моральні аспекти володарювання 
та моральну загальнолюдську оцінку політичної 
діяльності, а з іншого – давало б змогу застосову-
вати це до аналізу конкретних політичних режимів 
та лідерів, не ризикуючи втратити специфіку дослі-
дження саме влади та її рішень, а не її здатностей 
впливати на маси» [3, c. 31‒32]. 

У цьому сенсі формування медіаполітичної 
системи породжує зв’язок між рівнем підтримки 
публічної влади з боку рейтингових мас-медіа та її 
легітимністю. Одним із новітніх трендів у цьому 
процесі є широке використання гумористичних, 
сатиричних програм задля легітимації одних полі-
тиків та делегітимації інших. Розважальні про-
грами (або й розважальні медіаресурси загалом) 
перехоплюють ініціативу щодо впливу на легі-
тимність політичної влади в новинних та аналі-
тичних програм, які завше мають меншу аудито-
рію. І навіть останні задля підвищення рейтингу 
змушені звертатись до розважального формату 
та позиціонувати себе як «політичні шоу» (при усій 
сумнівності цього терміна). Також у сучасних мас-
медіа з метою легітимації/делегітимації активно 
використовуються комунікативні технології – полі-
тична реклама, зв’язки з громадськістю та полі-
тична реклама.  Їх спрямованість та щільність 
використання в мас-медіа значною мірою зале-
жать від політичного часу, адже в процесі вибор-
чої кампанії активізується застосування комуніка-
тивних технологій. Саме вони знаходять в основі 
медіаскандалів та процесу медіатизації політики, 
тобто підпорядкування політичної діяльності вимо-
гам медіаформату. У дисертаційному дослідженні 
І. Рибак стверджується, що в сучасній Україні від-
бувається становлення особливої інформаційно-
маніпулятивної системи легітимації/делегітимації 
політичної влади (легітимаційної/делегітимаційної 
системи) та медіатизація легітимаційного/делегіти-
маційного процесу. Авторка зазначає: «Вітчизняна 
політична еліта стала справжньою медіакратією. 
Відбувається системне знецінення традиційних 
механізмів політичної легітимації. Політичне життя 
в Україні стає боротьбою медіаобразів та медіа-
присутностей. Із кожною зміною влади відбува-
ються перерозподіли інформаційного простору, 
тобто інформаційний вплив перетворюється на 
складник політичної могутності» [4, c. 15]. 

Медіатизація політики, зокрема, означає пріори-
тет іміджу (часто – штучного) політика, який ство-
рюється в мас-медіа за допомогою комунікативних 
технологій над інституційним та організаційним 
вимірами політичної діяльності. В умовах відсут-
ності загальнонаціонального консенсусу щодо 
легітимного соціального порядку використання 
комунікативних технологій у мас-медіа як джерела 
легітимності публічної влади є вкрай небезпеч-
ним. Адже звернення до складних тем політичного 
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дискурсу відповідн до медійного формату сприяє 
ескалації конфлікту, розколу суспільства. Досвід 
українського медіадискурсу переконливо свідчить 
про те, що вкрай не бажано використовувати фор-
мат «політичних ток-шоу» для обговорення фунда-
ментальних проблем, пов’язаних із соціокультур-
ною ідентичністю. Радше необхідно зосередитись 
на питаннях ефективності політик у відповідних 
соціальних просторах. 

Варто погодитись із тим, що «застосування 
технологій політичної легітимації особистості полі-
тика в Україні стає чинником легітимації його ідей 
та програм. Водночас впровадження технологій із 
метою суспільної девальвації останніх може стати 
підставою до делегітимації не лише особи, а також 
до поширення делегітимаційних феноменів на 
рівні всієї політичної системи, її важливих струк-
турних складників <…> Обґрунтовано нагальну 
потребу зміни парадигми досягнення легітимності 
політичними суб’єктами в Україні шляхом відмови 
всіма гравцями політичного поля від деструктивних 
способів/технологій легітимації на основі інфор-
маційної сугестії та маніпулювання суспільно-
історичними травмами, трагедіями, негативними 
стереотипами, а також спільний пошук дійсно 
демократичних інструментів політичної консолі-
дації суспільства, на основі, в першу чергу, ефек-
тивної політики, якісних, науково обґрунтованих 
реформ країни та виключної поваги до особистості 
людини як найбільшої цінності в державі» [4, c. 15]. 

Щодо комунікативних технологій, які викорис-
товують мас-медіа з метою легітимації, то вони 
мають супроводжувати усі етапи політичного про-
цесу та публічної політики. По-перше, на передви-
борчому етапі, коли формується порядок денний 
наступних виборів, відбувається позиціонування 
політичних акторів, конструюється розподіл на 
«владу» та «опозицію». По-друге, виборчий період, 
коли комунікативні технології спрямовуються 
на визначену цільову аудиторію, а у мас-медіа 
з’являється хвиля медіаскандалів та «війни комп-
роматів». По-третє, у поствиборчий період, коли 
на основі результатів електоральної кампанії фор-
муються органи публічної влади. При цьому кризу 
легітимності часто спричиняють невідповідність 
результатів виборів та розподілу владних «портфе-
лів». Адже часто на посади у виконавчій владі при-
значаються особи, які не балотувались взагалі або 
не набрали достатньої кількості голосів на вибо-
рах. Фактично, залучення до роботи на провідних 
посадах у виконавчій владі осіб, які не отримали 
електоральну підтримку, свідчить, що медіатиза-
ція політики призвела до чіткого розмежування 
між тими, за кого громадяни готові проголосувати 
на виборах («лідери думок», «медійні персонажі», 
«локомотиви рейтингу» тощо), та фахівцями (або 
«фахівцями») з урядування та публічної політики. 
Останні завше мають проблеми із забезпеченням 

підтримки на виборах різного рівня. Надалі про-
блеми у впровадженні публічної політики, роз-
робці та реалізації урядового курсу призводять до 
падіння рейтингу влади та делегітимації політич-
ного режиму. На цьому етапі ініціатива у процесі 
легітимації публічної влади має переходити від 
комунікативних технологій у мас-медіа до системи 
електронного уряду та електронної демократії.  

Значним легітимізуючим потенціалом у відно-
синах публічної влади та громадської думки харак-
теризується впровадження електронної демократії 
та електронного урядування. При цьому, зрозу-
міло, йдеться не лише про «присутність» орга-
нів влади в мережі, а про забезпечення умов для 
повноцінної взаємодії громадян із владою, впливу 
громадян на процедуру вироблення, ухвалення 
та реалізації владних рішень. 

У сучасних умовах система взаємодії між 
публічною владою та громадянами обов’язково 
має використовувати потенціал соціальних мереж.

Погодимось із тим, що «соціальні мережі стали 
провідниками суспільної думки, здатними форму-
вати спрямованість суспільної свідомості в потріб-
ному зацікавленим групам напряму. Як держава, 
так загалом політична влада не може бути осто-
ронь процесів інформаціоналізації суспільства, 
ігнорувати роль новітніх технологій у перефор-
матування взаємовідносин між  нею та суспіль-
ством» [3, c. 84]. 

Соціальні мережі можуть стати одним із важ-
ливих (простих у користуванні та недорогих) еле-
ментів електронної демократії. Впровадження 
електронного урядування та електронної демо-
кратії потребує значних ресурсів – фінансових, 
організаційних та інтелектуальних. Це тривалий 
процес, який не має залежати від політичної 
кон’юнктури і результатів виборчих змагань. Саме 
тому впровадження електронного уряду та елек-
тронної демократії може спричинити кризу легі-
тимності публічної влади в умовах темпорального 
та фінансового дефіциту. 

О. Кудрявцев зазначає: «Слабші в економіч-
ному, політичному і культурному (цифрова нерів-
ність) аспектах суспільства не мають ресурсів 
і чітко поставлених цілей для реальної трансфор-
мації політичної системи на основі новітніх прин-
ципів інформаційного суспільства. Як показує 
світовий досвід, впровадження систем електро-
нного урядування (ЕУ) є процесом довготривалим 
та ресурсовитратним. Політичні режими, які не 
мають часу та грошей, потенційно можуть стика-
тися з ризиками делегітимації ще на підготовчих 
етапах через невизначеність перспектив та відсут-
ність швидкого ефекту. Більшості розвинених країн 
світу знадобилося майже двадцять років для побу-
дови ЕУ у сучасному його вигляді, підтриманого 
інфраструктурою та відповідним типом політичної 
та інформаційної культури суспільства. Адже елек-
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тронна демократія не є сукупністю демократичних 
ідеалів, доступних кожному через мережу, вона 
висуває нові, зовсім  інші вимоги до суспільства 
та політично влади,  реалізувати які неможливо 
без усвідомлення  кожним громадянином своєї 
ролі в процесі підготовки та прийняття суспільно 
значущих рішень» [3, c. 114].

У символічних конструкціях світу постмодерну 
головну роль у легітимності панування відіграє 
комунікація. Постмодерну властива не лише 
критика епохи модерну з його метанаративами, 
а й увага до комунікації. У світі постмодерну кому-
нікація організовується за принципом не ієрархії, 
а мережі. На думку П. Андерсона, постмодерн являє 
собою «всесвітню цивілізацію плюралістичної 
толерантності та надлишкового вибору, що робить 
безглуздими такі застарілі опозиції, як «праві» 
і «ліві», «капіталісти» і «робітничий клас». У сус-
пільстві, де інформація означає більше, ніж вироб-
ництво, «більше немає художнього авангарду», 
оскільки в глобальній електронній мережі більше 
немає ворога, якого треба перемогти» [1, с. 37]. 

Повною мірою це стосується наукового зна-
ння, яке в соціальній комунікації більше не може 
претендувати на привілейований статус «воло-
даря істини», як це було в епоху модерну. Адже 
саме до науки звертались і прості громадяни,, 
і політичні еліти за підтримкою легітимності соці-
ального порядку; політика мала бути організована 
за науковими принципами системності, логічності 
та обґрунтованості, а рішення влади – відпові-
дати критеріям раціональності. Нині наукове зна-
ння втрачає свою легітимізуючу силу. Досліджу-
ючи джерела постмодерну, П. Андерсон звертає 
увагу на два великих легітимізуючих міфи епохи 
модерну, напряму пов’язаних із роллю науко-
вого знання: наративи «французької революції» 
та «німецького ідеалізму». Він пише: «Якщо сус-
пільство тепер краще розуміти не як органічне 
ціле і не як дуалістичне поле конфлікту (Парсонс 
і Маркс), але як павутину лінгвістичних комуніка-
цій, то сама мова ‒ сукупний соціальний зв’язок ‒ 
складається з безлічі різних ігор, чиї правила непо-
рівнянні та інваріантні до взаємозв’язків. У цих 
умовах наука виявляється не більше ніж однією 
з мовних ігор: вона не може більше претендувати 
на імперські привілеї щодо інших форм знання, як 
це було в епоху модерну» [1,  с. 38]. 

Висновки. Таким чином, на тлі підвищення 
легітимізуючого потенціалу мас-медіа та комуніка-
тивних технологій у сучасному суспільстві відбу-
вається зниження ролі наукового знання в процесі 
забезпечення легітимності публічної влади. Нато-
мість у політичній комунікації як основі легітимізу-
ючої взаємодії зростає вага комунікативних тех-
нологій, які використовуються в мас-медіа. Варто 
зазначити, що політична пропаганда, зв’язки із 

громадськістю та політична реклама в мас-медіа 
здатні забезпечити легітимність окремих політич-
них акторів у короткостроковій перспективі (напри-
клад, під час виборчих змагань), натомість процес 
легітимізації публічної влади в сучасних умовах 
потребує впровадження системи електронного 
урядування та електронної демократії. 
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The article deals with the communicative component of the legitimacy of public power. With 
the mediatisation of politics, the role of communication technologies (political advertising, 
propaganda, and public relations), which are used by the mass media to ensure the legitimacy 
of the government, is growing. The basics of legitimizing interaction between the government 
and citizens are studied. It is noted that the scientific knowledge as a legitimizing basis 
of the social order of the modern era has been replaced by the mediatisation of politics 
and media scandals as part of the legitimacy of individual political actors. The media are 
dominated by rating political shows, while analytical programmes are losing influence. 
The communicative component of the legitimacy of public power has three dimensions: 
1) the activity of power in the communicative space (information policy, activity of press 
services of officials and information departments of government bodies); 2) oligarchic model 
of mass media, which has been formed in the domestic communicative space; 3) the level 
of implementation of electronic services in the interaction between government and citizens 
(from the creation of sites and pages on social networks by government and local government 
to full communication within e-government and e-democracy with the involvement of citizens 
in decision-making).
It is noted that the introduction of e-government and e-democracy is a long process that 
requires significant resources (financial, organizational and intellectual), which can lead to 
a crisis of legitimacy of public power in the conditions of temporal and financial deficit. At 
the same time, attention is focused on social networks as an important element of e-democracy, 
easy to use and accessible.
It is determined that communication technologies can affect the legitimacy of individual 
political actors in the short term. Instead, the process of legitimizing the social order (which 
is the basis of the legitimacy of public power) requires the introduction of e-government 
and e-democracy in modern conditions.
Key words: legitimacy of public power, legitimizing interaction, communication, mediatisation 
of politics, media scandal, e-government, e-democracy.
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Вступ. Існування і розвиток будь-якої держави, 
й України зокрема, залежать від функціонування 
політичних інститутів. Одним із них є інститут глави 
держави. У своїй діяльності він повинен базуватися 
на чіткій програмі дій, що визначає перспективи 
суспільних трансформацій і державного будівни-
цтва у цілому. У цьому контексті особливої акту-
альності набуває аналіз інавгураційних промов 
президентів України. Він дає змогу визначити клю-
чові моменти суспільно-політичного розвитку кра-
їни. Тут же можна відстежити еволюцію поглядів 
політичних лідерів на ту чи іншу суспільно значущу 
проблему, а також отримати уявлення про зміст 
та характер майбутнього внутрішньо- та зовніш-
ньополітичного курсів держави на найближчі роки.

Варто зазначити, що в науковій літературі 
промови президентів не є дослідженими на 
достатньому рівні. Інавгураційні промови пре-
зидентів та глав урядів Україні ще не були пред-
метом спеціального наукового дослідження, хоча 
окремі аспекти розглядалися, наприклад, у межах 

вивчення державного протоколу і церемоніалу [7], 
аналізу президентської риторики представниками 
інших дисциплін [8] та ін. 

У політиці значну роль відіграє ритуально-про-
цесуальна і перфомативна символіка. Такі сим-
волічні ресурси є складовою частиною ресур-
сів влади. Вони виконують функції управління 
та контролю поведінки людей за допомогою 
переконань, ідей, уявлень і владної атрибутики. 

Мета та завдання. Метою нашого дослідження 
є аналіз інавгураційних промов президентів Укра-
їни як символічного ресурсу політичної влади 
в сучасній Україні. 

Дослідження мети зумовило необхідність 
розв’язання таких завдань:

- окреслити розуміння і розкрити функції сим-
волічних ресурсів політичної влади, зокрема інав-
гураційних промов президентів України;

- використовуючи метод контент-аналізу, 
визначити особливості кожної з промов із метою 
виявлення їх символічного навантаження і зміни 
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РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

У статті розкрито сутність, функції та значення символічних ресурсів політичної 
влади як інструментів політичного управління. У цьому контексті авторка 
проаналізувала зміст інавгураційних промов українських президентів як необхідності 
легітимності влади в державі, а також критерію фактичного стану демократії. 
Досліджено еволюцію змісту виступів, а також їх символічне значення, відображено 
різні акценти основних завдань політичного розвитку в Україні в період незалежності. 
Для вирішення завдань статті було застосовано метод контент-аналізу 
документів (інавгураційних промов президентів України). Дослідження будувалося 
кількісному опрацюванні текстів із подальшою інтерпретацією результатів. Ця 
методика використовується за умови наявності частотності окремих категорій 
у досліджуваних матеріалах, а також коли вирішальне значення для актуального 
питання має сама мова досліджуваного джерела інформації та її специфічні 
особливості. У статті також використано комплекс загальнонаукових методів: 
структурно-функціональний, теоретичного узагальнення, історичного порівняння. 
Функції символічних ресурсів влади зводяться до основної цілі – впливу на свідомість 
громадян, на їхню поведінку з метою самозбереження та функціонування інститутів 
держави, що, своєю чергою, забезпечує життєдіяльність самого індивіда як складової 
частини структурного державного організму. Фактично інавгураційні промови 
є способом вироблення довіри до новообраної політичної влади та її представників 
зокрема. Виступи президентів України – досконала демонстрація політичного міфу, де 
вдало поєднувалися політичний час та простір, символи влади, політичні персонажі, 
архетипи і сюжет. Окрім того, аналіз інавгураційних промов та публічних виступів 
дає змогу визначити тенденції у зовнішньополітичному спрямуванні країни, адже 
так чи інакше президент заявляє про своє бачення України в тій чи іншій спільноті. 
Як правило, промова також фіксує основні завдання, цінності, які є важливими для 
України в досягненні конкретної мети. Виявлено, що частіше вживане слово в промові, 
тим більший до нього інтерес, і чим менше про це говориться, тим, відповідно, 
менше дій із цього питання планується. У переважній більшості інавгураційні 
промови складаються з неконкретизованих лозунгів та обіцянок, проконтролювати 
виконання яких у майбутньому дуже складно або просто неможливо.
Ключові слова: президент України, інавгураційна промова, символічний ресурс влади, 
тронні промови, політична комунікація.
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поглядів кожного з лідерів про зміст та характер 
функціонування країни в період їх перебування 
на посаді;

- показати еволюцію закономірностей і харак-
терних тенденцій, побудованих на категоріях слів-
маркерів, наявних у промовах президентів.

Методи дослідження. Для вирішення завдань 
статті було застосовано метод контент-аналізу 
документів (інавгураційних промов президентів 
України). Дослідження будувалося кількісному 
опрацюванні текстів із подальшою інтерпрета-
цією результатів. Ця методика використовується 
за умови наявності частотності окремих катего-
рій у досліджуваних матеріалах, а також коли 
вирішальне значення для актуального питання 
має сама мова досліджуваного джерела інфор-
мації та її специфічні особливості. У статті 
також використано комплекс загальнонаукових 
методів: структурно-функціональний, теоре-
тичного узагальнення, історичного порівняння.

Результати. Публічні та інавгураційні промови 
за своїм контекстом відображають політичну візію 
та бачення главою держави подальшого вектору 
розвитку країни. Інавгураційні промови носять сим-
волічний характер, часто вони зводяться до виго-
лошування присяги та є актом вступу президента 
на посаду. Проте варто зауважити, що важливим 
є контекст виголошування промов та їх зміст, 
тобто стосовно яких питань президент вислов-
люється: економічних, політичних, геополітичних, 
співробітництва з іншими державами і т. д., а також 
до закріплення яких цінностей апелює лідер.  
Так чи інакше у своїй інавгураційній промові прези-
дент декларує власні принципи. Вона може навіть 
ставати узагальненням передвиборчих обіцянок. 
Кожен блок містить певний програмний складник: 
ураховуючи те, що президент є суб’єктом зовніш-
ньої політики, йому важливо фіксувати у своїх про-
мовах основні меседжі щодо її реалізації. 

Із метою проведення контент-аналізу інавгу-
раційних промов президентів було виокремлено 
слова-маркери з тих специфічних категорій (за 
частотою використання у структурі промови), про 
які було б цікаво отримати інформацію. Такі мар-
кери було виділено за результатами аналізу час-
тоти використання базових слів певної категорії, їх 
визначення і групування, спрощуючи до структури, 
яка реально відображає базові складники всіх про-
мов президентів України. Ураховувалася частота 
використання варіацій слів-маркерів. По-перше, 
вони є співставними між документами, а по-друге, 
є деякі значні відхилення, які так чи інакше можна 
інтерпретувати, тому такий тип дослідження було 
вирішено вважати виправданим. Відповідно, 
можна не стільки виявляти пріоритети, закладені 
владою у цей документ від більшого до меншого, 
а навпаки, порівнювати їх за інтересом до відпо-
відних специфічних тем.

Аналіз інавгураційних та публічних промов дає 
змогу визначити дотримання яких тенденцій є важ-
ливим для президента. Таким чином, спробуємо 
з’ясувати особливості кожної з інавгураційних про-
мов, зокрема розглянути, як у них висвітлюються 
напрями зовнішньополітичного курсу України, 
а також чи другорядно чи першочергово у промо-
вах згадується зовнішньополітичний вектор. 

Першу інавгураційну промову було виголошено 
Леонідом Кравчуком 5 грудня 1991 р. Інавгурацію 
першого Президента України не відкладали. Через 
кілька днів після оголошення результатів голосу-
вання Л. Кравчук у залі Верховної Ради прочитав 
присягу на вірність українському народові. Вона 
була виголошена на Пересопницькому Євангелії. 
В Україні ще не було прийнято Конституції. Варто 
зазначити, що у залі парламенту не співали гімну 
України, а лунала молитва за Україну. 

Цьому президенту закидають радянську рито-
рику, враховуючи той факт, що не було затвер-
джено тексту присяги. Натомість було прийнято 
рішення скласти присягу народних депутатів 
УРСР. Окрім того, не було чітко визначено пер-
спективи подальшого розвитку країни. Були від-
сутні заклики до конструювання та будівництва 
політичної нації, яка б стала націо- об’єднуючою. 
У промові часто згадувалося про українців як 
народ, а не націю, однак наголошувалося на 
необхідності реформ та оновленні в усіх сферах. 

Що стосується зовнішньої політики України, то, 
беручи до уваги відсутність цього аспекту в інавгу-
раційній промові, тут показовою може стати про-
мова Л. Кравчука на урочистих зборах із нагоди 
Дня Незалежності 22 серпня 1992 р. Промова 
ґрунтувалася на важливості подальших кроків для 
визнання України як незалежної країни та міжна-
родного самостійного актора серед інших країн. 
Також наголошувалося на зобов’язаннях України 
перед світовою спільнотою у дотриманні міжна-
родного права, додержанні прав і свобод людини, 
збереженні без’ядерного та позаблокового статусу. 
До основних досягнень у сфері зовнішньої політики 
у своїй промові Кравчук відносив: визнання Укра-
їни як незалежної держави двома третинами країн 
світу, переформатування у діяльності Міністерства 
закордонних справ, відкриття іноземних посольств 
у Києві, відвідування України десятками міжнарод-
них делегацій, зацікавлення з боку міжнародних 
партнерів у співпраці в енергетичній, економічній, 
культурній сферах. У тексті промови вказується 
також на факт долучення до підписання Паризької 
хартії для нової Європи. Тобто в такому контексті 
Л. Кравчук намагався задекларувати важливість 
членства України у євроспільноті та НАТО. Було 
акцентовано увагу на тому, що станом на 1992 р. 
Україна ще не мала чіткої позиції стосовно страте-
гії у зовнішній політиці, але так чи інакше вже було 
вироблено концепцію «окремішності» України від 
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Росії. Якою ж була позиція чинного на той час пре-
зидента стосовно відносин із Росією та Білоруссю? 
Пункт промови, що стосувався відносин із цими 
державами, мав скоріше прогностичний характер. 
Л. Кравчук посилався на спільність історії, похо-
дження, культури та схожості економіки. Прези-
дент не вважав, що може настати криза у відноси-
нах, а тим більше поява мовного питання.

Отже, текст інавгураційної промови, ймо-
вірно, було переформатовано під присягу депу-
тата УРСР. Проте перші підсумки в проведенні 
зовнішньої політики найяскравіше було виголо-
шено в урочистій промові з нагоди першої річниці 
незалежності України. Підсумовуючи, варто вио-
кремити такі ключові моменти: станом на 1992 р. 
фіксувалася важливість позаблокового статусу, 
налагодження співпраці з Росією та Білоруссю, 
подальша співпраця з іноземними відомствами 
з метою визнання останніми України як незалеж-
ного міжнародного актора. Найбільш повторюва-
ними словами промови стали: «Україна», «дер-
жава», «незалежність», «народ» [6]. 

Найдовшою інавгураційною промовою вважа-
ється промова другого Президента України Лео-
ніда Кучми, бо промова першої каденції, знову ж 
таки як і у випадку з попередником Л. Кравчуком, 
зводилася до акта складання присяги.

Леонід Кучма – єдиний президент України, 
який присягав українському народу двічі: у 1994 р. 
та 1999 р. Під час його першої інавгурації в залі 
Верховної Ради звучав гімн України під акомпане-
мент військового оркестру. Перша інавгурація дру-
гого Президента Леоніда Кучми відбулася 10 липня 
1994 р. Кучма зайшов до зали парламенту через 
бокові двері без почесної варти і першої леді. Він при-
сягав на Пересопницькому Євангелії і відсвяткував 
вступ на посаду прийомом у Маріїнському палаці.

Друга інавгурація Л. Кучми відбулася 30 лис-
топада 1999 р. і вирізнялася помпезністю. Захід 
уперше відбувався не в приміщенні парламенту 
через складні стосунки Президента з депутатами, 
а в палаці «Україна» у присутності понад десяти 
іноземних делегацій. На цій інавгурації глава дер-
жави вперше отримав нагрудний знак, булаву 
та печатку президента України.

В інавгураційній промові другий Президент 
наголошував на важливості дотримання багато-
векторності та збереженні статусу позаблоковості 
держави. Як бачимо, станом на 1999 р. Україна 
чітко позиціонувалася як позаблокова країна. Це 
можна пояснити значними розбіжностями в еко-
номічній сфері різних гілок влади, проблематич-
ністю в налагодженні співпраці одночасно з Росією 
та європейськими країнами. Ідею інтеграції до 
євроспільноти Л. Кучма схвалював. Хоча, як він 
сам же пояснював, це скоріше мало б стати дале-
коглядною перспективою. На початок 2000 р. осно-
вним своїм завданням уважав на вигідних умовах 

співпрацювати з Росією, надаючи їй перевагу під 
час вибору партнерів.

 Цікавою у промові виглядає не лише концепція 
«багатовекторності», адже, крім указаного пере-
ліку країн, які мали стати пріоритетними у співпраці 
для України, має місце концепція «регіональної 
держави». Контекст дає змогу пояснити поняття 
«регіональна держава» як країна, що була готова 
взаємодіяти з кожним, хто запропонує вигідні 
умови укладення договорів. Поза увагою не зали-
шалося засвідчення важливості приєднання впро-
довж найближчих років України до НАТО, ОБСЄ, 
ОЧЕС. Декларувалося теж стратегічне партнер-
ство зі США. Третім «магістральним» вектором 
Президент визначав обов’язковість налагодження 
дипломатичних відносин із Польщею, Словаччи-
ною та Угорщиною. До переваг такого розподілу на 
вектори можна віднести те, що таким чином Україна 
не потрапляла у залежність від конкретно одного 
гравця на міжнародній арені, більше того, деяким 
країнам могли диктуватися окремі вимоги. Прора-
хунки в управлінні процесами призвели до нере-
алізованості тих положень, що закріплювалися 
концепцією багатовекторності. Проте Україна збе-
рігала статус позаблокової країни, тим самим залу-
чаючи до співпраці інших міжнародних акторів [4].  

Інавгураційна промова та публічні виступи 
третього Президента Віктора Ющенка слугують 
яскравим свідченням того, як змінюється рито-
рика нового Президента. Вибори 2004 р., коли 
в другому турі змагалися Віктор Ющенко і Віктор 
Янукович, призвели до Помаранчевої револю-
ції. Тоді В. Ющенко оскаржив результати голосу-
вання у Верховному суді. Переголосування було 
призначене на 26 грудня. Присягав В. Ющенко 
в 2005 р. з розмахом: спочатку в будівлі Верховної 
Ради, потім поїхав до Маріїнського палацу, а після 
заїхав у супроводі сім’ї на Майдан, який уже тоді 
став символом революції. Там він під час промови 
випустив голубів.   

Ключовими словами промови були «нація», 
«разом», «майбутнє», «Європа» та «європейські 
стандарти». Лише за самою частотністю вживання 
слів можна стверджувати про проєвропейську 
налаштованість В. Ющенка. Така позиція поясню-
ється запитами суспільства після Помаранчевої 
революції. Воно вимагало передусім переформа-
тування існуючих владних відносин. З іншого боку, 
на Президента покладалася нова місія – об’єднати 
українців з абсолютно протилежними поглядами 
стосовно геополітичного спрямування зовнішньо-
політичного вектору України. Власне, вже після 
складання присяги на Пересопницькому Євангелії 
В. Ющенко свою інавгураційну промову (саме про-
грамну частину) виголосив на Майдані. Цією дією 
він і запам’ятався як перший президент, який при-
сягав привселюдно. Основні пункти промови зво-
дилися до прямих закликів об’єднатися українцям 
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із Заходу та Сходу. Зовнішньополітичний вектор 
саме європейського спрямування було відобра-
жено у цій промові вповні. Отже, В. Ющенко у своїх 
зверненнях наголошував на важливості європей-
ського майбутнього України. Говорив про посилення 
співпраці з країнами, що мають членство в НАТО, 
заперечував перспективність співпраці з Росією, 
вважаючи що так чи інакше ця держава має намір 
посягнути на територіальну цілісність України. 

Порівнюючи його промову з попередниками, 
варто зауважити, що В. Ющенко не згадував про 
Росію, Білорусь та США саме в контексті цієї інавгу-
раційної промови на Майдані. Оцінюючи події Пома-
ранчевої революції, варто підкреслити, що новим 
і основним завданням для В. Ющенка ставало 
«зшивання» українців, без чітких поділів на Схід 
та Захід, тому, мабуть, було доречним було не зга-
дувати про співпрацю з іноземними державами [2].

Найкоротшим виступом за всю історію прези-
дентських інавгурацій вважається промова Віктора 
Януковича. Четвертий Президент України В. Яну-
кович перед інавгурацією в залі Верховної Ради 
заїхав на молитву і за благословенням в Києво-
Печерську лавру – там якраз перебував глава РПЦ 
Кирило. У день інавгурації відбулося кілька казусів: 
перед входом Президента зачинилися двері. Піз-
ніше він поклав урочисту печатку собі в кишеню.

Як і попередні президенти, В. Янукович обіцяв 
сприяти подоланню корупції в Україні, налагоджу-
вати співпрацю і з ЄС, і з Росією. Зокрема, у сво-
єму виступі згадав Росію та США по одному разу, 
ЄС – двічі. Натомість Президент наголошував, що 
найкращим для України має стати позаблоковий 
статус. Феномен В. Януковича полягав у тому, 
що він намагався вести власну гру, вибудовувати 
власну тактику роботи з міжнародними організаці-
ями та зарубіжними країнами. В. Янукович розу-
мів важливість окреслення зовнішньополітичної 
стратегії у своїй промові, тому наприкінці висловив 
думку щодо приєднання України до євроспільноти. 
Проте акцент було поставлено на рівнозначній 
та максимально вигідній співпраці з ЄС, Росій-
ською Федерацією, США та іншими державами 
саме як позаблокової України. Причому ЄС він 
трактував як «єдиний світ», тобто «гарант мирного 
співіснування цивілізацій». У цій промові чітко фік-
сувалася важливість збереження позаблокового 
статусу для України та закладено принцип спів- 
праці як із Росією, так і з ЄС [3].

 Петро Порошенко тріумфально переміг на 
позачергових виборах президента України 2014 р. 
після Революції Гідності і втечі Віктора Януковича. 
Тоді урочисті заходи, приурочені до інавгурації, 
проходили у Верховній Раді України, Мистецькому 
арсеналі й на Софіївській площі.

 До уваги варто взяти той момент, що інавгура-
ція Президента відбувалася вже в період початку 
російської збройної агресії проти України, тому 

риторика промови побудована так, що часто повто-
рюваними словами зі словосполучення з коренем 
«євро», є: «європейських народів», «європейської 
цивілізації», «європейського стану», «європей-
ської модернізації», «європейський вибір», «євро-
пейська демократія»,  «європейський досвід», 
«європейська спільнота». Це свідчення проєвро-
пейського вибору України. Таким чином, оголошу-
валося про подальші кроки на шляху співпраці з ЄС. 
Слова «Путін» та «Росія» теж декілька разів вжи-
ваються в промові, абревіатура «США» та «НАТО» 
не прозвучали жодного разу. У своїй промові 
П. Порошенко не оминув героїчної тематики Рево-
люції Гідності і героїв Небесної сотні. Наголо-
шено було на важливості повернення територій, 
зокрема Криму до складу України. Таким чином, 
в інавгураційній промові було закладено прин-
цип розвитку України в європейській спільноті [5]. 

Не менш цікавою вважається інавгураційна 
промова новообраного президента Володи-
мира  Зеленського, який 20 травня 2019 р. офі-
ційно став Президентом України. На початку про-
мови В. Зеленський, уважають, демонструючи 
відданість сімейним цінностям у кращих тради-
ціях західних політиків, процитував слова свого 
сина. Через усю промову проходила національна 
ідея об’єднання українців, що була ключовою 
від початку президентської кампанії заради про-
цвітання нації. Він також звертався до діаспори 
з пропозицією співпраці. В. Зеленський порушу-
вав питання миру на Донбасі. Фактично у промові 
шостого Президента України були враховані всі 
актуальні запити більшості виборців. Також тут 
було кілька імпровізацій. Не обійшлося і без курйо-
зів: після того як Зеленський поклав на подушечку 
воїна почесного караулу президентське посвід-
чення, воно впало. Надзвичайна цікавість укра-
їнців до цієї промови пояснюється попередньою 
відсутністю В. Зеленського в українському полі-
тичному просторі. Його президентська промова 
була найдовшою.

Найчастіше вживані слова стали «я» та «ми». 
Експертне середовище пояснило їх недосвідче-
ністю промовця. Стосовно зовнішньополітичної 
діяльності України В. Зеленський жодного разу 
не згадав про Росію, що свідчить про значну від-
мінність з інавгураційною промовою попере-
дника П. Порошенка, натомість була фраза «не 
ми почали цю війну».  

Не було названо жодного вектора зовнішньої 
політики і жодної держави як міжнародного парт-
нера України. Поняття «Європа» звучало як сві-
тоглядне узагальнення. Загалом питанню зовніш-
ньої політики України не знайшлося достатньо 
місця в промові Президента. Натомість слово 
«НАТО» звучало лише один раз, коли В. Зелен-
ський зазначав про наміри впровадження стан-
дартів Альянсу [1].  
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Висновки. Функції символічних ресурсів влади 
зводяться до основної цілі – впливу на свідомість 
громадян, їхню поведінку з метою самозбере-
ження та функціонування інститутів держави, що, 
своєю чергою, забезпечує життєдіяльність самого 
індивіда як складової частини структурного дер-
жавного організму. Фактично інавгураційні про-
мови є способом вироблення довіри до новообра-
ної політичної влади та її представників зокрема. 
Виступи президентів України – досконала демон-
страція політичного міфу, де вдало поєднувалися 
політичний час та простір, символи влади, полі-
тичні персонажі, архетипи і сюжет. Окрім того, ана-
ліз інавгураційних промов та публічних виступів 
дає змог визначити тенденції у зовнішньополітич-
ному спрямуванні країни, адже так чи інакше пре-
зидент заявляє про своє бачення України в тій чи 
іншій спільноті. Як правило, промова також фіксує 
основні завдання, цінності, які є важливими для 
України в досягненні конкретної мети. 

Варто зазначити, що в процесі аналізу інавгура-
ційних промов удалося виявити еволюцію законо-
мірностей і характерних тенденцій, побудованих 
на категоріях слів-маркерів, наявних у текстах. 
Зокрема, форма звертання близька за звучан-
ням в більшості промов: «співвітчизники» і лише 
раз – «український народе» та «українці». Усі без 
винятку промови містять ритуально-символічний 
складник – чи то звертання до традиційних ціннос-
тей (сім’ї), героїчного минулого України та його осо-
бистостей, чи до Бога (у різних варіаціях слів). Усі 
без винятку президенти наголошували на внутріш-
ньополітичних питаннях, які їм залишити у спадок 
попередники. Цікаво, що ідентичні відкриті питання, 
по-різному сформульовані, внутрішнього розвитку 
країни перекочовували з промови в промову. Це 
свідчить, з одного боку, на нашу думку, по-перше, 
про недотримання привселюдної обіцянки прези-
дентів їх вирішити. По-друге, вони є ключовими 
й актуальними для українського народу, тому 
і постійно попадають у поле зору авторів промов. 
Як і мовне питання, яким послуговуються під час 
виборчих кампаній, у промовах і залишають неви-
рішеним наступникам. Невід’ємним атрибутом 
виступів президентів є єдність народу, цілісність 
українців. У всіх промовах, окрім виступу В. Зелен-
ського, прозвучали наміри будувати «європей-
ську» Україну. Відповідно, було виявлено, що 
частіше вживане слово в промові, тим більший 
до нього інтерес, і чим менше про це говориться, 
тим менше дій із цього питання планується. 
У переважній більшості інавгураційні промови 
складаються з неконкретизованих лозунгів та обі-
цянок, проконтролювати виконання яких у май-
бутньому дуже складно або просто неможливо.
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The article discloses the essence, functions and meaning of symbolic resources of political 
power as the tools of political management. In this context the author analyzed the content 
of inauguration speeches of Ukrainian presidents as a necessary of power legitimacy in 
the state as well as a criterion of the actual state of democracy. The evolution of the speeches’ 
content has been investigated, as well as their symbolic meaning, whereas various accents 
of the main tasks of a political development in Ukraine for the independence period were 
reflected. The method-content of document analysis (inaugural speeches of the Presidents 
of Ukraine) was used to solve the tasks of the article. The research was based on quantitative 
processing of texts with subsequent interpretation of the results. This technique is used in 
the presence of the frequency of certain categories in the studied materials, as well as when 
the language of the studied source of information and its specific features are crucial for 
the topical issue. There are used a set of general scientific methods: structural and functional, 
theoretical generalization, historical comparison. The functions of symbolic resources 
of power are reduced to the main goal - to influence the consciousness of citizens, their 
behavior, in order to preserve themselves and the functioning of state institutions, which in 
turn ensures the vital activity of the individual as part of the structural state. In fact, inaugural 
speeches are a way to build trust in the newly elected political power and its representatives in 
particular. The speeches of the Presidents of Ukraine are a perfect demonstration of political 
myth, where political time and space, symbols of power, political characters, archetypes 
and plot were successfully combined. In addition, the analysis of inaugural speeches 
and public speeches allows us to identify trends in the country’s foreign policy, because 
one way or another, the president declares his vision of Ukraine in a particular community. 
As a rule, the speech also fixes the main tasks, values that are important for Ukraine in 
achieving a specific goal. Conversely, it was found that the more often a word is used in 
a speech, the greater the interest in it, and the less is said about it, the less action is planned 
on this issue. The vast majority of inaugural speeches consist mostly of unspecified slogans 
and promises, the implementation of which in the future is very difficult or simply impossible 
to control.
Key words: political power, throne speech, inauguration speech, symbolic resources, political 
discourse, political communication.
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Вступ. Цифрова культура має потенціал до кар-
динальної зміни просторових меж цифрового полі-
тичного дискурсу окремої держави. Поширення 
технологій сприяє взаємодії між країнами та регі-
онами всупереч дистанції, кордонам та ін., бо, за 
задумом творця WWW Т. Бернерса-Лі, мережа, 
врешті-решт, через гіперлінки пов’яже всі наявні 
у світі документи, які будуть оцифровані й заван-
тажені в Інтернет [12]. 

До цифрової епохи топос політичного дискурсу 
вибудовувався ієрархічно (за логікою розподілу 
сил, ресурсів та ін.). Або ж news flow (потік новин/
інформації) віддзеркалював goods flow (потік 
товарів) [9, c. 301]. При цьому країни та регіони 
репрезентувалися за логікою світової системи 
Валлерстайна: «пріоритетні нації, другорядні 
та непотрібні» [11, c. 145]; більш статусні, заможні 
країни формували світовий порядок денний [2], 
при цьому сила, вплив та статус були важливі-
шими за велику кількість населення чи площу кра-
їни [5, c. 84–85]. Окрім того, що повідомлень про 
деякі країни взагалі немає, подібна репрезента-
ція світу призводить до стереотипізації та сприяє 
поширенню у міжнародному порядку денному від-
повідних наративів щодо деяких країн: «Наративи 

про корупцію, повільність та неорганізованість 
нерівномірно представлені щодо країн, які зна-
ходяться за межами кола впливових економічних 
та геополітичних сил» [1]. Галтунг та Рудж також 
указують на переважно негативні історії, конфлікти 
та драматизм у репрезентації незахідних країн 
[5, c. 84–85]. При цьому цікаво, що подібне ієрар-
хічне бачення світу характерне не тільки для так 
званих «країн ядра», а й для периферії та семи-
периферії, коли ці країни відтворюють ту саму 
ієрархічну логіку репрезентації дискурсу щодо 
інших держав та щодо самих себе [9, c. 301].   

Тож цифровізація дає змогу через різноманітну 
кількість платформ та технологій уникнути цієї 
ієрархії, стереотипів, негативних наративів тим кра-
їнам, що не домінують в інформаційному просторі. 
Тим не менше, згідно з деякими дослідженнями, 
цифрові технології можуть не поліпшувати, а навіть 
погіршувати ситуацію. За даними К. Вільямс, не 
тільки мейнстрімні медіа, а й вебблоги продовжують 
репрезентувати країни та території диспропорційно 
[11, c. 145]. Таких самих висновків щодо вебсайтів 
дійшли Грабер і Данавей [6, c. 28]. Тож і за цифро-
вої культури у дискурсі конструюється «уявна гео-
графія» [3, c. 149], репрезентація світового порядку 
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Цифрова культура має потенціал до кардинальної зміни просторових меж 
цифрового політичного дискурсу окремої держави. Проте цифрові технології 
можуть не поліпшувати, а навіть погіршувати ситуацію, збільшуючи диспропорцію 
у репрезентації деяких країн та територій, їхніх політичних лідерів та інститутів. 
Отже, існує потреба відстежити логіку репрезентації топосу в межах цифрового 
політичного дискурсу на прикладі України, яка демонструє євроінтеграційні наміри 
та протистоїть російській гібридній агресії, залучаючи на свою підтримку світові 
інституції та лідерів. Для того щоб змоделювати топос у цифровому політичному 
дискурсі України, було взято період 2019 р.
Матеріалом дослідження став сайт «Української правди». За допомогою програм, 
написаних мовою Python, було зібрано та проаналізовано понад 21 тис заголовків 
з архіву видання за 2019 р. 
У цифровому політичному дискурсі України за 2019 р. спостерігаємо диспропорцію 
у відображенні різних країн: залежно від статусу, впливу і зовнішньої загрози. Тим не 
менше можемо відстежувати коливання уваги до деяких країн залежно від політичної 
ситуації в Україні. 
Знаходимо два рівні репрезентації топосу у цифровому політичному дискурсі: на 
рівні співвідношення політичних суб’єктів та інститутів та на рівні згадок країн, 
територій та міст. Найбільшу увагу приділяють лідерам США та РФ. Знаходимо 
також зв’язок між зростанням уваги до РФ (країни і лідера) та передвиборчою 
кампанією/виборами в Україні. Натомість у міжвиборчий період зростає увага до США 
(країни і лідера). Щодо міжнародних політичних інститутів (ООН, НАТО, ОБСЄ) увага 
до них висока незалежно від подій у країні. Фактично це може свідчити про намагання 
персоніфікувати агресію (Путін), але протиставити їй міжнародні інституції як 
певну консолідовану світову систему. 
Закони конструювання політичної географії або ж, ширше, світопорядку у цифровому 
політичному дискурсі України не змінилися від часів доцифрового етапу. Він так 
само є ієрархічним, в якому наша країна розташовується поміж двох сил: РФ 
та США (на рівні політичних суб’єктів та країн/територій) та світової спільноти, 
репрезентованої НАТО, ООН, ОБСЄ, і Кремлем.   
Ключові слова: цифровий політичний дискурс, Україна, світопорядок, політична 
топоніміка, політичний текст, політичні актори.
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денного продовжує залишатися упередженою [1], 
«викривленою» [7], «звуженою» [8], а інколи акту-
альним залишається навіть «колоніальний підхід» 
для репрезентації країн, що розвиваються [10].

Мета та завдання. Існує потреба відстежити 
логіку репрезентації топосу у межах цифрового 
політичного дискурсу на прикладі однієї з країн, 
що не входить до переліку «країн ядра». У цьому 
дослідженні це Україна, в якій ще з часів Євро-
майдану ведуться розмови про необхідність зміни 
ставлення до країни за кордоном, розроблення 
власної інформаційної стратегії, якісного іномов-
лення та ін. Причинами цього є як євроінтеграційні 
інтенції країни, так і, звісно, російська гібридна 
агресія, що розгорнулася і на інформаційному 
напрямі. Для того щоб змоделювати топос у циф-
ровому політичному дискурсі України, було взято 
період 2019 р., який був насичений низкою важли-
вих для історії країни подій: президентські та поза-
чергові парламентські вибори, обрання нового 
Кабміну, прихід до влади нової політичної сили, 
зустріч Нормандської четвірки та ін. 

Для того щоб досягти цієї мети, було постав-
лено декілька завдань:

 – відстежити співвідношення уваги до внутріш-
ніх (українських) та зовнішніх (зарубіжних) політич-
них суб’єктів та інститутів та динаміку цього спів-
відношення;

 – встановити провідні політичні інститути 
та суб’єкти і відстежити рівень уваги до них;

 – визначити приналежність провідних політич-
них суб’єктів до відповідних держав;

 – установити провідні країни за кількістю згадок 
про них та відстежити коливання уваги до них.

Методи дослідження. Матеріалом для дослі-
дження виступили політичні новини суспільно-полі-
тичного Інтернет-видання «Українська правда», яке 
вважається одним із провідних, незалежних і най-
старіших мережевих ЗМІ. Також це видання в ліде-
рах із дотримання професійних стандартів [13].

Згадки про політичних суб’єктів, інститути, кра-
їни, міста та території були зібрані із сайту «Укра-
їнської правди» за допомогою програм, написаних 
мовою Python. Для роботи програм було створено 
шість словників (українських/зарубіжних політич-
них суб’єктів, інститутів, країн/міст/територій від-
повідно). Деякі політичні актори віднаходилися 
за допомогою регулярних виразів, приміром «\
bИ[ДГ]\b», щоб урахувати і написання українською 
та російською та уникнути співпадінь у випадку 
з «МИД» (російською), або ж «Держ\w+\s\w+», щоб 
отримати вираз «Держдума Росії» та «Державна 
дума» – в усіх відмінках, «Держдеп» та ін. 

Усього за 2019 р. було зібрано понад 21 тис 
заголовків з архіву видання.

Результати. Співвідношення уваги до внутріш-
ніх та зовнішніх політичних суб’єктів та інсти-
тутів

Як правило, кількість згадок про внутріш-
ніх політичних акторів переважає над згадками  
про зовнішніх. У 2019 р. про українських акторів 
згадували у 2,6 рази (медіана) більше, ніж про 
іноземних. 

У 2019 р. маємо значний період (квітень – сер-
пень), коли ця перевага була більше за середнє 
значення з двома найбільшими точками у травні 
та липні. Відповідно, передвиборча кампанія 
та вибори призвели до ситуації, коли увага до ситу-
ації всередині країни була більшою ніж зазвичай. 
При цьому початок роботи нового уряду, перемо-
вини Нормандської четвірки до цього не призвели. 

Співвідношення уваги до внутрішніх та зовніш-
ніх територій

Цікаво, що зворотну ситуацію маємо з увагою 
до внутрішніх/зовнішніх територій.

Тут, навпаки, як правило, переважають згадки 
про зарубіжні країни/міста: у 2019 р. було три місяці 
(липень, листопад, грудень), коли про Україну 
писали більше. Це означає, що до, під час та після 
виборів, як правило (за винятком липня), у дис-
курсі були більше представлені зарубіжні країни. 

Провідні політичні інститути та суб’єкти
Найбільш очевидною диспропорція в репре-

зентації топосу у цифровому політичному дис-
курсі помітна у випадку відображення політичних 
суб’єктів (табл. 1).

Ми бачимо, що увага зосереджена виключно 
на двох персоналіях: Трампі та Путіні. Інші ж полі-
тичні суб’єкти з’являються у дискурсі епізодично. 
Найбільш постійними тут є Волкер та Меркель 
(виходили в топ-5 згадок п’ять разів). Інші персо-
налії, наприклад Мадуро, Байден, Джуліані, згаду-
валися у зв’язку з резонансними подіями (протести 
у Венесуелі, справа Бурісми та скандал довкола 
розмови Трампа і Зеленського). 

Цікаво звернути увагу й на ті періоди, коли Путін 
виходив на перший план: ці періоди якраз співпада-
ють із передвиборчою кампанією і виборами (бере-
зень – квітень, червень – липень). А у грудні вихід 
президента РФ на першу позицію можна пояснити 
зустріччю у нормандському форматі. Цікаво, що 
найбільший розрив між Путіним  та Трампом спо-
стерігається якраз у квітні (адже тема російської 
агресії була провідною під час обміну передвибор-
чими меседжами). 

Також показовим є розподіл політичних суб’єктів 
по країнах, фактично тільки США та Росія репре-
зентовані не тільки президентами, а й декількома 
іншими персоналіями. РФ: Навальний, Медведєв, 
Лавров, Цемах, Дерипаска, Жуков. США: Джуліані, 
Байден, Йованович, Мюлер, Манафорт, Помпео. 
Інші країни, крім Венесуели, представлені тільки 
лідерами. Це також додатково ілюструє диспро-
порційний розподіл уваги щодо різних країн. Від-
сутність деяких країн, що межують з Україною, 
також важлива. Із країн ЄС бачимо Німеччину 
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Рис. 1. Увага до внутрішніх/зовнішніх політичних акторів  
(«Українська правда», 2019 р.)

Рис. 2. Увага до внутрішніх та зовнішніх територій (країни+міста)  
(«Українська правда» 2019 р.)

та Францію, але не Польщу, Угорщину, Румунію, 
Болгарію, Словаччину, що межують із нашою кра-
їною. Не представлена також Молдова. Отже, 
впливовість та статус відіграють свою роль. 

Із міжнародними інститутами інша ситуація. Тут 
не бачимо незмінних лідерів, про яких би згаду-
вали постійно (табл. 2).  

Є чотири політичні інститути, увага до яких 
найбільш тривала: НАТО, Кремль, ООН, ОБСЄ. 
Причому Кремль, як правило, не є з-поміж ліде-
рів і тільки у липні (знову ж таки час виборів) має 
першу позицію. Також є інститути, які згадуються 
усього одного разу, але відразу виходять у топ, 
наприклад Велика сімка та Нормандська четвірка. 

Якщо ж розглядати склад інститутів за прина-
лежністю до країн, то на першому місці – міжна-

родні інституції. Далі – інституції РФ (ФСБ, Кремль, 
Слідком, Північний потік, ВКонтакте) та США (Кон-
грес, Білий дім, Фейсбук). Фактично розподіл той 
самий: згадують про організації, що мають най-
більше впливу та статусу, а щодо країн, то най-
більше представленими знову є РФ та США. 

Провідні країни
Щодо згадок країн маємо трьох лідерів, які не 

міняються місцями з місяця в місяць (табл. 3)
Тільки у серпні ЄС поступилася Польщі. А так 

найбільше уваги приділяють РФ. Інші країни, крім 
Польщі та Венесуели, виходять у топ-5 зовсім епі-
зодично – 1–3 рази. 

Цікаво також що співвідношення уваги до РФ 
поступово спадає. Ось що отримуємо, якщо вира-
хуємо відсотки згадок (рис. 3). 
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Таблиця 1
Міжнародні політичні суб’єкти (топ-5 щомісяця) («Українська правда» 2019 р.)

jan feb mar apr may jun Jul aug sep oct nov dec
Трамп 45 37 30 25 43 41 30 45 106 92 65 44

Путін 31 31 36 81 37 51 52 41 38 38 41 82

Мадуро 11 13 7

Варфоломій 8

Дерипаска 8

Лавров 9

Волкер 8 6 7 7 9

Лукашенко 9 8 9

Йованович 6

Манафорт 6

Помпео 6 8

Макрон 11 8 8 12

Меркель 10 6 7 6 9

Мюлер 8

Байден 6 11 16 8

Гуайдо 6

Жуков 7

Навальний 5

Медведєв 5

Ердоган 5 8 11

Цемах 28

Джуліані 18 11 15

Таблиця 2
Міжнародні політичні інститути (топ-5 щомісяця) («Українська правда» 2019 р.)

jan feb mar apr may Jun jul aug sep oct nov dec
ОБСЕ 16 16 13 20 11 14 8 16 11

ООН 15 14 18 20 25 11 7 20 13 13

ФСБ 11

ПАСЕ 9 46 10 13

НАТО 23 15 23 9 8 12 15 21 13 18

Кремль 8 15 8 11 20 10 17 13 10 16

Фейсбук 6 15 9 13

МВФ 8

G7 50

Конгрес США 11 21 9

Білий дім 13 9

Нормандська четвірка 22

Північний потік

ІДІЛ 7

ВКонтакте 11

Слідком РФ 10

G20 8

Хізб ут-Тахрір 6
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Увага до РФ поступово падала і тільки в кінці 
року зросла, знову ж таки завдяки зустрічі в Нор-
мандському форматі. У жовтні США та РФ прак-
тично зрівнялися. Також бачимо, що в період 
передвиборчої боротьби увага до США була 
меншою, а із серпня почала зростати. Згадува-
ність ЄС лишалася приблизно на одному й тому 
ж рівні – 1–2% (із найменшою кількістю згадок 
у квітні та серпні).   

Висновки. Унаслідок репрезентації топосу 
у межах цифрового політичного дискурсу України 
за 2019 р. спостерігаємо диспропорцію у відо-
браженні різних країн. Можемо констатувати, що 
у цифровому дискурсі України дієвим лишається 
розподіл країн залежно від статусу, впливу. Тож 
цифрові часи не змінюють традиційної логіки 
репрезентації територій та країн.  

Тим не менше можемо відстежувати коливання 
уваги до деяких країн залежно від політичної ситу-
ації в Україні. 

Знаходимо два рівні репрезентації топосу 
у цифровому політичному дискурсі: на рівні спів-
відношення політичних суб’єктів та інститутів 
та на рівні згадок країн, територій та міст. У 2019 р. 
більш цікавими були власні вітчизняні політичні 
суб’єкти та інститути, ніж зарубіжні. Причому 
у випадку із зарубіжними акторами інститути зга-
дувалися більше за суб’єктів. Фактично це може 
свідчити про більш персоніфікований характер 
цифрового політичного дискурсу (коли знайомі 
імена є більш клікабельними, а отже, вжива-
ються частіше). Однак може характеризувати 
й цифровий дискурс конкретної держави – Укра-
їни та характеризувати інтенсивність політичного 
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Таблиця 3
Країни (топ-5 щомісяця) («Українська правда» 2019 р.)

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
РФ 229 189 172 192 149 179 147 126 165 109 118 175
США 85 60 96 50 57 63 55 65 75 91 75 84
ЄС 33 34 41 20 32 33 37 15 22 33 29 33
Венесуела 23 26 21 14
Польща 17 13 13 13 17 16 15 21
Туреччина 17 31
Німеччина 10 11 9
Британія 14 15 17
Шрі-Ланка 16
Білорусь 13
Грузія 22
Молдова 19
Італія 13
Сирія 34

Рис. 3. Співвідношення уваги до РФ, США та ЄС («Українська правда» 2019 р.)
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життя (наші спостереження за білоруським циф-
ровим політичним дискурсом дають змогу ствер-
джувати про більшу популярність зарубіжних 
політичних інститутів порівняно навіть із вітчизня-
ними політичними суб’єктами). 

Найбільш демонстративною диспропорція 
в репрезентації топосу є у випадку зарубіжних 
політичних суб’єктів. Найбільшу увагу приділя-
ють лідерам США та РФ, що може характери-
зувати ситуацію «нової холодної війни». Також 
політичні суб’єкти та інститути цих двох країн 
найкраще представлені у цифровому дискурсі 
України. Знаходимо також зв’язок між зростан-
ням уваги до РФ та передвиборчою кампанією/
виборами в Україні, що може свідчити про вико-
ристання т. зв. політики обурення [4] деякими 
політичними силами. Натомість у міжвиборчий 
період зростає увага до США. 

Щодо міжнародних політичних інститутів 
(ООН, НАТО, ОБСЄ) увага до них висока неза-
лежно від подій у країні. У квітні, приміром, най-
більше згадували НАТО, проте розрив між цим 
інститутом та ООН/ОБСЄ був незначним. Увага 
до Кремля порівняно із цими інститутами була 
меншою і тільки у липні вийшла на першу пози-
цію. Фактично це може свідчити про намагання 
персоніфікувати агресію (Путін), але протиста-
вити їй міжнародні інституції як певну консолідо-
вану світову систему. 

Отже, аналізуючи просторові межі політичного 
дискурсу, можливо встановити не тільки його роз-
ширення/звуження у цифрові часи, а й певний 
порядок розподілу сил усередині нього. Виходячи 
із зробленого аналізу, можемо звернути увагу, що 
закони конструювання політичної географії або ж, 
ширше, світопорядку у цифровому політичному 
дискурсі України не змінилися від часів доциф-
рового етапу. Він так само є ієрархічним, в якому 
наша країна розташовується поміж двох сил: РФ 
та США (на рівні політичних суб’єктів та країн/
територій) та світової спільноти, репрезентованої 
НАТО, ООН, ОБСЄ, і Кремлем.   
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A radical change of a state’s political discourse’ spatial boundaries is possible in the digital 
culture. However, the technologies may even make matters worse. And, disproportion 
between some countries and territories, its’ leaders and institutions may increase. Thus, 
there is a need to discover, topos representation within digital political discourse of a state. 
For this research, Ukraine is a proper example. The country demonstrates Euro integrative 
intentions and resists Russian aggression, asking international community for support. To 
model the topos within Ukrainian digital political discourse, political texts of 2019 from a news 
site Ukrayins’ka Pravda were used. With Python programs, more than 21 thousand headlines 
were collected and processed. 
In Ukrainian digital political discourse the disproportion in different countries representation 
is seen, and a state’s status, influence and a possibility of an external threat are the reasons. 
However, attention fluctuation is observed, which depends on Ukrainian political situation.
There are two levels of the topos representation in the digital political discourse: political 
subjects and institutions interrelation and countries, cities and territories mentions. The USA 
and Russia’s leaders get a majority of mentions. The connection between attention to Russia 
(the state and the leader) and periods of pre-election campaign / elections is considered, 
whereas afterwards the attention to the USA (the state and the leader) is increased. The 
attention to international institutions (UN, NATO, OSCE) is high and permanent. Thus, 
the aggression is personified (Putin), however, international institutions are used as 
a consolidated opposition. 
Thus, the principles of political geography construction and world order in Ukrainian digital 
political discourse hasn’t been changing since pre-digital stage. The order is hierarchical, 
and Ukraine is placed between two powers: Russia and the USA (on the level of political 
subjects and countries) and international community, which is represented with NATO, 
OSCE, UN, and Kremlin. 
Key words: digital political discourse, Ukraine, world order, political toponymy, political text, 
political actors.
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Вступ. Формування з розпадом СРСР низки 
країн, зорієнтованих на системні зміни економічних 
та суспільно-політичних відносин у вимірі ринкових 
реформ, об’єктивно викликало інтерес до них пред-
ставників американського політикуму. У найбільш 
узагальнених підходах це пояснювалося ствер-
дженими в американському політикумі від початку 
1990-х років пріоритетами зовнішньої політики кра-
їни, серед яких – підтримка демократії за кордоном 
як формування сприятливого для США зовніш-
ньополітичного оточення, реалізація економічних 
(енергетичних), безпекових інтересів Сполучених 
Штатів. Утім, більш як чвертьстолітній історичний 
період постбіполярного світу не виявив ані комп-
лексної реалізації визначених пріоритетів щодо 
країн і регіонів пострадянського простору, ані посту-
пального розвитку відносин США з регіоном СНД.

 Показовими у цьому аспекті залишаються 
середньоазійські країни СНД, взаємовідносини 
яких зі Сполученими Штатами набували обмеже-
ного за орієнтирами і часовими вимірами харак-
теру попри об’єктивну зацікавленість усіх амери-
канських адміністрацій щодо поглиблення впливів 
у регіоні внаслідок вигідного геостратегічного роз-
ташування зазначених країн, їх вагомості щодо 
розвитку партнерських відносин у сфері енерге-
тичних і безпекових пріоритетів США. Так, полі-
тичний аналіз тенденцій формування й реалізації 
середьоазійського напряму зовнішньополітичного 
курсу Сполучених Штатів відповідно до певних ета-
пів постбіполярного періоду є важливим аспектом 
формування комплексного уявлення про політику 
США на пострадянському просторі, визначення 
ресурсного потенціалу та перспектив впливу аме-

Політика США щодо Середньоазійського регіону 
СНД: політична ретроспектива постбіполярних часів
УДК 327 (73)+913 (575)
DOI https://doi.org/10.24195/2414-
9616.2020-3.19

Дудко Ірина Дмитрівна
доктор політичних наук, професор,
професор кафедри парламентаризму 
та політичного менеджменту
Національної академії державного 
управління при Президентові України
вул. Ромоданова, 12/2, м. Київ, Україна

Дудко Ірина Дмитрівна
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Авторка статті аналізує засади змінюваності підходів США до політики 
Середньоазійського регіону пострадянського простору, де в полі зору як зовнішні 
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риканської адміністрації в регіоні відповідно до 
інтересів та підходів до розвитку відносин сторін по 
лінії США – окремі країни СНД; впливів на постра-
дянському просторі (зокрема, щодо Середньоазій-
ського регіону) інших геополітичних акторів – РФ 
і КНР, від позиції яких значною мірою залежить 
специфіка загальностратегічних орієнтирів США.

Мета та завдання. Метою статті є формування 
політологічної ретроспективи зовнішньополітич-
ного курсу США щодо середньоазійських країн 
СНД за постбіполярні часи; окреслення причинно-
наслідкових зв’язків у реалізації сучасного стану 
та перспектив відносин по лінії США – країни 
Середньої Азії СНД з огляду на інтереси сторін, 
а також геополітичні впливи в регіоні як США, так 
і інших великих країн – Росії та КНР. Серед кола 
конкретизованих завдань – визначення тенденцій 
формування та змінюваності зовнішньополітич-
ного курсу Сполучених Штатів до середньоазій-
ських країн СНД за постбіполярні часи; з’ясування 
передумов звуження підходів до регіону амери-
канських адміністрацій за президентства Б. Обами 
та Д. Трампа з окресленням ресурсного потенціалу 
підвищення впливів США на країни Середньої Азії 
СНД з огляду на політичні, безпекові, енергетичні 
інтереси Сполучених Штатів.

Методи дослідження. Аналіз підходів амери-
канських адміністрацій до формування й реалі-
зації зовнішньої політики з прогнозуванням пер-
спектив впливів США у Середньоазійському 
регіоні побудовано на праксеологічному й еврис-
тичному методологічних підходах із застосуван-
ням кола загальнонаукових (зокрема, діалек-
тичного) і спеціальних, політологічних методів 
дослідження. Комплексність подання аналітич-
ного матеріалу з урахуванням як внутрішньопо-
літичних, так і зовнішньополітичних чинників про-
цесу формування позиції США на світовій арені 
передбачає застосування системного методу, тоді 
як визначення тенденцій змінюваності зовніш-
ньополітичних орієнтирів США (зокрема, щодо 
Середньоазійського регіону СНД) реалізується 
за допомогою методу порівняльного аналізу та, 
власне, методу історико-політичної ретроспективи.

Результати. Американське залучення у Цен-
тральну Азію інколи описується як абсолютне 
нововведення – що Вашингтон неочікувано від-
крив для себе Євразію наступного дня після 
11 вересня 2001 р. Утім, уряд Сполучених Шта-
тів та американська бізнесова спільнота встано-
вила тісні зв’язки із Центральною Азією задовго 
до 11 вересня, беручи до уваги не тільки чинник 
дипломатичних (від 1992 р.) відносин, а й військо-
вого співробітництва США з країнами регіону від 
середини 1990-х років [19, с. 330].  

Військове співробітництво США і країн Серед-
ньої Азії та Закавказзя становило лише один 
з аспектів зацікавленості Сполучених Штатів у регі-

оні протягом 1990-х – початку 2000-х років. Інший 
аспект, найбільш важливий до подій 11 вересня 
2001 р., зумовлювався енергетичним потенціа-
лом країн Прикаспію, де на особливу увагу аме-
риканської адміністрації заслуговували Азербай-
джан і Казахстан, які стали найбільшими з країн 
регіону отримувачами американських інвестицій. 
Зі свого боку, й окремі інші країни євразійського 
простору – Азербайджан, Узбекистан – виявили 
інтерес до співробітництва зі США, вбачаючи 
у цьому «найкращий шлях для захисту суверені-
тету та незалежності, також як і сприяння їхньому 
економічному розвиткові» [19, с. 330].  

Зазначене передбачало можливість плідного 
співробітництва Сполучених Штатів із країнами 
євразійського простору по багатьох напрямах їх вза-
ємного інтересу, хоча реальності це співробітництво 
набуло протягом 1990-х років, за демократичної 
адміністрації Б. Клінтона, вельми проблематичного 
характеру через такі негаразди розвитку останніх, 
як стагнація або навіть регрес економічних пере-
творень, порушення прав людини, авторитаризм.

Особливо показовим може вважатися приклад 
Узбекистану, що прагнув поєднати свою зовнішню 
політику та політику безпеки із середини 1990-х 
років виключно зі Сполученими Штатами.

 «Узбекистан, – зазначає із цього приводу 
дослідник С. Корнелл, – був єдиною країною, крім 
Ізраїлю, яка підтримувала практично всі прояви 
зовнішньої політики Сполучених Штатів у Східній 
Європі та на Близькому Сході. У подальшому така 
зовнішня політика привела до зіткнень із Москвою 
та Піднебесною. Ташкент відверто прагнув до того, 
щоб стати регіональним стратегічним партнером 
Сполучених Штатів, але останні не виявляли від-
повідних орієнтацій. Це призвело до кризи зовніш-
ньої політики Узбекистану 1999 р., коли невдалий 
замах на життя президента Іслама Карімова та вій-
ськове вторгнення (сформованих у Таджикистані 
та Афганістані) загонів бойовиків ісламістського 
руху Узбекистану похитнули нестійку стабільність 
у Центральній Азії. Ташкент потребував допо-
моги щодо безпеки, але Сполучені Штати не мали 
бажання її надавати, що примусило Карімова звер-
нутися до Китаю та Росії» [19, с. 330].  

Йдеться про так звану «шанхайську п’ятірку» 
як неформальне угруповання, куди, окрім Росії 
і Китаю, увійшли Казахстан, Киргизстан і Таджи-
кистан. Маючи на меті розв’язання прикордонних 
суперечок упродовж колишнього радянсько-китай-
ського кордону, це угруповання було трансформо-
вано згодом у механізм підпорядкування малих 
центральноазійских країн впливам російсько-китай-
ського «кондомініуму» проти можливого поши-
рення впливів Туреччини або Сполучених Штатів.

Керівництво Узбекистану, опинившись від 
початку 2000-х років перед загрозою повторного 
вторгненням ісламістських радикальних форму-
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вань за проблематичності на той час перспектив 
поглиблення співробітництва зі США у сфері без-
пеки, не мало іншої альтернативи, як приєднатися 
влітку 2001 р. до Шанхайської групи, коли остання 
формально зареєструвала себе як Шанхайську 
організацію співробітництва.

Розвиток подій, однак, набув кардинальних змін 
після трагічних подій 11 вересня 2001 р., за пре-
зидента Дж. Буша-молодшого, коли пріоритетом 
у формуванні зовнішньополітичного курсу Сполу-
чених Штатів до Центральноазійських країн СНД 
стала перспектива використання їхнього терито-
ріального і повітряного потенціалу для організації 
та проведення антитерористичних кампаній США 
на Близькому Сході й утворення відповідної еко-
номічної та матеріальної інфраструктури [19; 22].  

Дана тенденція знайшла підтримку в трьох най-
більш уразливих щодо тероризму країнах Цен-
тральної Азії – Узбекистані, Киргизстані, Таджи-
кистані, уряди яких, за словами С. Корнелла, 
«опинилися в незвичній для себе ситуації пошуку 
альтернативи у формуванні зовнішньої політики» 
[19, с. 332; 20]. 

Таджикистан, наприклад, уперше за десяти-
ліття після розпаду СРСР пішов усупереч позиції 
Москви та висловив вітання американським вій-
ськам, тоді як Киргизстан став місцем розміщення 
великої американської військової бази. А Узбе-
кистан одразу скористався ситуацією для вста-
новлення стратегічного партнерства з Америкою, 
якого він шукав у середині 1990-х років, та забез-
печив суттєві гарантії безпеки від Вашингтону.

Військове співробітництво по лінії США – країни 
Центральної Азії набуло обопільної вигоди, коли 
використання географічних можливостей цен-
тральноазійських країн із боку Сполучених Штатів 
супроводжувалося підвищеними фінансовими вне-
сками. Так, у 2002 фіскальному році США забезпе-
чили регіон допомогою майже у 580 млн доларів, 
що майже вдвічі перевищило рівень внесків за 
попередній рік. Протягом 2004–2005 фіскальних 
років ця допомога усім країнам Середньоазій-
ського регіону становила вже близько 2,67 млрд 
доларів за спрямування внесків переважно на 
соціальні витрати [21, с. 122–123; 22, с. 170]. 

Додатково до цього США показово виявили 
свою зовнішньополітичну причетність до регіону 
через призначення туди вищого дипломатичного 
персоналу та реалізації візитів урядового рівня 
для більшого рівня довіри та спонукання керівни-
цтва республік до проведення реформ.

Утім, фактична відсутність ефективності цих 
планів і дій, зміцнення існуючих авторитарних 
режимів породжували проблеми. Хоча, з іншого 
боку, до безперечних здобутків залучення Сполу-
чених Штатів до середньоазійських справ нале-
жить стримування загрози тероризму, зокрема 
в Узбекистані та Киргизстані [22, с. 168]. Харак-

терно, що дії у цьому напрямі ШОС не стали 
ефективними, попри те що боротьба з терориз-
мом і сепаратизмом проголошувалася провідною 
метою діяльності організації, насамперед таких її 
провідних членів, як Росія і Китай [9].

Важливо, що лінія на фінансову підтримку 
середньоазійських країн із метою поглиблення 
співробітництва в безпековій сфері знайшла під-
тримку й наступних американських адміністрацій – 
від Б. Обами до Д. Трампа, хоча тенденція взаємо-
відносин по лінії США – пострадянська Середня 
Азія – від початку антитерористичної операції 
США на Близькому Сході за Дж. Буша-молодшого 
до спроб її остаточного завершення (Д. Трамп) 
набула зигзагоподібного характеру з варіативністю 
визначення ролі Сполучених Штатів у системи вза-
ємовпливів у регіоні.  

Так, якщо у цілому військова допомога, а також 
допомога в економічній і гуманітарній сферах краї-
нам Середньої Азії з боку США за період із 2000 до 
2017 р. становила 4,09 млрд доларів (1,92 і 2,17 млрд 
відповідно), а пік допомоги припав на 2008–
2012 рр. (період першого президентства Б. Обами), 
від початку другої каденції Обами фінансові над-
ходження в регіон набули різкого скорочення. 
Другий етап скорочень розпочався в 2018 фінан-
совому році, коли рівень військової допомоги регі-
ону по каналу Держдепартаменту становив лише 
9,153 млн доларів, зменшившись майже на тре-
тину відносно 15,67 млн доларів у 2017 р. [13]. 

Аналізуючи тенденції зменшення фінансових 
виплат країнам Середньої Азії з боку США, аналі-
тики схильні пов’язувати це із завершенням актив-
ної фази війни в Афганістані (що вимагало свого 
часу підтримки військових транспортних зв’язків 
між країнами ЦА і Афганістаном), з одного боку, 
а з іншого – ствердженою в американському керів-
ництві від президентства Обами лінії на обмеження 
(за винятком окремих пріоритетних напрямів) аме-
риканської присутності за кордоном з переважною 
увагою адміністрації щодо виключно американ-
ських безпекових інтересів. До цього додається 
й консервація авторитарних форм правління 
в регіоні, що унеможливлювало надання допомоги 
країнам по лінії підтримки демократії.

І водночас у колі уваги дослідників – низка інших 
чинників щодо звуження фінансової допомоги 
країнам Середньої Азії внаслідок об’єктивного 
обмеження американської військової присутності 
в регіоні; складності проєктів, які пропонувалися 
американською стороною задля інтеграції серед-
ньоазійських країн у межах військового співробіт-
ництва зі США. Йдеться, зокрема, про запропо-
нований американською адміністрацією 2005 р. 
геополітичний проєкт «Велика Центральна Азія», 
згідно з яким передбачалося з’єднання в єдине 
військово-стратегічне і геополітичне ціле країн ЦА 
і Афганістану [4, с. 22]. 
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Відзначаючи проблематичність даного проєкту, 
дослідники звертають увагу, що він базувався на ідеї 
гомогенності країн (які мали сформувати єдиний 
геополітичний центр), тоді як Середньоазійський 
регіон, з одного боку, та порівняно з Афганістаном – 
з іншого, включає державні утворення з відчутними 
відмінностями як щодо власних інтересів, діючих 
політичних сил, ступеня розвитку, традицій, так 
і відносин з іншими впливовими акторами світу [3].

Значною перешкодою в реалізації проєкту 
стало й гальмування демократичних процесів 
у країнах регіону як передумови їх інтеграції та від-
повідних реформаційних вимог до них американ-
ських адміністрацій. Складність ситуації при цьому 
полягала в тому, що країни регіону мали прийняти 
парадигму США незалежно від того, наскільки їхні 
суспільства були готовими до реформ (у форматі 
та динаміці), що їм нав’язливо пропонували Спо-
лучені Штати. Результати американської політики, 
врешті, звелися до того, що країни почали від-
торгати насильницьке просування модернізацій-
них змін, обмежуючи співробітництво у найбільш 
важливих для США сферах, що так чи інакше 
пов’язувалися з утручанням у внутрішні справи 
середньоазійських суспільств. Попри обмежені 
економічні контакти, які зачіпали переважно енер-
гетику та видобуток вуглеводів, зазначене прояви-
лося у витискуванні американської військової при-
сутності з терен регіону.

Найбільш показовим у цьому відношенні зали-
шається закриття двох американських авіабаз на 
території Узбекистану (Карши-Ханабад) та Кир-
гизстану (Манас). Так, закриття американської 
авіабази Ханабад 2005 р. стало наслідком реакції 
уряду Узбекистану на вимоги американської адмі-
ністрації розслідувати порушення прав людини 
у зв’язку з придушенням виступів в Андіжані [18]. 
Щодо авіабази Манас, то питання з її згортання 
неодноразово піднімалося як урядом Киргизстану, 
так і РФ після завершення гострої фази війни США 
в Афганістані [6, c. 97–102]. Остаточно база була 
закрита 2014 р. внаслідок денонсації Бішкеком 
угоди по Центру транзитних перевезень в аеро-
порту «Манас» від 2009 р. та виходу Киргизстану 
(без пролонгації) з двостороннього договору про 
співпрацю зі США від 1993 р. Цьому передувало 
й підписання урядом Киргизстану договору про 
приєднання країни до Євразійського економічного 
союзу в грудні 2014 р. [7; 15].

Зазначене, навіть за умов реалізації по тому 
певного рівня військового співробітництва між кра-
їнами Середньої Азії і США, коли в 2016–2017 рр. 
на програму партнерства з боротьби з тероризмом 
країнам регіону було виділено 50 млн доларів [18], 
почало розглядатися в політичних колах у вимірі 
послаблення впливів США (у більш широкому 
вимірі – Заходу) на пострадянському просторі. До 
поля зору аналітиків брався не тільки чинник вхо-

дження до Євразійського економічного союзу під 
егідою Росії (окрім Казахстану) й додаткового пред-
ставника регіону – Киргизстану або, з іншого боку, 
чинник посилення військового впливу РФ на кра-
їни регіону (Казахстану, Киргизстану, Таджикис-
тану) через Організацію ДКБ, а й політика досяг-
нення особливого міжнародного статусу Росії в Азії 
у спосіб альянсів як двостороннього регіонального 
співробітництва з окремими країнами, головним 
чином, у безпековій сфері. Показові приклади – 
масштабна фінансова і військова допомога з боку 
Москви Узбекистану після закриття бази в Хана-
баді [18]; інвестиційна і військо-технічна підтримка 
Киргизстану зі зворотним погодженням останнім 
щодо розміщення на території країни Об’єднаної 
військової бази РФ [11; 15]. Йдеться і про пере-
бування відповідно до угод до 2042 р. російської 
військової бази на території Таджикистану [5], 
про активну взаємодію Росії з Казахстаном у рам-
ках ОДКБ і ШОС [10].

Викладене не можна сприймати водночас як 
показник остаточної втрати Сполученими Шта-
тами важелів впливу на країни Середньої Азії 
СНД. Перспективного значення, наприклад, набу-
ває формат відносин С5+1 (країни Середньої Азії 
і США), ініційований Сполученими Штатами для 
налагодження діалогу з країнами регіону під час 
останнього візиту Держсекретаря США за пре-
зидентства Обами Дж. Керрі у Центральну Азію 
в 2015 р. Показово, що вже перша зустріч в Узбе-
кистані (Самарканд, 2015 р.) виявила спільність 
інтересів сторін в економічній сфері попри питання 
політичного характеру, які завжди мали пріоритет 
для Сполучених Штатів. Особливу зацікавленість 
викликали запропоновані США перспективи обміну 
технологіями для модернізації економік, сприяння 
реформуванню систем корпоративного управління 
в країнах регіону [3].

Адміністрація Трампа надала формату 
С5+1 новий імпульс відносин, виявивши при цьому 
специфіку орієнтирів США щодо окремих серед-
ньоазійських країн. Саме такого характеру набула 
зустріч у рамках С5+1 заступника Держсекретаря 
США з політичних питань Д. Хейла з головами МЗС 
Казахстану і Узбекистану в серпні 2019 р. У колі 
питань, що обговорювалися з представниками 
високого рівня казахської сторони, – сприяння 
процесу відновлення Афганістану, реалізація еко-
номічних проєктів, зокрема у транспортній сфері. 
Для Республіки Узбекистан водночас особливої 
ваги набуло обговорення питань співробітництва 
у сфері інвестицій, заохочення технологій і амери-
канського досвіду для модернізації країни [12].

Обмеження зустрічей на теренах Середньої Азії 
саме цими країнами, на думку аналітиків, не було 
випадковим. Так, Казахстан як найбільш розви-
нута країна традиційно розглядається як опорний 
центр Центрально-Азійського регіону. Крім того, 
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Казахстан залишається в колі енергетичних інтер-
есів США; виявляє модернізаційні тенденції керів-
ництва з урахуванням сучасної казахстанської 
еліти, орієнтованої на західні економічні і фінан-
сові потоки. Відносини з Узбекистаном, своєю чер-
гою, не виключають поширення військового та вій-
ськово-технічного співробітництва зі США. Крім 
того, ймовірним є залучення Узбекистану до пере-
говорного процесу по Афганістану через зацікавле-
ність узбецького керівництва бачити в Афганістані 
надійного партнера, а не витоки загроз. Підтвер-
дження цьому – проведення у столиці Узбекистану 
в лютому 2019 р. конференції начальників генш-
табів збройних сил країн Центральної і Південної 
Азії за участі глави Центрального командування 
ЗС США (CENTCOM) Дж. Вотела. У центрі уваги 
конференції, крім іншого, знаходилося питання 
врегулювання конфлікту в Афганістані [14].

Серед країн Середньої Азії, які об’єктивно 
можуть викликати зацікавленість адміністрації 
Трампа, і насамперед в колі енергетичних інтере-
сів США, – Туркменістан, що володіє величезними 
запасами природного газу і нафти та за умов (ого-
лошеного ще в середині 1990-х років) нейтраль-
ного статусу не є обмеженим економічними і вій-
ськово-політичними зобов’язаннями щодо інших 
акторів регіону. Традиційно Туркменістан мав від-
чутні проблеми з транспортуванням і розвідкою 
енергоресурсів поза включення у цей процес Росії. 
Утім, підписання в серпні 2018 р. на саміті прикас-
пійських держав (Азербайджаном, Іраном, Казах-
станом, Росією, Туркменістаном) Конвенції про 
правовий статус Каспійського моря, а також мож-
ливості приєднатися до Південного газового кори-
дору (ПГК) як Транскаспійського газопроводу – 
відповідно до запрошення ЄС і Азербайджану на 
Консультативній нараді в лютому 2019 р. [16] – від-
крили перед Туркменістаном значні перспективи 
перетворення на вагомого постачальника енерго-
носіїв в Європу та зв’язків із західними (американ-
ськими) інвесторами.

Саме такі ідеї були висловлені президентом США 
Трампом у посланні лідеру Туркменістану Г. Бер-
димухамедову в травні 2019 р. у зв’язку з мусуль-
манським святом Новруз. «Народ США та його біз-
нес-кола продовжують шукати нові напрями для 
зміцнення нашого економічного співробітництва 
з Туркменістаном… Сподіваюся, що Туркменістан 
зможе скористатися новими можливостями екс-
порту газу на Захід…», – говориться в листі [23].

Перспективи поглиблення співробітництва по 
лінії США – Туркменістан пов’язані водночас як 
із новими можливостями, так і з викликами для 
американської сторони. Окрім авторитарної сис-
теми правління (як перешкоди реалізації бізнес-
інтересів), йдеться і про тенденцію ісламізації 
туркменського суспільства (принаймні його при-
кордонних територій) через поширення з Афга-

ністану ідейних та організаційних впливів руху 
Талібан. Така ж небезпека постала з весни 2019 р. 
й перед іншими країнами Середньої Азії – Таджи-
кистаном, Узбекистаном, Киргизстаном. Причому 
Таджикистан розглядається аналітиками у цьому 
відношенні як найбільш слабка ланка Середньої 
Азії, враховуючи, що таліби (представлені пере-
важно бойовиками зі складу т. зв. «Ісламської дер-
жави» – ІД) отримали фактично «коридор» виходу 
на таджицьку територію [1].

Надзвичайно суперечливу позицію виявляє 
в цьому відношенні саме Туркменістан, який остан-
німи роками офіційно співробітничав із талібами 
на кордоні з Афганістаном із намаганням стримати 
їх просування у туркменському напрямку. Інша 
вагома причина – забезпечити реалізацію проєкту 
газопроводу ТАПІ (Туркменістан – Афганістан – 
Пакистан – Індія) з урахуванням того, що частина 
газопроводу має пройти по афганській провінції 
Бадгіс, яка повністю контролюється частинами 
Талібан [1]. Якщо гіпотетично припустити у цьому 
плані посилення стратегічних впливів США в енер-
гетичній сфері Туркменістану, протистояння з Талі-
бан, яке Сполучені Штати мають в Іраку, Афганіс-
тані, Сирії, може поширитися й на Середню Азію. 
Фактом, безсумнівно, залишаються спроби самих 
США досягти компромісу з Талібан із метою ста-
білізації конфлікту в Афганістані та виведення 
звідти американських військ. Утім, якщо помірко-
вані кола руху Талібан, налаштовані на політичне 
врегулювання конфлікту в Афганістані, беруть 
участь у переговорах зі США та вишукують шляхи 
з примирення, радикальні течії (близькі за своєю 
ідеологією до Ісламської держави) влаштовують 
теракти з метою зірвати переговорний процес [2].

Так, перспективи економічних і навіть без-
пекових відносин США із середньоазійськими 
країнами пострадянського простору не є чітко 
визначеними. Серед проблемних аспектів спів-
робітництва для Сполучених Штатів – авторитар-
ність керівництва країн Середньої Азії; загроза 
ісламізації, що надходить до регіону з прикордон-
них територій Близького Сходу. 

Окрім того, може йтися про жорстку конкурен-
цію впливів у регіоні великих держав, де на про-
відну роль (окрім Сполучених Штатів) претендує 
Росія (що активно підтримувала згортання військо-
вої присутності США з регіону, здійснюючи тиск 
на керівництво середньоазійських країн, зокрема 
Узбекистан і Киргизстан), а також зростаючий 
щодо впливів на регіон Китай. Останній, зокрема, 
перетворився протягом останнього десятиліття на 
найпотужнішого торговельного партнера та інвес-
тора країн Середньої Азії, що перевищує за сво-
їми впливами Росію. Метою Китаю є постачання 
на свою територію природних (насамперед енер-
гетичних) ресурсів, а також забезпечення транзит-
ного шляху до ринків своїх стратегічних партне-
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рів у Перській Затоці і в Європі (ідеї відродження 
Великого шовкового шляху). Основним стрижнем 
цієї ідеї, на переконання китайського керівництва, 
є реалізація концепції Економічного поясу Шов-
кового шляху (2013 р.), доповнена Енергетичним 
поясом (2017 р.) як механізму подальшого еконо-
мічного зростання КНР [8; 17].

Висновки. Посилення впливів у регіоні постра-
дянської Середньої Азії РФ і Китаю поряд із кон-
сервацією в регіоні авторитарних режимів пере-
творюються на безпосередній виклик інтересам 
Сполучених Штатів, що, своєю чергою, не виклю-
чає імпульсу активізації впливів чинної і наступ-
них американських адміністрацій в Середньоазій-
ському регіоні СНД. Як свідчить історичний досвід, 
передумовою успішних кроків у цьому напрямі має 
стати прагматизація позицій по лінії США – країни 
Середньої Азії СНД із чітким визначенням двосто-
ронніх та багатосторонніх інтересів сторін у всіх 
сферах можливого співробітництва; окреслення 
пріоритетів, які відповідають як орієнтирам кожної 
окремої країни, так і регіону в цілому, сприяють 
стабільним міжнародним відносинам на регіональ-
ному і глобальному рівнях.

Подальший напрям дослідження теми може 
передбачати історичну ретроспективу взаємо- 
і контрвпливів США, Росії, Китаю в регіоні Серед-
ньої Азії СНД як таких, що визначають характер 
двосторонніх і багатосторонніх відносин в регіоні.
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The article is oriented at political analysis in retrospective dimension of the tendencies 
of formation and realization of the Central Asian direction of the US foreign policy course 
in accordance with certain stages and specifics of the post-bipolar period. There is under 
attention – formation of a comprehensive view on the U.S policy in the post-Soviet space, 
the peculiarities of relations upon the line – USA–the states of Сentral Asia of the Community 
of Independent States (CIS) with due regard to cause-effect ties, which authorized realization 
of US political course in the region in the preceding periods and define its essence 
at the present stage.
Analysis upon the approaches of American administrations towards formation 
and implementation of foreign policy with prediction of  perspectives of the US influences in 
the Central Asian region is based on the Prakseological and heuristic methodological basis 
by using general scientific (in particular, dialectical) and special, political-logical methods 
of researching: systemic, method of comparative analysis, method of historical and political 
retrospectives.
The article states that US policy in the Central Asia region has not acquired a progressive 
character – from the establishment of diplomatic relations and initial level of economic 
and military cooperation with the countries of the region during 1990-ies years and active 
cooperation in the security sphere in the early 2000-ies years (during the United States global 
anti-terrorist campaign) to narrowing cooperation of the parties during President B. Obama’s 
second cadence and zigzags-model (from narrowing to revival) relationship under D. Trump’s 
presidency.The authoress of the article analyzes the basis of the changeability of the USA’s 
approaches to politics in the region of Central Asia of the post-Soviet space, where there 
are under attention both external (at the level of international relations), and internal (related 
to internal development of the CIS countries) factors. It is said about the sharp competition 
regarding the military and economic influences in the region of the great Powers – the USA, 
Russia, China, on the one hand, and the problems of democratization processes in the Central 
Asian space of the CIS, which complicate the penetration and deepening of American 
influences in the region, on the other. In particular, there are under discussion liberal 
approaches to the development of democracy, which are recognized at the level of American 
administrations and are perceived at the same time as unconventional for Central Asian 
countries.
Reviving of the contacts of the parties under Trump’s presidency considers the dimension 
of possible relations in the energy sector, which applies the interests of both sides along 
the line – US-countries of Central Asia and has prospects of development taking into account 
the trends of globalization character, including the needs and challenges of the regional 
(Central Asian) level.
Key words: US policy, countries of Central Asia of the CIS, security, energy interests, 
historical retrospective.
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Вступ. Внаслідок того, що в другій половині 
ХХ століття разом із процесами глобалізації деякі 
регіони Європи отримали більше прав у здійсненні 
інтернаціональної співпраці на місцевому рівні, 
вони стали здійснювати самостійну міжнародну 
політику. Такий феномен отримав назву «Євро-
регіон», або «Європа регіонів», тобто ситуація, 
коли не держава загалом, а регіони відігравали 
важливу роль у транскордонному співробітництві. 
Саме ж транскордонне співробітництво являє 
собою «спільні дії, спрямовані на встановлення 
і поглиблення економічних, соціальних, науково-
технічних, екологічних, культурних та інших від-
носин між територіальними громадами, їх пред-
ставницькими органами, місцевими органами 
виконавчої влади України та територіальними гро-
мадами, відповідними органами влади інших дер-
жав у межах компетенції, визначеної їх національ-
ним законодавством» [1, с. 8]. Загалом з огляду на 
те, що транскордонне співробітництво має на меті 
вирішення спільних проблем для суміжних регіонів 
між різними державами, конкретними завданнями 

такої співпраці є гарантування безпеки, створення 
вигідних умов для торгівельних відносин, ство-
рення і реалізація спільних проєктів на взаємо-
вигідних умовах, захист навколишнього простору 
та протидія екологічним катастрофам, розвиток 
міжкордонної інфраструктури, взаємна протидія 
нелегальній міграції, культурний обмін, розвиток 
туристичної діяльності.

Важливість транскордонної кооперації пояс-
нюється тим, що на рівні держави складно само-
стійно швидко і ефективно вирішувати, особливо 
в прикордонних регіонах, завдання, які входять 
у зону їх відповідальності і є необхідною умовою 
економічного розвитку розділених кордоном тери-
торій. Саме тому участь України у транскордон-
ному співробітництві є основою для розширення 
взаємовигідного торгово-економічного співробіт-
ництва та вирішення локальних проблем на міс-
цях. Усе це сприяє міжнародній інтеграції.

Мета та завдання. Метою дослідження є комп-
лексний аналіз транскордонного співробітництва 
України з Балто-Чорноморськими сусідами у фор-
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Актуальність цього дослідження визначається роллю, яку єврорегіони відіграють 
у транскордонному співробітництві з Україною. В умовах розширення і зміцнення 
взаємин України та її Балто-Чорноморських сусідів у контексті гарантії безпеки 
європейського простору питання транскордонного співробітництва суміжних 
регіонів України з Балто-Чорноморськими країнами набуває вагомості. Завдяки 
співпраці України з Балто-Чорноморськими сусідами у форматі єврорегіонів 
будуть створені стійкі комунікаційні зв’язки не лише з метою вирішення спільних 
нагальних регіональних питань, а й задля поліпшення кооперації з метою захисту 
територіального суверенітету проти російської агресії. До того ж, оскільки 
більшість країн Балто-Чорноморського регіону вже є повноцінними членами 
Євросоюзу, транскордонне співробітництво є важливим, аби Україна змогла швидше 
наблизитися до стандартів ЄС.
Метою дослідження є комплексний аналіз транскордонного співробітництва України 
з Балто-Чорноморськими сусідами у форматі єврорегіонів задля гарантії безпеки 
європейському простору та узгодженого вирішення спільних регіональних проблем. 
У процесі дослідження автор використовував такі наукові методи: 
• системний, який дав змогу дослідити поняття транскордонного співробітництва 
як систему взаємопов’язаних структурних елементів;
• історичний, за допомогою якого було встановлено хронологічну послідовність 
транскордонного співробітництва України з єврорегіонами;
• структурно-функціональний, використання якого дало змогу дослідити феномен 
єврорегіонів, встановити взаємозв’язок між ними та поняттям транскордонного 
співробітництва, визначити функції транскордонного співробітництва;
• компаративний, який дав змогу порівняти програми транскордонного 
співробітництва за участі України.
У результаті дослідження було виявлено, що основними програмами 
транскордонного співробітництва України з країнами Балто-Чорноморського регіону 
є формати Польща – Білорусь – Україна, Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 
та Румунія – Україна – Молдова, з’ясовані основні пріоритети та напрями співпраці, 
а також досліджені аспекти кооперації, що сприяють покращенню стану безпеки на 
кордонах. Також були зазначені вигоди, які Україна та країни Балто-Чорноморського 
регіону отримують від співробітництва у форматі єврорегіонів.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіони, Європейська політика 
сусідства, Балто-Чорноморські країни.
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маті єврорегіонів задля гарантії безпеки європей-
ського простору та узгодженого вирішення спіль-
них регіональних проблем. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирі-
шення таких завдань дослідження:

• з’ясувати специфіку понять «єврорегіони» 
та «транскордонне співробітництво»;

• визначити чинники, що зумовили встанов-
лення транскордонного співробітництва з Балто-
Чорноморськими сусідами;

• проаналізувати основні програми транскор-
донного співробітництва України з країнами Балто-
Чорноморського регіону, визначити основні век-
тори кооперації.

Методи дослідження. У процесі дослідження 
автором використовувалися такі наукові методи: 

• системний, який дав змогу дослідити поняття 
транскордонного співробітництва як систему 
взаємопов’язаних структурних елементів;

• історичний, за допомогою якого було встанов-
лено хронологічну послідовність транскордонного 
співробітництва України з єврорегіонами;

• структурно-функціональний, використання 
якого дало змогу дослідити феномен єврорегіо-
нів, встановити взаємозв’язок між ними та понят-
тям транскордонного співробітництва, визначити 
функції транскордонного співробітництва;

• компаративний, який дав змогу порівняти  
програми транскордонного співробітництва за 
участі України.

Результати. Усі програми співпраці в рамках 
єврорегіонів виконуються відповідно до націо-
нального законодавства кожної з країн. Органи 
єврорегіону часто представлені радою, президією, 
секретаріатом, координаційними бюро в кожній із 
країн і робочими групами. Створення єврорегіонів 
як форми міжрегіонального співробітництва в різ-
них сферах суспільного життя – це також резуль-
тативний крок на шляху європейської інтеграції. 
Стаття 70 Договору про співробітництво між Укра-
їною та ЄС під назвою «Регіональний розвиток» 
передбачає зміцнення співпраці в області регіо-
нального розвитку шляхом встановлення прямих 
зв’язків між відповідними районами та держав-
ними організаціями, що займаються питаннями 
планування регіонального розвитку з метою також 
обміну інформацією про шляхи і методи розвитку 
регіональних відносин.

Через єврорегіони пролягають найкоротші 
шляхи з СНД і України в країни Західної Європи, 
а також шляхи між країнами Балтійського і Чор-
номорського регіонів. За останні роки в Балтій-
ському регіоні сформувалася багаторівнева 
мережа зв’язків і контактів, що забезпечує вза-
ємодію між окремими організаціями та урядовими 
програмами, органами місцевого самоврядування 
та недержавними організаціями [12, с. 74]. Такі 
загальнорегіональні мережеві організації, як Рада 

держав Балтійського моря – основний політич-
ний форум міжурядового співробітництва, Союз 
балтійських міст, ініціатива у сфері просторового 
планування «Васабі», ініціатива у сфері охорони 
екології Балтійського моря «Хелком» і низка інших, 
відіграють роль ключових вузлів інфраструктури 
розвитку транскордонного співробітництва в регі-
оні Балтійського моря.

Транскордонне співробітництво виступає про-
відним напрямом регіональної політики Європей-
ського Союзу. Нині цей механізм використовується 
не тільки всередині ЄС як один з аспектів політики 
згуртування, а й на зовнішніх кордонах у рамках 
Європейської політики сусідства, яка передбачає 
активізацію контактів між прикордонними регі-
онами ЄС і сусідніми країнами. Внаслідок най-
більш масштабного розширення Європейського 
Союзу в травні 2004 року і вступу до нього Руму-
нії в 2007 році Україна отримала спільний кордон 
з ЄС протяжністю 1432 км, що становить 24% 
усього державного кордону країни. Це відкриває 
для держави нові перспективи взаємодії з євро-
пейськими сусідами на регіональному і локаль-
ному рівні в контексті реалізації євроінтеграційної 
стратегії України. 

Проголосивши курс на європейську інтегра-
цію, Україна вже на початку 90-х років минулого 
століття активно реалізовує різні інтеграційні про-
єкти, серед яких провідне місце відводиться тран-
скордонному співробітництву. За Постановою 
Верховної Ради України від 14 липня 1993 року 
Україна приєдналася до «Європейської рамко-
вої конвенції про транскордонне співробітництво 
між територіальними общинами або владами». 
У 1997 році була ратифікована «Європейська 
хартія місцевого  самоврядування», в межах якої 
були визначені повноваження і можливості міс-
цевих органів влади в процесах транскордонного 
співробітництва [4]. 24 червня 2004 року було 
прийнято Закон «Про транскордонне співробітни-
цтво», який визначив мету та завдання державних 
органів влади у сфері транскордонного співробіт-
ництва, повноваження суб’єктів ТКС України, прин-
ципи та форми фінансування з боку держави [17]. 
Однак прийняття цього закону не змогло стимулю-
вати подальший розвиток транскордонного спів-
робітництва для українських єврорегіонів у зв’язку 
з певними чинниками. По-перше, в межах закону 
транскордонне співробітництво розглядається 
виключно як інструмент економічного співробітни-
цтва, який є складним процесом співпраці в при-
кордонних районах та охоплює цілий комплекс 
вирішення різноманітних проблем. По-друге, цей 
закон не передбачає особливого порядку фінансу-
вання цього напряму, що створює додаткові про-
блеми через відсутність державної фінансової 
допомоги. У лютому 2005 року на засіданні Ради 
Україна – ЄС було підписано «План дій Укра-
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їна – ЄС», в межах якого передбачалися «інтен-
сивні політичні, економічні та культурні відносини, 
включаючи транскордонне співробітництво» [13]. 
Новий зовнішньополітичний курс ЄС – Євро-
пейська політика сусідства (ЄПС) – стартував 
в 2004 році з метою формування привілейованих 
відносин та активізації співпраці в різних сферах 
діяльності між Союзом і його 16 сусідами на пів-
дні і сході. ЄПС включає три базові напрями для 
співпраці: програми двостороннього співробітни-
цтва, програми регіонального та міжрегіонального 
рівня і програми транскордонного співробітництва.

Відповідно до Індикативної програми ТКС на 
2007–2013 роки була  передбачена реалізація 
15 програм: 9 сухопутних, 3 поблизу морських 
кордонів і 3 в басейнах морів. Україна є учасни-
ком 3 сухопутних програм (спільно з Польщею 
та Білоруссю, спільно з Угорщиною, Словаччиною 
та Румунією і спільно з Румунією та Молдовою 
уздовж сухопутних кордонів і в програмі «Чорне 
море», що об’єднує 10 країн регіону) [3].

Нині на кордоні України функціонують 4 євро-
регіони з потенційними Балто-Чорноморськими 
сусідами, серед яких «Буг», що включає Україну, 
Польщу, Білорусь з 1995 року, «Карпатський», куди 
входять Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, 
Румунія з 1993 року, «Верхній Прут», у складі якого 
Україна, Молдова, Румунія з 2000 року, та «Нижній 
Дунай», який включає Україну, Молдову, Румунію 
починаючи з 1998 року [10, с. 116]. Ці єврорегіони 
включають Закарпатську, Львівську, Івано-Франків-
ську, Чернівецьку та Одеську області України. Про-
грами транскордонного співробітництва ЄПС зна-
чно розширюють географію учасників за рахунок 
окремих районів Рівненської, Хмельницької, Тер-
нопільської та Вінницької областей, які, не маючи 
виходу до кордону з ЄС, отримують змогу брати 
участь у реалізації спільних проєктів. 

Новим єврорегіоном має стати єврорегіон 
«Чорне море» за участю адміністративних оди-
ниць дев’яти країн, що входять в ОЧЕС: Болгарії, 
Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Російської Феде-
рації, Румунії, Туреччини та України. Найбільш 
чисельною з точки зору кількості областей учас-
ниць є Україна, адже 7 областей входять у зону 
транскордонної співпраці, від Туреччини у співп-
раці братимуть участь 6 міст. Грузія і Румунія пред-
ставлені лише однією адміністративною одиницею. 
У 2008 році відбулася зустріч представників чор-
номорських країн і Ради Європи, присвячена роз-
гляду проекту Статуту єврорегіону «Чорне море». 
Також обговорюється питання розробки проєкту 
єврорегіону «Сян» за участю Львівської області 
України та Підкарпатського воєводства Польщі.

15 вересня 2010 року Кабінет Міністрів Укра-
їни своїм розпорядженням схвалив Концепцію 
Державної програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2011–2015 роки. У документі 

зазначено, що «така співпраця сприяє об’єднанню 
зусиль суб’єктів для вирішення спільних проблем 
прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграцій-
них заходів на регіональному рівні» [11]. 

Основними програмами транскордонного спів-
робітництва України з країнами Балто-Чорномор-
ського регіону є формати Польща – Білорусь – 
Україна з 2007 по 2013 рік, яка в подальшому була 
пролонгована з 2014 по 2020 рік; Угорщина – Сло-
ваччина – Румунія – Україна з 2014 по 2020 роки 
та Румунія – Україна – Молдова з 2007 по 2013 роки. 

Визнання Польщі впливовим стратегічним парт-
нером як для створення Балто-Чорноморського 
союзу, так і для поглиблення євроінтеграційних 
процесів зумовило співпрацю України з цією дер-
жавою. Транскордонний регіон «Буг», що включає 
Білорусь і Польщу, є одним із найбільш ефектив-
них через значущість Польщі як партнера та її ваго-
мість в ідеї об’єднання в Балто-Чорноморський 
союз. До того ж Польща як найбільш розвинута 
серед інших сусідів України держава може актив-
ніше просувати інтереси України на європейському 
просторі з метою подальшої інтеграції. Причиною 
створення єврорегіону «Буг» було здобуття неза-
лежності Україною та Республікою Білорусь після 
розпаду СРСР, а також спільне історичне минуле. 
Ріка Буг, що протікає територіями Польщі, України 
та Білорусі, стала символом об’єднання та подаль-
шої співпраці. Польща не лише зв’язує Україну 
й Білорусь з Європою, а й виступає своєрідною 
захисною фортецею для ЄС проти російської агре-
сії. Спільні інтереси та територіальне розташу-
вання стали передумовами актуалізації питання 
про об’єднання в межах балто-чорноморських регі-
онів. Це своєю чергою зумовило те, що транскор-
донні відносини між Україною та Польщею стали 
найбільш міцними, адже вони об’єднані великою 
спільною ідеєю – створенням Балто-Чорномор-
ського союзу за їх ініціативи. Саме тому Польща 
бере активну участь у розвитку інфраструктури, 
організації спільних прикордонних бізнес-проєктів, 
демократизації самоврядування та захисті куль-
турної спадщини на кордоні з Україною. За актив-
ної співпраці на рівні суміжних регіонів Україна 
матиме змогу перейняти досвід Польщі, створити 
міцне підґрунтя для об’єднання в БЧС і тим самим 
швидше наблизитися до стандартів ЄС.

У першу чергу, усі проєкти за сприяння євро-
регіону «Буг» спрямовані на покращення життя 
та добробуту мешканців прикордонних регіонів. 
Це здійснюється на основі соціально-економічного 
аналізу регіонів, пріоритетів і потреб жителів. 

Метою програми транскордонного співробітни-
цтва Польщі, України та Білорусі у 2007–2013 роках 
була активізація співробітництва Європейського 
союзу з партнерськими країнами для забезпечення 
інтегрованого та сталого регіонального розвитку. 
Ціллю ж самої програми була реалізація проєктів 



  ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

133

через акцентування на таких пріоритетах: «підви-
щення конкурентоздатності прикордонних терито-
рій, покращення якості життя, інституційна співп-
раця та підтримка ініціатив місцевих громад» [15].

З метою координації транскордонної співпраці 
співробітництво між державами в рамках єврорегі-
онального об’єднання «Буг» у листопаді 2013 року 
було пролонговано і, як наслідок, прийнята та затвер-
джена «Стратегія транскордонного співробітни-
цтва» Люблінського воєводства, Львівської, Волин-
ської та Брестської областей на 2014–2020 рр. 
Для чотирьох областей було сформульовано такі 
цілі та напрями стратегічних дій: «економічне 
співробітництво; охорона навколишнього серед-
овища, культура і туризм; комунікаційна та прикор-
донна інфраструктура; наука і вища освіта» [16]. 

Стратегія передбачає впровадження конкрет-
них проєктів на місцевому рівні у сфері охорони 
здоров’я, науки, культури, туризму, транспорт-
ної інфраструктури тощо. Щодо фінансування, 
то «кошти мають бути виділені з державного 
бюджету, бюджету одиниць місцевого самовряду-
вання, а також із бюджету ЄС у рамках Європей-
ського територіального співробітництва, у тому 
числі з «Програми транскордонного співробітни-
цтва Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 рр.» 
і коштів із приватного сектора» [6].

Програма транскордонного співробітництва 
ЄІС Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 є офі-
ційним документом, що визначає пріоритети спіль-
них дій і функціонує за кількома напрямами: спад-
щина, безпека, доступність, кордони. Спадщина 
включає захист місцевої культурної та природної 
спадщини, культурний обмін. Доступність – роз-
виток інфраструктури з метою покращення тран-
спортних послуг. Безпека – створення та реалізація 
соціальних проєктів, а також гарантування тери-
торіальної безпеки (наприклад, ідея створення 
Балто-Чорноморського союзу – наслідок спільного 
бажання убезпечити свої території від поширення 
російської агресії). Кордони – захист державного 
суверенітету шляхом гарантування безпеки на 
кордонах, а також покращення митної діяльності.  

На геопорталі єврорегіону «Буг» можна зна-
йти інформацію щодо «туристичного та еконо-
мічного характеру (туристичні центри, готелі, 
ресторани, місця відпочинку, кемпінги, істо-
рико-культурні пам’ятки, заповідники, інвести-
ційні об’єкти, земельні ділянки тощо) Волинської 
та Брестської областей, Люблінського воєводства. 
Геопортал є корисним для інвесторів: у ньому 
відображені вільні земельні ділянки, що є в активі 
українсько-польсько-білоруського прикордоння. 
Це збільшить зацікавленість потенційних інвесто-
рів у розміщенні фінансових ресурсів на території 
єврорегіону «Буг», у т.ч. Волинської області. На 
геопорталі доступні докладні описи всіх туристич-
них місць, культурно-історичних пам’яток із корот-

кою довідкою про них, екскурсійних програм [5]. 
Це є показником того, що транскордонне співро-
бітництво між Польщею, Україною та Білоруссю 
сприяє інтеграційним процесам між ними в напря-
мах культурної, соціальної, економічної політики. 

Саме в Україні були реалізовані такі про-
грами за співробітництва з Польщею: «створення 
в Луцьку банку зі стовідсотковим польським капіта-
лом «ПЕКАО»; заснування Міжнародного інституту 
суспільної географії і менеджменту; створення 
колегіуму українсько-польських університетів; 
запровадження в Україні процедури спільного мит-
ного і прикордонного контролю на міжнародному 
автомобільному пункті пропуску «Устилуг»; реа-
лізація проєкту «Зміцнення транскордонної співп-
раці у сфері надання бізнес-послуг та полегшення 
доступу до них підприємців», у рамках якого було 
реалізовано мікропроєкти «Створення українсько-
польської віртуальної біржі інноваційних проектів 
та пропозицій», «Розвиток екологічного туризму 
та формування позитивного туристичного іміджу 
прикордонного регіону» та «Покращення інвести-
ційного клімату в прикордонних регіонах» [5]. 

Отже, успішний досвід транскордонної співп-
раці з Польщею є свідченням того, що таке спів-
робітництво може перерости у глобальніший 
вимір – інтеграцію взаємовідносин із подальшим 
створенням об’єднання Балто-Чорноморського 
союзу. Саме політика сусідства є прикладом того, 
що Україна і Польща змогли встановити спільні 
пріоритети та вибудувати політику відповідно до їх 
здійснення. Усе це сприяє ефективній і результа-
тивній формі партнерства.

Хоч Білорусь і не досить активно просуває 
важливість створення Балто-Чорноморського 
об’єднання через тиск і політичну наближеність 
до Росії, транскордонне співробітництво України 
з Білоруссю, що здійснюється в межах Польща – 
Україна – Білорусь, є досить продуктивним. Осно-
вними напрямами взаємовигідної кооперації 
є підвищення туристичної та інвестиційної при-
вабливості регіонів за допомогою надання фінан-
сової підтримки малим і середнім підприємствам, 
а також розбудови розгалуженої інфраструктури.

Варто зазначити, що важливим аспектом укра-
їнсько-білоруських відносин є залученість цих 
держав у геополітичні та економічні проєкти, адже 
таким чином вони зможуть вирішувати не лише 
локальні нагальні проблеми, а й бути активними 
учасниками міжнародної політики з метою захисту 
власного простору. Ідея створення Балто-Чорно-
морського союзу може допомогти в цьому питанні. 
Незважаючи на те, що Білорусь знаходиться 
під вагомим впливом інформаційної пропаганди 
з боку РФ, Україна має продовжувати актуалізу-
вати питання небезпечності співпраці з Росією. 
Адже досвід відносин України з Російською Феде-
рацією показав, що якими б міцними не були полі-
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тичні та економічні відносини, Москва всіляко зне-
важає міжнародні норми права, що стосуються 
регіональної та глобальної безпеки. Росія продо-
вжує здійснювати деструктивну зовнішню політику, 
яка спрямована не тільки на Україну, а й на поси-
лення політичної та економічної залежності Біло-
русі. Саме тому Україні варто перевести співробіт-
ництво на транскордонному рівні у більш значиму 
площину з акцентом на реалізації спільних геопо-
літичних проєктів разом із балтійськими країнами. 

Окрім вирішення геополітичних питань також 
важливо наголошувати на необхідності більшого 
фінансування як із боку урядів, так і з боку міс-
цевих органів влади. Для цього варто привер-
тати увагу центральних органів, аби формувати 
та вирішувати стратегічні завдання на подальшу 
перспективу.

Варто підкреслити, що реформа децентра-
лізації, яка нині проводиться в Україні, створює 
передумови для більш активного розвитку тран-
скордонних контактів між українсько-білоруськими 
прикордонними регіонами, оскільки передбачає 
надання ширших повноважень місцевим органам 
влади, а також створює більш ефективні меха-
нізми включення громадського сектора в розробку 
і реалізацію регіональної політики.

Важливим чинником активізації транскордон-
ного співробітництва між прикордонними регіонами 
України та РБ є використання деяких міжнародних 
фінансових механізмів, які дають змогу переводити 
в практичний вимір численні ідеї та проєкти місце-
вих громад суміжних регіонів, а також переймати 
та впроваджувати цінний досвід країн-членів Євро-
пейського Союзу. Крім того, нині є передумови для 
ефективного використання деяких програм Євро-
союзу та його окремих країн-членів – турбота про 
спільний безпечний європейський простір. 

4 вересня 2018 року в Україні був підписаний 
закон № 2515-VIII про транскордонне співробітни-
цтво [17]. Закон спрямований на імплементацію 
Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвен-
ції про транскордонне співробітництво між тери-
торіальними громадами або владами стосовно 
об’єднань єврорегіонального співробітництва. 
А вже під час Ялтинського форуму 2019 року екс-
прем’єр-міністр О. Гончарук заявив, що влада має 
розглянути реалізацію інфраструктурного проєкту, 
відповідно до якого можна буде поєднати Чорне 
й Балтійське моря за допомогою «сорока водних 
шляхів», або E-40 [7]. Впровадженню цього про-
єкта сприятиме транскордонне співробітництво 
України з Польщею та Білоруссю, а фінансову реа-
лізацію бере на себе ЄС у межах програми сусід-
ства та партнерства. Це приклад того, що успішна 
транскордонна співпраця з країнами-сусідами 
є запорукою реалізації Балто-Чорноморського 
об’єднання. Крім того, ця проблема поширюється 
та актуалізується сучасними політиками.

Наступною програмою транскордонного спів-
робітництва України з потенційними Балто-Чорно-
морськими членами є Програма транскордонного 
співробітництва 2014–2020 років у форматі євро-
регіону Угорщина – Словаччина – Румунія – Укра-
їна. Це одна з 16 програм транскордонного спів-
робітництва на зовнішніх кордонах Європейського 
Союзу, що реалізуються в рамках Європейського 
інструменту сусідства (European Neighbourhood 
Instrument), оскільки транскордонне співробітни-
цтво є невід’ємною складовою частиною Європей-
ської політики сусідства і має на меті сприяти спів-
робітництву через кордони між країнами-членами 
ЄС та країнами європейського сусідства. Програма 
отримує 74 мільйони євро фінансування, включа-
ючи кошти не лише Європейського інструменту 
сусідства, а й Європейського фонду регіонального 
розвитку. Усе це сприяє досягненню загальної мети 
Європейського інструменту сусідства – прогресу 
у напрямі «спільного процвітання та добросусід-
ства» між країнами-членами ЄС та їхніми сусідами.

Характерними рисами транскордонного спів-
робітництва України, Словаччини, Угорщини 
та Румунії є сильна відданість країн-учасниць 
і збалансоване партнерство по обидва боки кор-
дону. Держави-члени та сусідні країни мають рів-
ноправні голоси в програмних рішеннях, а проєкти 
отримують фінансування, якщо їх реалізують парт-
нери з обох сторін. Управління, доручене націо-
нальним органам влади в державі-члені, спільно 
обирається всіма країнами, що беруть участь 
у програмі. Також у межах програми транскор-
донного співробітництва є спільні правові рамки 
та правила імплементації.

Основними завданнями та пріоритетами про-
грами є:

1) популяризація місцевої культури та збере-
ження історичної спадщини. Як результат, ство-
рені мережі оновлених культурних та історичних 
об’єктів сформують основу туристичних маршрутів 
та інфраструктури, завдяки чому кількість відвід-
увачів може бути збільшена;

2) захист навколишнього середовища, 
пом’якшення кліматичних змін та їх адаптація. 
За допомогою інструментів сталого використання 
навколишнього природного середовища в при-
кордонній зоні можна зберегти природні ресурси 
і зменшити викиди парникових газів та забруднення 
річок. Завдяки підвищенню обізнаності, компетент-
ності та навичок технологій відновлюваної енер-
гетики та втручань в енергоефективність можна 
зменшити залежність від імпортних джерел енергії;

3) поліпшення доступності до регіонів, розви-
ток стійких та кліматично захищених транспортних 
та комунікаційних мереж і систем. За допомогою роз-
витку транспортної інфраструктури та покращення 
мобільності товарів, економічна діяльність вийде 
на новий рівень, а прибуток збільшиться в рази;
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4) підтримка охорони здоров’я шляхом спіль-
них програм профілактики, поліпшення інфра-
структури та транскордонного інституційного спів-
робітництва з метою поліпшення стану здоров’я 
громадян та зменшення ризику небезпеки розпо-
всюдження епідеміологічних вірусів через кордон;

5) подолання спільних викликів у галузі без-
пеки, що включає взаємовигідну діяльність щодо 
попередження природних та техногенних ката-
строф, а також спільних дій під час надзвичайних 
ситуацій. Як наслідок, ризик природних та техно-
генних катастроф має бути зменшений, а інстру-
менти вирішення таких випадків мають бути 
більш ефективними, застосовуючи модернізо-
вані елементи інфраструктури, загальні стратегії 
та платформи співробітництва.

Особливу увагу в межах програми варто при-
ділити міжнародним відносинам України та Угор-
щини, адже основний акцент у політиці обох дер-
жав ставиться на створенні таких транспортних 
шляхів, які б були включені в європейську мережу 
транспортних коридорів [14]. 19 грудня 2014 року 
при робочому візиті Міністра зовнішньої економіки 
і закордонних справ Угорщини П. Сійярто до Укра-
їни «угорська сторона повідомила про готовність 
надавати допомогу в реалізації реформ в Україні, 
зокрема, у питаннях реформування державного 
управління, децентралізації влади і приведенні 
законодавства України у відповідність до стандар-
тів ЄС» [14]. Однак варто зауважити, що питання 
пришвидшення децентралізації в Україні для Угор-
щини є занадто важливим, оскільки ця держава 
має свої претензії на регіон Закарпаття. Саме тому 
Україні варто обережно кооперувати та приймати 
міжнародну допомогу від Угорщини, змінюючи її 
ракурс на користь своїх інтересів. 

З іншого боку, Угорщина як впливова учасниця 
Вишеградської групи може сприяти формуванню 
консорціумів між В4 та Україною, «мета яких – участь 
у інфраструктурних проектах регіону (майданчиком 
для обговорення таких ініціатив міг би стати бізнес-
форум Тримор’я)» [9]. Відновлення роботи Спільної 
міжурядової українсько-угорської комісії з питань 
економічного співробітництва у березні 2020 року 
може сприяти підвищенню продуктивності торгово-
економічної співпраці між двома країнами. Тран-
скордонне співробітництво може дозволити від-
родити ті функції регіонів, які виконувалися ними 
за попередніх геополітичних укладів, наприклад, 
транзитні і торгові функції нинішньої Чернівець-
кої області в складі Австро-Угорської імперії [2].

Отже, програма ТКС Угорщина – Словаччина – 
Румунія – Україна, на відміну від попереднього фор-
мату єврорегіону Україна – Польща – Білорусь, 
не ставить за мету гарантування територіальної 
безпеки на кордоні. Незважаючи на це, існування 
цього транскордонного співробітництва дово-
дить, що Україна разом із країнами-сусідами, що 

є потенційними членами Балто-Чорноморського 
союзу, може ефективно використовувати фінан-
сові ресурси на подолання спільних викликів і про-
блем. Це своєю чергою доводить, що кооперація 
з акцентом на добре розвинену інфраструктуру 
сприятиме налагодженим економічним відносинам 
у форматі Балто-Чорноморського співробітництва. 

З 2007 по 2013 роки діяла програма транскор-
донного співробітництва Румунія – Україна – Рес-
публіка Молдова. У 2013 році вона припинила своє 
існування, однак у 2014 році продовжилася тран-
скордонна співпраця, але уже у форматі Румунія – 
Україна, Молдова – Румунія. Загалом програма 
Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007–
2013 років також фінансувалась Європейським 
Союзом через Європейський інструмент сусідства 
та партнерства. Програма була спрямована на ство-
рення спільних мостів у метафоричному сенсі, що 
будуть об’єднувати три зацікавлені країни та допо-
магати прикордонним районам подолати подібні 
проблеми розвитку через спільний пошук рішень.

Програма Румунія – Україна – Республіка Мол-
дова заохочувала людей у прикордонних районах 
надалі розвивати прикордонну економіку, проти-
стояти екологічним викликам та підвищувати їх 
готовність до надзвичайних ситуацій. Програма 
також сприяла більшій взаємодії між людьми 
та громадами, які проживають у прикордонних 
районах. Внесок ЄС у цей єврорегіон становить 
126,72 мільйона євро за період 2007–2013 років, 
у той час як фінансування країн-учасниць про-
грами становило 11,4 мільйона євро [8].

Спільна оперативна програма Румунія – Укра-
їна – Республіка Молдова охоплювала три пріо-
ритети, а кожен пріоритет був розділений на кон-
кретні сфери, що уявляли собою необхідні заходи 
для реалізації цих пріоритетів:

1) сприяння становлення конкурентоспромож-
ної прикордонної економіки – цей пріоритет має 
на меті покращити економічні показники прикор-
донного регіону шляхом диверсифікації та модер-
нізації прикордонної економіки. Реалізація цього 
завдання можлива за здійснення таких заходів: 
підвищення продуктивності та конкурентоспро-
можності міських та сільських районів регіону 
шляхом транскордонної роботи, впровадження 
транскордонних ініціатив у галузі транспорту, при-
кордонної інфраструктури та енергетики;

2) екологічні проблеми та підготовленість до 
надзвичайних ситуацій – цей пріоритет спрямова-
ний на розробку довгострокових рішень екологічних 
проблем, з якими стикаються прикордонні райони, 
особливо тих, що пов’язані з надзвичайними ситуа-
ціями в навколишньому середовищі, де необхідний 
узгоджений підхід. Для вирішення цього завдання 
необхідно впровадити політику ефективного пово-
дження з відходами, сформувати стратегію дій 
у випадку надзвичайних екологічних катастроф; 
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3) співпраця людей – цей пріоритет має на меті 
сприяти більшій взаємодії між людьми та грома-
дами, які проживають у прикордонних районах. 
Втілення такого завдання можливе шляхом міс-
цевого та регіонального управління, підтримки 
громадянського суспільства та місцевих громад, 
освітніх, соціальних та культурних обмінів.

 За технічною допомогоюможна прискорити 
виконання поставлених завдань, адже інструмен-
тами такої технічної допомоги є посилення під-
готовчої, моніторингової, адміністративної та тех-
нічної підтримки та забезпечення максимально 
широкої участі громадськості шляхом розширення 
доступу до загальних ресурсів.

Можна зазначити, що захист транскордон-
них територій не входив до пріоритету програми 
Румунія – Україна – Республіка Молдова. Проте 
цей регіон акцентує на кооперації громадянського 
суспільства з місцевим та регіонним управлінням. 
Така акцентуація свідчить про те, що цнй євроре-
гіон прагне, перш за все, координувати співпрацю 
на основі людських ресурсів, а це є дуже важливим 
фактором при подальшому створенні Балто-Чор-
номорського союзу. Адже завдяки успішній і ефек-
тивній співпраці громадського і державного сектора 
можливе пришвидшення розробки та інституціо-
налізації цього проєкту, хоча порівняно з іншими, 
попередньо перерахованими транскордонними 
єврорегіонами, ця програма є менш ефективною 
за результатами співробітництва. 

Висновки. Таким чином, важливість тран-
скордонної співпраці з суміжними регіонами пояс-
нюється вирішенням спільних завдань шляхом 
об’єднання ресурсних потенціалів із метою забез-
печення зростання експортно-імпортних операцій, 
створення спільних підприємств, які дають змогу 
активізувати інвестиційну діяльність і використо-
вувати передові технології, збільшення кількості 
науково-технічних розробок, міжрегіонального 
та міжнародного співробітництва у сфері інтелек-
туальної власності, галузі освіти і науки. До того ж 
транскордонне співробітництво не лише дає змогу 
вирішити спільні регіональні проблеми та потреби 
з обох боків кордону, а й є проявом демократич-
ного політичного процесу, адже у такому разі коо-
перація здійснюється за напрямом знизу-догори. 

Транскордонне співробітництво дає змогу Укра-
їні не лише отримувати фінансування від євро-
пейських партнерів на кожен окремий проєкт, 
а й  освоювати європейські технології управління 
регіональним розвитком, ефективно вирішувати 
виникаючі соціальні, екологічні та інфраструк-
турні проблеми. Сформована система багаторів-
невого транскордонного співробітництва України 
з країнами-сусідами не може забезпечити широку 
модернізацію економіки, але вона створює для 
цього певні інституційні та інфраструктурні пере-
думови, а також допомагає виробляти інноваційні 
шляхи поновлення регіонального господарства. 

Сусіди України, які вже є членами ЄС, заці-
кавлені в транскордонній співпраці з нашою дер-
жавою, адже це дасть змогу подолати перифе-
рійність їх східних околиць та убезпечити себе 
від впливу російської агресії. Найбільш активною 
країною у вирішенні цього питання є Польща, яка 
разом з Україною зацікавлена у створенні Балто-
Чорноморського союзу та прагне взяти лідируючі 
позиції на себе. Транскордонне співробітництво 
для самого Європейського Союзу стає важливим 
інструментом поширення своїх норм і стандартів 
на Україну, що має не тільки економічне, а й геопо-
літичне значення, оскільки це сприяє розширенню 
європейських інтересів на міжнародному територі-
альному просторі. 

Варто підсумувати, що транскордонне спів-
робітництво з Балто-Чорноморськими країнами 
є запорукою для євроінтеграції України, адже така 
співпраця створює систему стійких зв’язків регіо-
нів України з Балто-Чорноморськими регіонами, 
що вже є членами Євросоюзу та відповідають його 
стандартам. З часом це розширить можливості 
включення України в загальноєвропейські інтегра-
ційні процеси. У 2007 році європейська політика 
добросусідства була доповнена програмами тран-
скордонного співробітництва, однією з головних 
цілей якої є інтенсифікація транскордонної співп-
раці між прикордонними регіонами ЄС і сусідніми 
регіонами. Тобто подальша європейська інтегра-
ція України можлива за допомогою транскордон-
ного співробітництва з Балто-Чорноморськими 
країнами-сусідами, що також дасть змогу Україні 
закласти міцний фундамент для створення Балто-
Чорноморського союзу шляхом налагодження тор-
гових зв’язків, розбудови інфраструктури, обла-
штування транспортних коридорів.
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The relevance of this study is determined by the role that Euroregions play in cross-border 
cooperation with Ukraine. With the expansion and strengthening of relations between 
Ukraine and its Baltic-Black Sea neighbours in the context of guaranteeing the security 
of the European space, the issue of cross-border cooperation of neighbouring regions 
of Ukraine with the Baltic-Black Sea countries is becoming increasingly important. Due to 
Ukraine’s cooperation with the Baltic-Black Sea neighbours in the format of Euroregions, 
stable communication links will be established not only to resolve common urgent regional 
issues, but also to improve cooperation in order to protect territorial sovereignty against 
Russian aggression. In addition, as most countries in the Baltic-Black Sea region are already 
full-fledged members of the European Union, cross-border cooperation is important for 
Ukraine to move closer to EU standards.
The aim of the study is a comprehensive analysis of Ukraine’s cross-border cooperation with 
the Baltic-Black Sea neighboгrs in the format of Euroregions in order to ensure the security 
of the European space and a coherent solution of common regional problems.
In the course of research the author used the following scientific methods:
• systemic, which made it possible to explore the concept of cross-border cooperation as 
a system of interconnected structural elements;
• historical, with the help of which the chronological sequence of Ukraine’s cross-border 
cooperation with Euroregions was established;
• structural and functional, the use of which allowed to study the phenomenon of Euroregions, 
to establish the relationship between them and the concept of cross-border cooperation, to 
determine the functions of cross-border cooperation;
• comparative, which made it possible to compare cross-border cooperation programs with 
the participation of Ukraine.
As a result of research, the main programs of cross-border cooperation between Ukraine 
and the Baltic-Black Sea region have been revealed. There are three formats Poland 
‒ Belarus ‒ Ukraine, Hungary ‒ Slovakia ‒ Romania ‒ Ukraine and Romania ‒ Ukraine 
‒ Moldova, the main priorities and areas of cooperation have been clarified, and aspects 
of cooperation that contribute to improving border security have also been explored. The 
benefits that Ukraine and the countries of the Baltic-Black Sea region receive from cooperation 
in the format of Euroregions have been also mentioned.
Key words: cross-border cooperation, Euroregions, European Neighborhood Policy, Baltic-
Black Sea countries.
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Вступ. Формування образу держави у світі 
в епоху глобалізації та панування цифрових тех-
нологій перестає бути прерогативою політиків, 
адже число агентів впливу невпинно збільшується 
за рахунок приватних суб’єктів, зокрема, лідерів 
думок, інфлюенсерів у соціальних мережах тощо. 
Однак нові правила політичної гри, що передбача-
ють відкритість та публічність, можна обернути на 
користь за допомогою продуманої стратегії публіч-
ної дипломатії, плоди якої вимірюються не лише 
позитивним іміджем держави у світі, а й успіхом 
у просуванні зовнішньополітичних інтересів на 
міжнародній арені. У світлі форс-мажорних обста-
вин, спричинених коронавірусом, особливої акту-
альності набувають цифрові технології, підсилю-
ючи вагомість цифрової дипломатії. 

Мета та завдання. Метою цієї статті є вста-
новлення ролі публічної дипломатії в зовнішній 
політиці держави та дослідження можливості 
комплексного включення цифрової диплома-
тії в канву публічної дипломатії. Зазначена мета 
зумовила такі завдання: 1) простежити еволю-
цію поняття «публічна дипломатія» в українській 
та світовій дипломатичній практиці, визначити її цілі 
в контексті зовнішньополітичного курсу держави; 
2) з’ясувати роль закордонних дипломатичних 
установ у здійсненні політики публічної диплома-

тії; 3) визначити роль цифрової дипломатії у складі 
публічної дипломатії; 4) запропонувати плану-
вання низки проектів у рамках публічної дипло-
матії України для реалізації в цифровому вимірі. 

Методи дослідження. В основу дослідження 
лягли системний та структурно-функціональний 
методи, а також метод контент-аналізу у процесі 
розгляду державних документів, що регулюють 
сферу публічної та цифрової дипломатії.

Результати. Від першої згадки терміна 
«публічна дипломатія» в лондонській газеті «Таймз» 
у 1856 р. до його сучасної дефініції як невід’ємного 
елементу успішної зовнішньої політики держави, 
що передбачає багатоканальну мережу вза-
ємних комунікацій, пройшло більше 150 років. 
За цей час концепція публічної дипломатії здій-
снила еволюційний стрибок, зазнавши суттєвих 
трансформацій відповідно до запитів різних епох. 

Під час Першої світової війни поняття публіч-
ної дипломатії увійшло у загальний вжиток, 
щоправда, у значенні антоніма закритої, таємної, 
кулуарної дипломатії. Ця кулуарна дипломатія 
викликала зростаюче невдоволення громад-
ськості, чия думка вже набирала вагу в політич-
них процесах. У 1965 р. американський кар’єрний 
дипломат Едмунд Гулліон спрямував розвиток 
концепції публічної дипломатії в принципово нове 
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У статті аналізується еволюція поняття «публічна дипломатія» у світовій 
та українській дипломатичній практиці, досліджуються можливості використання 
потенціалу публічної дипломатії України в цифровому вимірі. Залежно від сучасних 
трактувань зазначеного терміна в дипломатичній практиці країн із найдовшою 
історією публічної дипломатії  (Франції, США, Великобританії), визначаються ключові 
цілі публічної дипломатії в рамках зовнішньополітичного курсу держави. На основі 
короткого огляду інституалізації цифрової дипломатії України висвітлюються 
її проблемні питання на початкових етапах розвитку – нерозуміння потенціалу 
цифрової дипломатії, відсутність системного підходу в забезпеченні відповідного 
напряму роботи в зовнішньополітичному відомстві, брак уваги до кадрових 
та організаційних питань. Актуальність досліджуваної теми зумовлена стрімкою 
цифровізацією світових процесів під тиском закономірних і форс-мажорних 
обставин, що підвищує вагомість цифрової дипломатії серед інструментів публічної 
дипломатії з усім спектром її задач та цілей. Мета статті полягає в з’ясуванні 
ролі публічної дипломатії в зовнішній політиці держави та розкритті потенціалу 
цифрової дипломатії. В основу дослідження лягли системний та структурно-
функціональний методи, метод контент-аналізу. Було простежено процес 
інституалізації та розвитку цифрової дипломатії України; доведено вагомість 
закордонних дипломатичних установ у контексті здійснення успішної політики 
публічної дипломатії України з урахуванням її сучасних цілей; визначено критерії 
ефективності цифрової дипломатії в рамках досягнення цілей публічної дипломатії 
у світлі мінливих зовнішніх обставин; запропоновано проекти заходів публічної 
дипломатії для реалізації в цифровому форматі з використанням соціальних мереж 
дипломатичних установ. У статті аргументується застосування креативного 
підходу й внутрішніх інтелектуальних ресурсів, а також використання щомісячного 
або щоквартального плану цифрової публічної дипломатії для оптимізації процесу 
планування заходів.
Ключові слова: аудиторія, комунікації, м’яка сила, планування заходів, публічна 
дипломатія, соціальні мережі, цифрова дипломатія.
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русло, закцентувавши увагу на розбудові мережі 
комунікаційних платформ на рівні державних 
і приватних суб’єктів, що включали би взаємооб-
мін інформацією та ідеями [10]. Протягом десятків 
років інформагентству США (колишньому органу 
зовнішньополітичної пропаганди) була необхідна 
альтернатива терміну «інформація» та «про-
паганда», що охопила би всі аспекти діяльності 
відомства, включно з культурною та обмінною 
функціями. Е. Гулліон надав терміну «публічна 
дипломатія» нового значення, що дало змогу уни-
кати терміна «пропаганда», який увібрав багато 
негативних конотацій [1, с. 998]. 

Втім, під час «холодної війни» публічна дипло-
матія розглядалась саме як інструмент пропа-
ганди або агресивної інформаційної політики 
в умовах ідеологічного та політичного протибор-
ства. Багато американських дослідників-практи-
ків, наприклад, К. Лорд (позаштатний викладач 
у Школі права та дипломатії ім. Флетчера, співро-
бітник Ради національної безпеки США у 1981–
1984 рр.), Е. Дейл (директор Центру міжнародних 
політичних досліджень) пов’язують новий під-
хід Президента Р. Рейгана щодо місця публічної 
дипломатії в національній зовнішньополітичній 
стратегії США з розвалом радянського блоку [11]. 
На початку ХХІ ст. публічна дипломатія стала вхо-
дити в загальну дипломатичну практику, ставши 
частиною зовнішньополітичного курсу багатьох 
держав. Нині публічна дипломатія сприймається 
як дієвий механізм реалізації так званої «м’якої 
сили» – поняття, введеного в політичний дискурс 
американським політологом Дж. Наєм. М’яка сила 
у розумінні Дж. Ная – це мистецтво непримусового 
переконання [17, с. 53]. Як вплинути на уподо-
бання цільової аудиторії? Як зацікавити її своїми 
інтересами шляхом корегування сприйняття пев-

них інформаційних повідомлень? Відповіді на ці 
запитання лежать у царині публічної дипломатії. 
Вони ж є критерієм ефективності політики м’якої 
сили, що своєю чергою ускладнює конкретизацію 
та пошук квінтесенції терміна «публічна диплома-
тія» в сучасному його розумінні. Так, кожна держава 
вибудовує власну стратегію, відшукуючи унікальні, 
характерні тільки для неї символи, які транслюють 
важливі ідеї та водночас приваблюють іноземну 
аудиторію. Загальною тенденцією в цій багато-
варіантній грі залишається лише те, що одним із 
ключових «споживачів» публічної дипломатії є гро-
мадськість. Адже, якщо традиційна дипломатія – 
це комунікація на рівні «уряд–уряд», то публічна 
дипломатія – це комунікація на рівні «уряд–гро-
мадськість» [7, c. 37]. Відповідно, підхід до досяг-
нення зовнішньополітичних цілей у кожному 
випадку має бути індивідуалізованим та спрямова-
ним на активне залучення громадськості до кому-
нікаційних процесів. Важливим також є створення 
багатосторонніх мереж взаємодії із залученням як 
державних, так і недержавних акторів. Так звана 
«нова публічна дипломатія» орієнтована на взає-
морозуміння та дотичні до нього принципи взаємо-
дії, розбудови відносин, двосторонньої комунікації 
або зворотного зв’язку [16, с. 20]. 

У США публічна дипломатія визначається як 
спосіб побудови ефективної комунікації та вза-
ємовідносин з іноземною аудиторією для досяг-
нення зовнішньополітичних цілей та закріплення 
іміджу найбільш вільної, процвітаючої та щасли-
вої країни у світі [20]. У щорічній доповіді з питань 
публічної дипломатії та міжнародного мовлення 
за 2019 рік, підготовленій Управлінням із питань 
політики, планування та ресурсів Державного 
департаменту США, зазначаються такі стратегічні 
цілі: 1) покращення міжвідомчої координації стра-

Нова публічна дипломатія?

«М'яка сила» Дж. Ная: 
переконання без примусу

Едмунд Гулліон:
«Публічна дипломатія - це 
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Рис. 1. Еволюція поняття «публічна дипломатія»
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тегічних комунікацій та зміцнення ролі публічної 
дипломатії США в зовнішній політиці держави; 
2) створення нових комунікаційних інструмен-
тів публічної дипломатії та покращення коорди-
нації технічних питань; 3) організація опитувань 
та досліджень суспільної думки; 4) підвищення 
ефективності заходів публічної дипломатії за 
кордоном шляхом реалізації ініціатив місцевих 
найманих співробітників з урахуванням їхньої 
релевантності для цільової  аудиторії [19]. 

Британська Рада зі стратегії публічної дипло-
матії визначила у 2003 р. публічну дипломатію як 
діяльність, спрямовану на формування позитив-
ного сприйняття Великої Британії окремими осо-
бами та організаціями за кордоном із метою під-
тримки зовнішньополітичних цілей британського 
уряду. Основним засобом досягнення окресленої 
мети було визнано розбудову мережі відносин 
та партнерства. Згодом таке трактування було 
уточнено П. Картером, який визначив публічну 
дипломатію як  інформаційну роботу серед інозем-
ної аудиторії (спрямовану на індивідуумів та орга-
нізації), розбудову мережі відносин із метою покра-
щення розуміння Великої Британії та зміцнення її 
впливу для досягнення середньо- і довгострокових 
цілей британського уряду [12, с. 12]. 

Стратегія публічної та, зокрема, культурної 
дипломатії Франції закріплена в низці докумен-
тів, наприклад: «Доповідь Президенту Французь-
кої Республіки щодо Франції та глобалізації» від 
2007 р., «Франція та Європа у світі: програмний 
документ зовнішньої політики Франції у Європі 
та світі на 2008–2020 роки» від 2008 р., Закон Фран-
ції № 2010-873 від 27.07.2010 р. «Про зовнішньо-
політичну діяльність». Проаналізувавши зазначені 
документи, доцільно виділити 4 ключових прин-

ципи культурної дипломатії Франції: 1) підвищення 
ефективності культурної дипломатії за допомогою 
державних та недержавних інституцій, приватних 
акторів; 2) підвищення інтересу до французьких 
політичних та культурних цінностей; 3) трансфор-
мація руху франкофонії у більш ефективний інстру-
мент із метою промоції французької мови та освіт-
ніх ініціатив; 4) полегшення інтернет-доступу до 
інформації про Францію та її позиції щодо важли-
вих політичних і культурних питань [18, с. 142]. 

У світовому рейтингу «The soft power 30», побу-
дованому на аналізі шістьох показників (уряд, 
культура, освіта, глобальна взаємодія, підприєм-
ництво та цифровізація) і даних міжнародних опи-
тувань, аналізується ефективність та потужність 
ресурсів «м’якої сили» 61 держави світу в кожному 
геополітичному регіоні. За якістю політичних інсти-
тутів і дипломатії, репутацією освітньої системи, 
привабливістю економічної моделі й рештою кри-
теріїв Франція двічі отримувала пальму першості – 
у 2017 та 2019 рр., поступившись першим місцем 
Великій Британії у 2018 р. [15].  

Очевидним є стрімке зростання ролі суспіль-
ства серед акторів публічної дипломатії, що свід-
чить про новий виток її розвитку. Сучасні науковці 
говорять про так звану «нову публічну диплома-
тію» – тобто стимулювання взаємодії між двома 
суспільствами двох різних держав для досяг-
нення зовнішньополітичних цілей суб’єкта/провід-
ника публічної дипломатії. Українська дослідниця 
О. Опанасюк зазначає, що нині «під новою публіч-
ною дипломатією розуміють вже не односторонні 
дії держави із власного позиціонування, а діалог 
сторін, що базується на гуманітарному та інформа-
ційному співробітництві з використанням найнові-
ших комунікаційних технологій» [5, с. 239].  

Рис. 2. Модель побудови успішної публічної дипломатії
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Серед «семи стовпів» публічної дипломатії, 
окреслених американським фахівцем К. Россом, 
наскрізним мотивом є підтримка діалогу, пошук 
і створення сфер взаємних інтересів, співпраця 
в союзах та об’єднаннях. Корейський науковець 
Х. Кім, проаналізувавши сучасну практику дер-
жав світу в області публічної дипломатії та при-
пустивши, що її головною метою є «завоювання» 
умів та сердець іноземної аудиторії, виокремив 
6 рис, характерних для нової публічної диплома-
тії: 1) цілеспрямоване нарощування потенціалу 
«м’якої сили»; 2) підвищення міжнародного авто-
ритету; 3) розвиток двосторонньої симетричної 
комунікації; 4) прагнення до співробітництва задля 
досягнення спільних цілей; 5) залучення недержав-
них акторів та широкого кола зацікавлених сторін; 
6) створення сприятливого дипломатичного серед-
овища в міжнародній політиці [14, с. 301–302]. 

Досвід світових лідерів у застосуванні «м’якої 
сили» свідчить про те, що успіх публічної дипломатії 
залежить від послідовного виконання певних кроків. 
Так, українська дослідниця О. Тищенко-Тишковець 
зазначає, що ідеальна модель публічної диплома-
тії держави передбачає «завдання не лише щодо 
досягнення позитивного сприйняття країни закор-
донною громадськістю та розбудови діалогу з нею, 
але й щодо трансляції політичної культури, цінніс-
них орієнтацій аж до забезпечення зміни політичної 
культури об’єкта комунікації відповідно до зовніш-
ньополітичних цілей суб’єкта» [8, с. 4]. Схематично 
це можна зобразити так (рис. 2).

О. Тищенко-Тишковець під новою публічною 
дипломатією розуміє ефективний інструмент 
зовнішньополітичної комунікації, розрахований 
на довготривалу перспективу. Двосторонній діа-
лог розвивається завдяки встановленню відно-
син довіри між суб’єктом і об’єктом комунікації, 
розширеним можливостям для двосторонньої 
передачі політичної культури акторів міжнарод-
них відносин. Варто зазначити, що такі опції від-
сутні як у практиці пропаганди, так і у практиці 
державного брендингу. З цією позицією корелює 
визначення, запропоноване В. Ціватим, який роз-
глядає публічну дипломатію як інструмент довго-
строкової дії, що створює сприятливий клімат для 
зовнішньої політики та дипломатії загалом шля-
хом залучення масової аудиторії – зарубіжної гро-
мадськості, журналістів, лідерів думок. В. Ціватий 
наголошує на тому, що громадська думка цілком 
може впливати на зовнішню політику національ-
них держав [9, c. 35]. М. Процюк доходить висно-
вку, що публічна дипломатія – це формування 
громадської думки однією державою в іншій, що 
здійснюється завдяки державним програмам, 
засобам масової інформації, діяльності громад-
ських організацій і діаспорних об’єднань, із метою 
підтримання позитивного іміджу своєї країни [7].  

Так, в українській науковій думці простежується 

бачення публічної дипломатії як дво- чи багато-
стороннього процесу, що передбачає зворотний 
зв’язок. Публічна дипломатія цілком може пре-
тендувати на звання нового синкретичного методу 
у сфері зовнішньої політики держави, що охоплює 
цілу «екосистему» акторів: політиків, культурних, 
спортивних, освітніх і наукових діячів, ЗМІ, неуря-
дові організації, користувачів соціальних мереж 
тощо. Інакше кажучи, публічна дипломатія – це 
маятник Ньютона, де взаємовплив різних сил 
викликає певний результат.

Отже, публічна дипломатія як елемент «м’якої 
сили» посідає важливе місце в зовнішньополітич-
ній стратегії багатьох держав. Ефект «неприму-
сового переконання» дозволяє досягти широкого 
спектру цілей: зміцнити імідж країни, відстояти 
національні інтереси, популяризувати різносто-
ронній потенціал у сферах науки, технологій, мис-
тецтва, освіти тощо. У цьому контексті цифрова 
дипломатія виступає потужним інструментом реа-
лізації чималої кількості окреслених цілей, а соці-
альні мережі як один з основних її засобів заре-
комендували себе як безпрецедентно ефективний 
механізм у цьому стрімко мінливому світі.   

Важко спростувати той факт, що соціальні 
мережі є важливою інформаційною нішею, завдяки 
якій вплив на суспільну думку стає прерогативою 
журналістів, публічних осіб та блогерів. Завдяки 
глобальній мережі Інтернет соцмережі екстрапо-
лювались на всю комунікативну спільноту світу. 
Якщо в роки «холодної війни» лише держави 
могли дозволити собі масову міжнародну кому-
нікацію (через газети, радіомовлення, неурядові 
організації), то нині висвітлення подій у режимі 
реального часу – це загальнодоступна опція для 
більшості людей. Тому чисельність залучених 
акторів до процесу створення новин перерозпо-
діляє і сили впливу. З-поміж основних чинників 
популярності соціальних мереж можна виділити 
такі: 1) привабливий канал надшвидкої комуні-
кації, що апелює до емоційної сфери та емпатії; 
2) змога взаємодіяти з ким завгодно та отримати 
зворотний зв’язок, оцінити реакцію на трансльова-
ний меседж; 3) немає потреби в застосуванні над-
мірних фінансових ресурсів; 4) рекордна аудиторія 
(з 7,75 млрд людей у світі 4,54 млрд користуються 
інтернетом, з яких 3,8 млрд є активними користу-
вачами соціальних мереж).  

Дипломатія побудована, перш за все, на тра-
диціях та усталених правилах, тому соціальні 
мережі як новий інструмент роботи (як і решта 
нових винаходів) спочатку викликали скептицизм 
та відторгнення в дипломатів «старої школи». 
Водночас поступове прийняття нових форм циф-
рової комунікації, зрештою, призвело до їх інтегра-
ції в поточну роботу дипломата. Звісно, технічні 
винаходи навряд чи можуть створити нові функ-
ції в царині дипломатії, але вони можуть значно 
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вплинути на шляхи реалізації основних завдань. 
Так, адаптування новітніх технологій під спокон-
вічні задачі та функції дипломатії внесло штрихи 
в її образ: зросла відкритість та прозорість дипло-
матичного дискурсу, розвіялись сутінки навколо 
роботи дипломата, який перетворився певною 
мірою на «твіпломата».

Дипломатичні служби багатьох країн викорис-
товують інтернет-майданчики для безпосеред-
нього спілкування із зацікавленою аудиторією 
країни перебування, донесення важливої інфор-
мації до якомога більшої кількості іноземців, про-
ведення соціальних опитувань тощо. Соціальні 
мережі зарекомендували себе як ефективний 
інструмент «м’якої сили», що долає бюрократичні 
бар’єри та спрощує комунікацію офіційного адре-
санта з колом своїх підписників. 

Складається враження, що цифрова диплома-
тія органічно вбудовується у структуру традицій-
ної дипломатії. Оскільки для пересічної людини 
стало звичним підвищувати креативність, швид-
кість й ефективність своєї діяльності завдяки циф-
ровим технологіям, дипломати також взяли їх на 
озброєння. Дискусії щодо доцільності експансії 
дипломатії в цифровий формат швидко змінили 
ракурс із «чи варто» на «як швидко». Вже опрацьо-
вуються можливості впровадження технологій «big 
data» та чат-ботів у роботі консулів та дипломатів, 
особливо під час підготовки до комплексних бага-
торівневих переговорів або з метою налагодження 
комунікацій у кризових ситуаціях. Покращення 
методів обробки великих масивів даних та їх інтер-
претації матиме велике значення для технологій 
швидкої точкової протидії дезінформації, спрямо-
ваної проти країни [13, с. 50].

Нині в багатьох міністерствах закордон-
них справ пропонують курси медіаграмотності 
та ведення соціальних мереж. Вочевидь, у бага-
тьох сферах людської діяльності настає цифрова 
ера, навіть у неповороткій системі державних 
органів незабаром з’явиться попит на обдаровану 
в технологічному плані молодь. У таких умовах 
викликом стане диверсифікація засобів застосу-
вання цифрової дипломатії. 

Можливості цифрової дипломатії в роботі 
зовнішньополітичного відомства України до 2014 р. 
незаслужено залишались непоміченими. Спра-
ведливим буде згадати про поодинокі випадки 
реєстрації українських публічних осіб чи навіть 
установ у соціальних мережах, які є основним 
інструментом цифрової дипломатії, проте нерідко 
активність акаунтів завмирала від самого початку. 
Якщо ж деякі соціальні мережі і велися система-
тично, навряд чи можна навести приклад нала-
годження двосторонньої комунікації, зворотного 
зв’язку з аудиторією за допомогою офіційних кому-
нікаційних майданчиків у мережі. Скоріш за все, 
соціальні мережі сприймались тоді як незрозумілий 

модний тренд, а рефлексія на відгуки підписників 
і залучення аудиторії – своєрідний філософський 
камінь для алхіміків цифрової дипломатії – вза-
галі не розглядались як окремий напрям роботи. 
Тривалий час через соціальні мережі МЗС Укра-
їни транслювались виключно результати поточної 
роботи – перебіг зустрічей, «порожні» й приправ-
лені канцеляризмами заяви, накази тощо. До того 
ж сторінки в соціальних мережах велись пере-
важно українською мовою, що відсікало доступ 
іноземців до публікованої інформації. 

Одним із перших реформаторів цифрової дипло-
матії України вітчизняні фахівці (зокрема, Л. Літра, 
Ю. Кононенко) називають колишнього міністра 
закордонних справ України К. Грищенка, який увів 
поняття соціальних мереж в український диплома-
тичний дискурс та продемонстрував ефективність 
Твітера у роботі дипломата [4, с. 2]. Втім, спроби 
змінити статус-кво української цифрової дипло-
матії «згори» не мали великого успіху, тому що 
якісний стрибок зумовлюється сукупністю певних 
факторів. Перш за все, це команда кваліфікованих 
співробітників, які генерують загальний курс роз-
витку цифрової дипломатії. По-друге, долучення 
широкого кола дипломатів до ініціатив згаданої 
команди, що виступає в ролі мозкового центру. Зре-
штою, потрібна іскра – такий збіг обставин, за яких 
попередні два фактори набувають актуальності. 

У випадку з цифровою дипломатією України, 
потужним поштовхом для її розвитку стала необ-
хідність відповідати на інформаційні атаки Росій-
ської Федерації, яка розгорнула у кіберпросторі 
масштабну кампанію з легітимізації або прихову-
вання своїх злочинних дій у реальному світі, де 
існують недоторканні кордони суверенних держав. 
Серед науковців досі точаться суперечки щодо 
взаємозв’язку пропаганди так само, як і контрпро-
паганди, з цифровою дипломатією, але саме фак-
тор зовнішньої військової агресії дав імпульс для 
експансії дипломатії України ще й у цифрову пло-
щину. Згодом потенціал цифрової дипломатії став 
використовуватись і для просування позитивної 
риторики щодо України, будучи ефективним інстру-
ментом розбудови іміджу України на міжнародній 
арені, посилення інформаційної присутності Укра-
їни в медійному полі закордонних аудиторій тощо.

За нетривалий період свого стрімкого розвитку 
цифрова дипломатія України пройшла кілька важ-
ливих етапів. Почати варто з включення поняття 
цифрової дипломатії України в державні доку-
менти, наприклад, Доктрину інформаційної без-
пеки України. Серед пріоритетів державної полі-
тики в інформаційній сфері щодо формування 
позитивного міжнародного іміджу України в доку-
менті згадується розвиток публічної дипломатії, 
у тому числі культурної та цифрової [3]. Не менш 
важливим кроком стало запровадження концепції 
цифрової дипломатії в роботу МЗС України, що 
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зумовило подальшу інституціоналізацію її прак-
тики. У 2015–2016 рр. за участі новоствореного 
Управління публічної дипломатії (у 2020 р. пере-
форматованого в Департамент публічної диплома-
тії) було завершено ребрендинг соціальних мереж 
Міністерства, реєстрацію усіх посольств України 
в соціальних мережах. Створення спеціалізова-
ного структурного підрозділу, до сфери компетен-
ції якого входили питання цифрової дипломатії, 
стало черговим кроком у реформуванні МЗС задля 
створення в Україні професійної дипломатичної 
служби за найкращими світовими зразками [2]. 
Систематична командна робота над посиленням 
присутності України в міжнародному інформацій-
ному просторі та активність МЗС і дипломатичних 
установ України в соціальних мережах дали змогу 
провести низку потужних інформаційних онлайн-
кампаній (#RussiaInvadedUkraine, #StopFake, 
#LetMyPeopleGo, #CrimeaIsUkraine тощо), що 
привернули увагу спільноти та значно розширили 
аудиторію підписників сторінки МЗС України у Тві-
тері. Управлінням публічної дипломатії було також 
започатковано практику синхронних онлайн-кам-
паній у соціальних мережах українських посольств 
тривалістю від кількох тижнів до місяця (або 
довше). Такі уніфіковані кампанії передбачають 
одночасне розміщення на сторінках Посольств 
у Твітер та Фейсбук матеріалів, підготовлених МЗС 
для донесення ключових меседжів до іноземних 
аудиторій щодо збройної агресії РФ, боротьби 
України за власну незалежність, туристичний, 
науковий, інвестиційний потенціал тощо. Загалом 
українська дипломатія соціальних мереж із 2014 р. 
зазнала істотних трансформацій, перетворившись 
на потужний інструмент протидії російській про-
паганді та поширення об’єктивної інформації про 
Україну. І хоча нині сформувати «правильне» 
сприйняття доволі важко, оскільки офіційні позиції 
та «прісні» заяви почали губитись серед альтер-
нативного інформаційного потоку в соціальних 
мережах і відеохостингах, цифрова дипломатія 
України зробила квантовий стрибок у бік осво-
єння потужного інструментарію соціальних мереж. 
Аналіз активності облікового запису МЗС України 
у Твітері за 2013–2018 рр. демонструє, що за ці 
5 років кількість твітів з офіційної сторінки МЗС 
зросла в 50 разів (з 1047 до 50 987), при чому пік 
зростання припадає на 2014 р. Пропорційно щодо 
динаміки твітів зростала і кількість фоловерів сто-
рінки (з 760 у 2013 р. до 82 621 у 2018 р.).  

Загострення епідеміологічної ситуації у світі 
у зв’язку з поширенням коронавірусу значно акту-
алізувало потенціал цифрової дипломатії. Вперше 
в історії світової дипломатичної практики вір-
туальні платформи стали чи не єдиним місцем 
для зустрічі дипломатів, політиків і державних 
діячів, перетворюючи інструментарій цифрової 
дипломатії з допоміжного на ключовий у питан-

нях міжнародної взаємодії. Так, в Україні та світі 
політичні події найвищого рівня вже переходять 
в онлайн. У квітні 2020 р. Україна почала голову-
вання у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ 
в онлайн-режимі; відбулися перші віртуальні візити 
Прем’єр-міністра та Міністра закордонних справ 
України до Німеччини в режимі відеоконференцій. 
Як зазначає заступник директора Дипломатичної 
академії України ім. Геннадія Удовенка Є. Габер, 
«пандемія продемонструвала, що за бажання зна-
чну частину міжнародних відносин можна легко 
перевести в «цифровий» формат» [6].

Публічна й культурна дипломатія теж перехо-
дить у світ соціальних мереж та онлайн-майдан-
чиків. Про цифровізацію культурної дипломатії 
свідчить зростаюча популярність віртуальних подо-
рожей музеями світу, домашніх концертів у пря-
мому ефірі та тематичних «зустрічей» у мережі на 
різних рівнях. Так, цифрова культурна дипломатія 
слугує прекрасним засобом для просування різних 
іміджевих ініціатив на рівні країни – від посилення 
присутності в міжнародному інформаційному полі 
до популяризації національних культурних про-
дуктів на світовій арені. У цьому контексті варто 
зазначити, що медіаактивність посольства істотно 
впливає на сприйняття держави громадянами, 
політичними і діловими колами країни перебу-
вання. Соціальні мережі закордонних дипломатич-
них установ країни відіграють важливу роль у реа-
лізації окреслених іміджевих ініціатив, адже вони 
вже акумулювали навколо себе певну аудиторію 
і потребують лише якісного контенту.

Суттєвою перевагою проектів у цифровій сфері 
є низький рівень фінансових затрат на їх органі-
зацію та проведення. У разі потреби реалізацію 
такого проекту можна забезпечити шляхом вико-
ристання внутрішніх інтелектуальних і творчих 
ресурсів. Щодо організаційної підготовки, алго-
ритм планування віртуального заходу майже не 
відрізняється від його «звичайного» аналогу. Перш 
за все необхідно промоніторити діяльність ключо-
вих генераторів ініціатив у сфері публічної дипло-
матії та укласти список цікавих ідей, тоді як аналіз 
специфіки країни перебування й наявних ресур-
сів дасть змогу адаптувати чи відредагувати віді-
брані ідеї так, щоб їх реалізація стала можливою. 
Під час такого брейн-шторму важливо врахувати 
всі особисті компетенції, що можуть стати у нагоді 
в процесі планування заходів: знання мови, про-
фесійні інтереси, творчий досвід тощо. У процесі 
прийняття рішення щодо доречності того чи іншого 
заходу варто також співвідносити фактори резуль-
тативності та складнощі реалізації. Так, немає 
сенсу витрачати ресурси на завідомо неефек-
тивний проект або братися за планування заходу 
з низькою результативністю при високому рівні 
організаційної складності. В умовах обмеженого 
та забюрократизованого фінансування, кадрової 
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і ресурсної нестачі особливо важливо забезпе-
чити креативний підхід до вирішення поставлених 
задач, а також дати чіткі відповіді на три основних 
запитання: 1) якою є цільова аудиторія; 2) які очіку-
вані результати від реалізації заходу; 3) чи можна 
долучити партнерів чи волонтерів до реалізації. 

Культура, освіта і спорт видаються найбільш 
перспективними напрямами в контексті зміц-
нення позицій у медіапросторі країни перебування 
та просування культурного потенціалу своєї країни. 
Мова цих видів людської діяльності універсальна 
та загальнозрозуміла, а тому слугує ідеальним 
фундаментом для пошуку спільних точок дотику 
й розбудови діалогу. 

На нашу думку, доцільно запропонувати такі 
проекти у сфері цифрової публічної дипломатії, 
які можуть бути ініційовані українською стороною. 
Високу результативність та середню складність 
виконання можуть мати: 1) онлайн-конкурс на най-
кращий вірш, малюнок (чи долучення до міжнарод-
ного проекту, наприклад, в освітній сфері) тощо; 
2) публікація в соціальних мережах Посольства 
відеопривітання українського співака/музиканта 
з виконанням популярної у країні перебування 
пісні/мелодії (відповідно до нагоди); 3) телеміст 
або відеоконференція між школярами/студентами 
освітніх закладів двох країн; 4) онлайн майстер-
клас або відеотренування від українських спортс-
менів для підтримання фізичної форми та ін. 

Середня результативність із низькою або 
середньою складністю виконання може бути 
досягнута шляхом реалізації: 1) інтелектуального 
брейн-рингу в соціальних мережах Посольства; 2) 
інформаційної кампанії щодо конкретної нагоди; 
3) читання української поезії мовою країни пере-
бування в ефірі однієї з місцевих радіостанцій (за 
наявності готового перекладу) тощо. Такий резуль-
тат може принести також публікація в соціальних 
мережах Посольства аудіо-подкасту з українським 
перекладом літературного твору одного з пись-
менників країни перебування, проте цей проект 
є складнішим у виконанні порівняно з попередніми.

Запропоновані вище проекти доцільно зазда-
легідь розміщувати у щомісячному або щоквар-
тальному плані цифрової публічної дипломатії. Це 
дасть змогу оптимізувати їх організаційну підго-
товку та підібрати відповідні міжнародні або націо-
нальні свята чи знаменні дати, до яких можна при-
урочити згадані проекти.   

Отже, протягом понад 150-річної історії  існу-
вання термін «публічна дипломатія» змінював 
конотацію відповідно до обставин різних епох. 
Запит на відкритість, пропаганда, м’яка сила – саме 
з цими поняттями асоціювалась публічна дипло-
матія у різні часи. На сучасному етапі публічна 
дипломатія сприймається переважно як дво- чи 
багатосторонній процес, що передбачає зворотний 
зв’язок. Однією з ключових цілей публічної дипло-

матії є розбудова розгалуженої комунікаційної 
мережі, що створювала би сприятливе підґрунтя 
для зовнішньої політики та дипломатії загалом. 

Ключовим результатом є визначення зрос-
таючої ролі цифрової дипломатії як інструменту 
публічної дипломатії. Конкурентні переваги циф-
рової дипломатії в еру глобальної цифровіза-
ції дають змогу перевести значну кількість про-
ектів публічної дипломатії у віртуальний вимір. 
При цьому ефективність проектів може навіть 
зрости, адже аудиторія і масштаб покриття 
в мережі в рази більші, ніж у реальному житті, 
а організаційна вартість значно менша. 

Запропоновані у статті проекти цифрової 
публічної дипломатії України спрямовані на 
досягнення комплексних зовнішньополітичних 
цілей – зміцнення позицій України в міжнародному 
інформаційному полі, а також просування її різно-
стороннього потенціалу за кордоном. Три основні 
вектори плану – культура, освіта і спорт – вида-
ються найбільш перспективними напрямами в кон-
тексті реалізації поставлених цілей. За кожним із 
зазначених векторів наведені проекти заходів 
у цифровому форматі, побудовані на принципах 
креативності, залучення внутрішнього інтелекту-
ального та творчого ресурсів.   

Висновки. У результаті аналізу основних віх 
історії світової та української публічної диплома-
тії було з’ясовано, що на сучасному етапі її роз-
витку першочерговою задачею багатьох держав 
є налагодження тривалого двостороннього діа-
логу з цільовою аудиторією із залученням якомога 
більшої кількості державних та приватних акто-
рів. Обґрунтовано, що розбудова взаємодовіри 
та зміна політичної поведінки об’єкта комунікації 
як вищі цілі нової публічної дипломатії актуалізу-
ють роль закордонних дипломатичних установ. 
Посольства – це медіатори між національною 
та закордонною аудиторією, оскільки саме за посе-
редництвом дипломатів як агентів розуміння нала-
годжуються та підтримуються зв’язки з місцевою 
громадськістю, створюється імідж та формується 
підґрунтя для просування національних інтересів. 

Під тиском зовнішніх обставин (безпрецедентне 
зростання впливу соціальних мереж на світові про-
цеси, обмеження фізичних пересувань у зв’язку 
із загостренням епідеміологічної ситуації у світі) 
цифрова дипломатія перетворюється на потуж-
ний інструмент реалізації значної кількості цілей 
публічної дипломатії. Вперше в історії традиційної 
дипломатії цифрові технології стали відігравати 
основну, а не допоміжну роль. Обґрунтовано, що 
органічне вписування інструментарію цифрової 
дипломатії у площину публічної дипломатії відбу-
лося завдяки таким унікальним перевагам: порів-
няно низький бюджет, доступ до великої аудиторії, 
можливість швидкої двосторонньої комунікації 
та зворотного зв’язку. З’ясовано, що медіатизація 
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публічної, зокрема, культурної дипломатії сприяє 
залученню ширшого кола акторів до реалізації 
поставлених цілей. Водночас здійснення успіш-
ної цифрової дипломатії потребує захисту даних 
та безпеки в мережі, що може стати предметом 
подальших наукових студій.
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The article provides an overview of the «public diplomacy» concept and its current 
interpretations in the World’s and Ukrainian diplomatic practice. One of the major issues 
addressed in the article is deployment of the potential of Ukraine’s public diplomacy in the digital 
format. Given a modern understanding of the term “public diplomacy” in the diplomatic 
practice of the countries with the longest history of public diplomacy (i.e. France, USA, UK), 
the article discusses key objectives of public diplomacy within the foreign policy course. 
A brief history of the institutionalization of Ukraine’s digital diplomacy reveals its weak sides: 
lack of understanding of the digital diplomacy’s potential, insufficient attention to the digital 
diplomacy strategy in the Foreign Ministry’s agenda, unsolved personnel and organizational 
issues.
Significance of this research is related to the rapid digitalization of the world processes 
and increasing the importance of digital diplomacy within the toolkit of public diplomacy. 
The purpose of the article is to clarify the role of public diplomacy in the state foreign policy 
and to highlight the potential of digital diplomacy. The study is held basing on the systematic, 
structural and functional methods as well as the method of content analysis.
The research made it possible to trace the process of institutionalization and development 
of digital diplomacy of Ukraine and to determine the role of its’ foreign diplomatic missions 
in the implementation of a successful public diplomacy. The major outcome of this research 
constitutes a proposal of public diplomacy projects to be held in the digital format, using 
the social networks of diplomatic missions abroad. The implemented study also confirms 
that the digital diplomacy in terms of public diplomacy projects has a significantly high 
effectiveness.
It has been proven that the activation of a creative approach and internal intellectual resources 
as well as the elaboration of a monthly or a quarterly digital plans of public diplomacy is very 
helpful in order to optimize the event planning process.
Key words: audience, communications, soft power, event planning, public diplomacy, social 
media, digital diplomacy.
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Introduction. For the past years non-military influ-
ence (economic sanctions and soft power) acquired 
growing prominence in foreign policy of the great 
powers. The US, the EU, China and Japan employ 
non-military tools in responding to the Iranian and North 
Korean nuclear crises that threaten their security. 
Non-military instruments these are means of great 
powers by which they seek to influence the behavior 
of target states, to demonstrate leadership, to resolve 
international conflict and to express common values. 
Above all, because economic rather than military 
strength is increasingly seen by states as the prime 
determinant of international power, non-military tools 
may begin to assume an even more prominent role.

Problems of formation and development 
of the sanctions policy were researched mainly by 
foreign scientists, such as J. Blanchard, D. Cortright, 
D. Drezner, J. Galtung, G. Lopez, M. O’Sullivan, 
R. Pape, N. Ripsman, et al. Nevertheless, scientific 
understanding of sanctions policy has a different 
vision and conceptual structure depending within 
which framework of theoretical school this concept is 
considered. But whatever the school, there is a gen-
eral agreement among experts that under definite 
circumstances sanctions strategy is capable not only 
to guarantee state’s national interests but to maintain 
international peace and security. Among Ukrainian 
scholars, the issues of sanctions strategy are widely 
outlined in the publications of S. Galaka, V. Pahil, 

Yu. Romanenko, V.Vasilenko, and others. Soft power 
has become part of popular political discourse since it 
was coined by Harvard’s Joseph Nye in his 1990 book, 
Bound to Lead: The Changing Nature of American 
Power, strengthened by his Soft Power: The Means 
to Success in World Politics, and further elaborated in 
The Powers To Lead [12‒17].

The purpose of this research is to analyze the nature 
of non-military instruments (economic sanctions, 
soft power and communication strategies) of for-
eign policy within the international relations theory, 
because these tools are becoming increasingly cen-
tral to shaping strategic outcomes in the XXI century.

The research is based on the groups of methods. 
The study used a case study approach, comparative 
approach, methods of textual analysis and genera- 
lization.

Results. At first, we will try to conceptualize 
the definition of the economic sanctions in the interna-
tional relations theory. There is no generally accepted 
definition of economic sanctions. The term “economic 
sanctions” is one of the more confused and confusing 
to have entered the lexicon and discourse of inter-
national politics. Part of the ambiguity surrounding 
the term stems from the fact that the word “sanctions” 
in everyday usage carries multiple meanings. Accord-
ing to the Oxford Concise Dictionary, the term can 
connote the granting of official permission or approval 
and, at the same time, a penalty or punishment 
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for disobeying a law or rule [1; 3, p. 11]. Confusion 
also results from the tendency of many scholars to 
use the term “sanctions” interchangeably with a raft 
of other descriptors, such as “economic statecraft”, 
“economic coercion”, “economic warfare”, “economic 
diplomacy” [2; 4, p. X]. In the view of the above differ-
ent definitions of economic sanctions we will analyze 
more thoroughly.

For instance, Daniel Drezner, a towering figure 
who made path breaking and enduring contribu-
tions to political analysis of the economic sanctions, 
the author of the “sanctions paradox”, defines eco-
nomic sanctions as “the threat or act by a nation-
state or coalition of nation-states, called the sender, 
to disrupt economic exchange with another nation-
state, called the target, unless the targeted coun-
try acquiesces to an articulated political demand” 
[2, p. 2]. R.J. Ellings ascertains economic sanctions 
as the governmental policies that cut or curtail eco-
nomic relations in order to coerce the target coun-
try(ies) into behaving in accordance with the sanction-
er’s(s’) objectives [5, p. 16]. G. Lopez and D. Cortright 
qualify economic sanctions as the “coercive foreign 
policy action of a nation(s) in which it intentionally 
suspends customary economic relations such as 
trade and/or financial exchanges in order to prompt 
the targeted nation to change its policy or behavior 
[5, p. 15]. N. Crawford determines economic sanc-
tions as “the denial of customary interactions (stra-
tegic, economic, or social); they are intended to pro-
mote social, political, or economic change in a target 
state” [6, p. 5]. According to J. Blanchard, N. Rips-
man and Shambaugh, economic sanctions strategy 
is the particular form of the coercive foreign policy in 
which a state disrupts its normal economic relations 
with another state in order to achieve one of the fol-
lowing objectives: (1) to induce the targeted state to 
change its behavior; (2) to generate popular pres-
sure on the government that causes it to change its 
policies; or (3) to provoke a coup or revolt that leads 
to the emergence of a new government that will act 
in accordance with the sanctioning state’s wishes 
[7, p. 219; 8, p. 4]. Rennack evaluates economic 
sanctions like “coercive measures imposed by one 
country, or coalition of countries, against another 
country, its government or individual entities therein, 
to bring about a change in behavior or policies [9]. 
American theorist in economic sanctions policy 
M. O’Sullivan characterizes economic sanctions as 
the deliberate withdrawal of normal trade or financial 
relations for foreign policy purposes [10, p. 12].

Theorists in international politics distinguish eco-
nomic sanctions from economic wars. For instance, 
R. Pape illustrates the difference between these two 
categories. According to the scientist, economic sanc-
tions “seek to lower the economic welfare of a tar-
get state by reducing international trade in order to 
coerce the target government to change its political 

behaviour” [11, p. 93‒94]. By contrast, an economic 
war takes place “when a state threatens to inflict eco-
nomic harm… in order to persuade the target state to 
agree to terms of trade more favorable to the coercing 
state” [11, p. 94]. 

Economic sanctions operate in a similar way to mil-
itary warfare. Both share the same end, the “political 
disintegration of the enemy so that he gives up the pur-
suit of his goals. The method used is value depriva-
tion” [1, p. 386]. The theory foresees a roughly propor-
tionate relation between both phenomena: the more 
intense the value-deprivation, the more widespread 
the political disintegration in the target state. J. Galtung 
explains: “The idea is that there is a limit to how much 
value deprivation the system can stand, and that once 
this limit is reached (resulting in a split in leadership 
or between leadership and people), then political 
disintegration will proceed very rapidly and will lead 
to surrender or willingness to negotiate” [1, p. 388].

Thus, two central definitional elements can be 
discerned in the concept of economic sanctions: 
the coercive measures need to be economic in nature 
and its aim needs to be political.

On the other hand, it is necessary to underscore 
that the key methodological іssue of іdentifying 
the variables of the economic sanctions efficiency 
remains unresolved in international relations schol-
arship. None of the classical schools has emerged 
uncontested through its capacity to provide an une-
quivocal answer to the puzzle of why economic sanc-
tions in some cases fail to achieve desirable outcome. 
Generally, the international relations theory deter-
mines that the policy of economic sanctions effective-
ness as a mechanism of the states’ national interests 
quarantее depends on the wide international political 
support of the sanctions on the part of the great states 
on all stages of their implementations. Іt іs provided by 
the coincidence of their national interests in the target 
country and foreign political attraction of the geopolit-
ical surrounding states of the target country towards 
realization of the sanctioned measures. The policy 
of economic sanctions effectiveness also depends on 
such a factor as the formed normative and legal base 
which defines the principles and regulates the peculi-
arity of the policy of economic sanctions implementa-
tion related to the target country. The next factors are: 
institutional providing of the sanctioned measures 
realization; export and import dependence of the tar-
get country on the state-sanctioner which is often quar-
anteed by the previous positive political relationships 
between the state-sanctioner and the objective state. 
It also depends on the moderation of diplomacy goals 
the policy of sanctions is aimed at, which are to be 
corrected in the foreign political activity of the objec-
tive state but are not directed on the changing of polit-
ical regime in the target country.  Additional factor is 
the presence of formed political opposition in the objec-
tive country which is oriented on the state which real-
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izes the policy of sanctions, demonstrates readiness 
to satisfy its goals when the mechanisms of the pop-
ulation influence on making political decisions exist.

In XXI century the processes of globalization 
and the information revolution led to essential trans-
formation of the international system, which is now 
composed of three different spheres: a military 
sphere, where the USA has unipolar control but there 
are several states with a growing military potential as 
China and Russia and which are ready to become 
rivalries to the American presence around the world; 
an economic sphere, where there is a multipolarity 
shared by the USA, the European Union and Japan; 
and a third transnational sphere, where a diversity 
of state and non-state agents coexist [13, p. 39]. The 
characteristics of the emerging threats also have their 
origins in the processes of globalization and the infor-
mation revolution: their main agents are non-state 
entities that exist and act in the transnational sphere. 
If hard power resources can be effective in the mili-
tary and economic spheres, only soft power can work 
at the transnational level and in reality of proxy war. 
For Ukraine which is evolved in a war conflict with 
Russia the soft power instruments can become effec-
tive tools to secure national interests of Kyiv. So in 
terms of aggravation of Ukrainian-Russian confron-
tation in its bilateral and multilateral dimensions, 
the issue of the content and consequences of the soft 
power mechanism, the soft power mechanism’s role in 
the relations among countries require an in-depth study.

Let now look at theoretical formulation of soft 
power. The concept of soft power that is well known 
throughout the world is only the definition used by pro-
fessor Joseph Nye; nevertheless, it is not the only one 
and its various definitions are not free of contradic-
tions among them. 

Taking into considerations mentioned above, we 
are addressing the conceptualization of soft power 
given in Nye’s main works. 

We will begin with a brief discussion about 
the nature of power, admittedly one of the most dis-
puted concepts in political science and international 
relations. Nye opts for a succinct definition: ‘power is 
the ability to influence the behavior of others to get 
the outcomes one wants’ [12, p. 25‒29; 13, p. 4‒5; 
14, p. 1‒5]. This conciseness allows him to focus 
on other aspects of power in international relations, 
as he moves on to articulate the distinction between 
hard and soft power. The concepts are twofold: 
‘The distinction between hard and soft power is one 
of degree, both in the nature of the behavior and in 
the tangibility of the resource’ [12, p. 267; 13, p. 176; 
14, p. 7]. This distinction between power behaviors 
and power resources is the crucial element in Nye’s 
concept of soft power.

Thus, Nye defines soft power as the ability to make 
others want what you want. In this sense, soft power 
is the opposite of hard power, the ability to make oth-

ers do what you want. As traditionally understood in 
international relations theories, hard power presup-
poses an active and direct engagement of the actors 
involved, expressed by incentives or threats, and is 
usually related to military force or economic resources. 
Soft power, which Nye also calls co-optive or indirect 
power, rests on the attraction a set of ideas exerts, 
or on the capacity to set political agendas that shape 
the preferences of others. Therefore, soft power is 
related to intangible resources like culture, ideologies 
and institutions [12, p. 31‒35].

According to Nye, power behaviors are ways 
of exercising power. Different types of behavior form 
a spectrum ranging from command power to co-op-
tive power. Command power is the ability to change 
what others do, while co-optive power is the ability to 
shape what others want. Therefore, command power 
is manifested through acts of coercion and persua-
sion, and co-optive power can be seen in the attrac-
tion exerted by a given agent and his capacity to 
define political agendas.

The second distinction between hard and soft 
power deals with the tangibility of power resources. 
However, the scientist does not apply any specific 
terminology at this point. Referring to tangibility, Nye 
uses the terms hard power resources and soft power 
resources. Hard power resources are well known: 
population, territory, natural resources, the size 
of the economy, armed forces, technological devel-
opment, among others. These are tangible resources. 
In opposition, soft power resources are characteris-
tically intangible resources: culture, ideology, values 
and institutions are the most common examples.

It is also worth noting that in all works of Nye 
there is no discussion on the meaning of tangibility. 
The question of what would qualify a resource as 
tangible or intangible is not a simple one. Nye clas-
sifies economic resources as tangibles, but an argu-
ment could be made that most of the time they do 
not have a physical existence. A financial agreement 
lending money to a developing country could save 
its economy from a major crisis, but it is not easy 
to see the tangibility of this power resource – espe-
cially in credibility crisis, as economists well know. 
On the opposite side of the spectrum, Nye classifies 
institutions as intangible resources. It is comprehen-
sible that he might be referring to institutional ideas 
and what they represent, but some institutions have 
physical existence, very important and present ones, 
running projects and programs all over the world. 
The fact is that Nye leaves the reader with no cri-
teria to address the tangibility of power resources.

In any case, the distinction between hard and soft 
power is given by taking together the nature of the agent’s 
behavior and the tangibility of the resources. However, 
a serious problem arises directly from this articulation. 
It has to do with the relation between power behav-
iors and power resources: “… soft power resources 
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tend to be associated with co-optive power behavior, 
whereas hard power resources are usually associ-
ated with command behavior. But the relationship is 
imperfect” [12, p. 267; 13, p. 176; 14, p. 7]. The logical 
consequence of the terminology used by Nye is that 
command power is related to hard power resources, 
and co-optive power to soft power resources. But 
these relations do not always hold true: it is possible 
for command power behavior to utilize intangible soft 
power resources, in the same sense that co-optive 
power behavior can make use of tangible hard power 
resources. Actually, it is even possible that command 
power creates soft power resources, or that co-optive 
power creates hard power resources.

On the other hand, it is necessary to stress that 
the question that is not properly explored in Nye’s first 
books on soft power is the dependence of soft power 
resources on hard power resources: would soft power 
resources be effective only when hard power resources 
exist to sustain them? This question is not answered 
in the first two books, but in the last one the author 
underlines: “… soft power does not depend on hard 
power” [17; 14, p. 9]. Instead of a theoretical argument, 
Nye presents examples to justify his statement. First, 
he presents the Vatican as an unquestionable exam-
ple of soft power (after recounting Stalin’s disdainful 
question about how many divisions the Pope controls). 
Other examples are contemporary Norway, Canada 
and Poland that, according to Nye, have recently dis-
played a stronger influence on international politics 
than their hard power resources would predict, due to 
the use of soft power resources in their foreign policies.

Communication as an element of soft power has 
a significant impact on foreign policy, both in the pol-
icy-making process and at a higher level associated 
with the nexus of foreign policy and international rela-
tions. Communication involves the transmission or 
conveying of information through a system of sym-
bols, signs, or behavior. Communication connects 
individuals and groups; (re)constructs the context; 
and defines, describes, and delineates foreign policy 
options. The current trends are the synthesis in many 
areas, with a focus on the psychological processes 
associated with who communicates, how, to whom, 
and with what effect in the realm of foreign policy; 
and with the structural characteristics of communica-
tion or discourse. The major areas of publications on 
foreign policy and communication include: (a) the mak-
ing of foreign policy and the role of mass media in 
this process; (b) how foreign policy is understood as 
a communicated message by allies and adversar-
ies in international relations; and (c) constructivism, 
poststructuralism, and discourse analysis. Within 
the scope of foreign policy and media falls work asso-
ciated with the CNN effect, framing, and public opin-
ion. Works within international relations have focused 
on how foreign policy signals international intent, 
including threat and willingness to cooperate [18].

Conclusions. Summing up the above mentioned 
we admit that economic sanctions as the foreign pol-
icy tool that prescribes the disruption of economic 
relations in order to coerce the target state to change 
disapproved policy. Theorists assume that the main 
goal of economic sanctions is to change target coun-
try’s behavior as desired by a sanctioning state. Thus, 
scientists suppose that compellence is the main 
aim which pursues sanctioning country. Other goals 
of economic sanctions are specific deterrence, weak-
ening, international and domestic symbolism. 

Scholars are unanimous in the opinion that eco-
nomic harm leads to political disintegration brought 
about by an unwillingness of the population in the tar-
get country to suffer economically because of interna-
tionally unpopular policy.

Soft power is the use of attraction and persuasion 
rather than the use of coercion or force in foreign pol-
icy. It arises from the attractiveness of a country’s cul-
ture, political ideals and policies, whereas hard power 
develops out of a country’s military or economic 
might. Thus, the soft power of a country rests primar-
ily on three resources: its culture (in places where it is 
attractive to others), its political values (when it lives 
up to them at home and abroad) and its foreign pol-
icies (when they are seen as legitimate and having 
moral authority). On the other hand, the set of lib-
eral ideas promoted by the USA and shared by other 
Western states, such as democracy and free markets, 
made soft power resources easier to implement. With 
other states sharing the same principles and values, 
the costs of maintaining the order through economic 
incentives or military threats were reduced. Once 
again, development and exercise of soft power made 
the position of democracy in the contemporary inter-
national system less difficult to maintain.
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Беззаперечним є той факт, що у постбіполярний період міжнародних відносин 
економічні санкції набули статусу важливого механізму зовнішньополітичного впливу. 
Практично щоісяця зростає чисельність держав, на які накладаються економічні 
санкції, так само, як і постійно збільшується кількість держав-ініціаторів санкційних 
заходів. Така тенденція невпинного зростання санкційного тиску зазнає суттєвої 
критики як із боку академічного співтовариства, так і з боку транснаціональних 
компаній, які мають найбільші витрати від економічних санкцій. У зв’язку із 
цим міжнародні економічні санкції часто називають надмірним неефективним 
і несправедливим засобом впливу. Тим не менш ця характеристика економічних 
санкцій є надто узагальненою і не розкриває параметрів застосування санкцій, 
не визначає, за яких обставин санкційні заходи можуть виявитися ефективним 
або неефективним інструментом впливу. Альтернативним інструментом 
зовнішньополітичного впливу в постбіполярний період стали стратегії м’якої 
сили, які найчастіші застосовують у своїй дипломатії США і держави ЄС. Метою 
дослідження є визначення ролі і впливу невійськових зовнішньополітичних механізмів 
на сучасні світові політичні процеси. Виклад розпочинається із висвітлення природи 
примусових економічних зовнішньополітичних інструментів, надалі розкривається 
вплив м’якої і розумної сили на специфіку сучасної міжнародної політики. У статті 
проаналізовано методологічні підходи, що склалися в теорії міжнародних відносин, 
до розуміння природи економічних санкцій. З’ясовуються концептуальні підходи, що 
сформувалися в рамках класичних напрямів теорії міжнародних відносин, до розуміння 
сутності санкційного впливу, аналізуються умови ефективності застосування 
економічних санкцій як інструменту зовнішньої політики. Надалі автори визначають 
сутність м’якої сили в сучасних міжнародних відносинах, встановлюють 
співвідношення м’якої і розумної сили як механізмів зовнішньополітичного впливу 
держав, розкривають історичні передумови появи інструментів м’якої сили у світовій 
політиці. Наголошується на тому, що в сучасних реаліях протидії російській агресії 
інструменти м’якої сили й економічні санкції можуть виявитися ефективними 
засобами відстоювання національних інтересів України.
Ключові слова: зовнішня політика, теорія міжнародних відносин, економічні санкції, 
м’яка сила, розумна сила, зовнішня політика України, комунікаційні стратегії.
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Вступ. На сучасному етапі спортивна дипло-
матія України знаходиться в стадії формування. 
Перспективи її розвитку, можливості викорис-
тання  потенціалу для поліпшення іміджу країни 
та підвищення її міжнародного авторитету, а також 
глибшого використання ресурсів м’якої сили – всі ці 
обставини надають темі статті особливої актуаль-
ності [6, с. 67]. Відповідні інститути влади в Україні 
проводять політику популяризації спорту, як  про-
фесійного, так і масового, підкреслюють важли-
вість прищеплення культури спорту і ставлять 
довгострокову мету у вигляді оздоровлення насе-
лення. Величезні надії покладаються на зміцнення 
культурної ідентичності та поліпшення зовнішньо-
політичного іміджу через форми спортивної дипло-
матії, такі як великі змагання (Олімпійські ігри, 
чемпіонати світу та Європи, міжнародні, континен-
тальні, регіональні першості) та спортивні заходи 
(кубкові і товариські зустрічі, фестивалі, виставки, 
присвячені спортивній тематиці, спортивні кон-
греси, конференції з питань спорту).

Мета та завдання. Метою статті є дослідження 
спортивної дипломатії України, її індикаторів 
та актуальних проблем. Реалізація мети статті 
передбачає розв’язання конкретизованих завдань:

1) визначити сутнісний зміст і орієнтованість 
спортивної дипломатії в сучасній системі міжна-
родних відносин;

2) проаналізувати приклади реалізації спортив-
ної дипломатії в діяльності державних структур 
України;

3) окреслити виклики і перспективи розвитку 
спортивної дипломатії в Україні.

Методи дослідження. Реалізація мети, 
а також завдань статті зумовлюють використання 
авторкою  як загальнонаукових методів (аналізу, 
синтезу, узагальнення), так і спеціальних, полі-
тологічних методів дослідження – політико-пра-
вового, структурно-функціонального,  порівняль-
ного. У статті застосовано й емпіричні методи 
збору і аналізу інформації.

Результати. Спортивні зв’язки роблять істотний 
внесок у зміцнення міжкультурного діалогу, сприя-
ють зростанню міжнародного престижу України. 
Саме тому вони мають розглядатися як невід’ємна 
і повноцінна частина стратегії дій України на між-
народній арені.

У наші дні спорт по праву можна назвати однією 
з найважливіших частин життя людини і суспіль-
ства. Він охоплює практично всі сторони життя 

Спортивна дипломатія: сутнісне значення,  
виклики і перспективи для України

Філіппова Юлія Владиславівна

Для України успішна реалізація спортивної дипломатії має величезне значення. 
У процесі становлення державності, у складних соціально-політичних та економічних 
умовах державі потрібно використовувати всі наявні інструменти реалізації 
та захисту своїх зовнішніх інтересів. У цій ситуації не можна недооцінювати ті 
можливості, які відкриває перед зовнішньополітичними інституцiями спортивна 
дипломатія. Це зумовлює актуальність теми дослідження і її практичне значення 
у сфері зовнішньої політики України.
Реалізація мети, а також завдань статті, орієнтованих на розгляд сутнісних аспектів 
спортивної дипломатії, викликів і перспектив спортивної дипломатії в Україні, 
зумовлюють використання авторкою як загальнонаукових методів (аналізу, синтезу, 
узагальнення), так і спеціальних, політологічних методів дослідження – політико-
правового, структурно-функціонального, порівняльного, а також емпіричних методів 
збору і аналізу інформації.
У статті стверджується, що спорт виступає опосередкованим інструментом 
впливу на населення різних країн. Спортивні зв’язки роблять істотний внесок 
у зміцнення міжкультурного діалогу, сприяють зростанню міжнародного престижу 
країни. У наші дні спорт по праву можна назвати однією з найважливіших частин 
життя людини і суспільства. Він охоплює практично всі сторони життя сучасної 
людини. Феномен спорту в сучасному світі полягає в тому, що він став явищем 
глобального масштабу, що об’єднує людей різних вікових груп, національностей, 
релігій, поглядів. Водночас спорт – це засіб представництва на світовій арені, що 
забезпечує імідж країни, сприяючи таким чином реалізації її інтересів. З огляду на те, 
що в нашої країни багата спортивна історія та традиції, спорт мають розглядати 
як невід’ємну та повноцінну частину стратегії дій України в зовнішньополітичних 
відносинах з іншими державами.
У статті зазначені основні прояви спортивної дипломатії України –  Євро-2012, Ліга 
Чемпіонів-2018, українсько-азербайджанська співпраця; окреслюються виклики щодо 
спортивної дипломатії, а також перспективи її реалізації в дипломатичній сфері 
України.
Ключові слова: спортивна дипломатія, зовнішня політика, УЄФА,  міжкультурний 
діалог.
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сучасної людини. Феномен спорту в сучасному 
світі полягає в тому, що він став явищем глобаль-
ного масштабу, що об’єднує людей різних вікових 
груп, національностей, релігій, поглядів. Водночас 
спорт – це засіб представництва, що забезпечує 
імідж країни, сприяючи таким чином реалізації 
її інтересів  на світовій арені. У цьому плані за 
своїми впливами спорт зараховують до категорії 
«м’якої сили», що посідає відчутне місце в дипло-
матії і міжнародних відносинах сучасного світу.

Так, спорт та дипломатія гібридизуються, 
увага сучасних зовнішньополітичних концепцій 
фокусується на тому, як і чому уряди мають вико-
ристовувати спортивні ресурси, щоб підкріплю-
вати успіх традиційної дипломатії. Як вважають 
сучасні дослідники дипломатичної галузі, там, де 
«незграбна машина» компетентної дипломатії не 
може впоратися, треба закликати м’яку силу гнуч-
кої та адаптивної неофіційної дипломатії [2, c. 260].

Використання інструментів спортивної дипло-
матії може якщо не цілковито розв’язати про-
блему, то реально створити більш сприятливі 
умови для подальшого діалогу вже на найвищому 
рівні – в політичній площині. Нині, в умовах гло-
балізації, загострення міжнародних відносин, зрос-
тання загрози політичних конфліктів і криз помітно 
зростає роль неполітизованих міжнародних орга-
нізацій і громадських структур, здатних зробити 
певний внесок у вирішення світових проблем. 
Йдеться, перш за все, про підвищення ролі спорту, 
спортивної дипломатії в зміцненні миру, взаємо-
розуміння, розрядці міжнародного навантаження 
та встановленні міждержавних контактів.

У практиці міжнародного спорту та олімпій-
ського руху є чимало прикладів того, як спорт ста-
вав інструментом формування позитивного сприй-
няття країни на міжнародній арені, надання їй 
підтримки у процесі розв’язання складних зовніш-
ньополітичних проблем. Тому сучасні держави 
використовували і продовжують використовувати 
спорт як інструмент «м’якої сили», політичного 
впливу на міжнародне співтовариство. І хоча сві-
това політика досить далека від того, щоб вида-
вати спортивну дипломатію за засіб вирішення 
всіх проблем у сучасних міжнародних відносинах, 
її вплив не можна не враховувати, навіть за най-
більш складних обставин міжнародних відносин, 
включаючи міжнародні конфлікти. 

Реалії свідчать, що ніщо не заважає спортив-
ним інститутам зростати в масштабі і залучати до 
своїх ідеалів дедалі більше прихильників. Пра-
цюючи спільно, міжнародні спортивні інституції 
поширюють такі загальнолюдські цінності, як вза-
ємоповага, дисципліна, толерантність, рівність, 
чесність. Іноді спортивні інституції сприймаються 
як альтернатива не позбавлених блюзнірства 
політико-дипломатичних відносин. Що стосується 
використання спорту в національних інтересах, то 

завдяки такій політиці відбувається демократиза-
ція політичних інститутів, дипломатії в тому числі.

В області функціонування української спортив-
ної дипломатії перспективи розвитку «м’якої сили» 
можуть бути охарактеризовані як високі. Активна 
її участь у спортивних подіях світового масштабу, 
діяльність щодо будівництва нових спортивних 
комплексів і вдосконалення внутрішнього законо-
давства в галузі спортивної політики свідчать про 
успіх у практиці імплементації теоретично оформ-
лених принципів дії дипломатії в спортивній сфері.

Проявів успішної спортивної дипломатії Укра-
їни було немало. Найактивніше цей інструмент 
використовувався за період 2012‒2019 р.  і був 
пов’язаний із реалізацією низки міжнародних спор-
тивних заходів. Одним із найбільш показових у цьому 
плані стало Євро-2012, коли  Україні та Польщі 
була надана змога провести фінальну частину 
Євро-2012. Це рішення УЄФА більшою мірою було 
викликане дипломатичними інтересами та мало 
на меті допомогти країнам, які мали доволі складні 
відносини, в процесі підготовки до чемпіонату 
зблизитися та налагодити зовнішньополітичні 
зв’язки [1, с. 255]. Варто зазначити, що УЄФА має 
багато стратегічних програм, які мають великий 
потенціал у вирішенні гуманітарних питань та про-
блем сучасності.

Класичним проявом спортивної дипломатії 
стало відвідання Ліги Чемпіонів 2018 р. тодішнім 
президентом України П.О. Порошенком із коро-
лем Іспанії  Хуаном  Карлосом I, президентом 
Естонії  К.і Кальюлайд і прем’єр-міністром Бол-
гарії Б. Борисовим. На таких заходах часто обго-
ворюються питання, які мають важливе значення 
для формування зовнішньої політики. Така форма 
спортивної дипломатії була завжди популярна 
на міжнародній арені та вирішувала конфлікти, 
які тривали роками.

Одним з яскравих прикладів спортивної дипло-
матії України на двосторонньому рівні можна вва-
жати співпрацю між Україною та Азербайджан-
ською Республікою (АР) в культурно-гуманітарній 
сфері, яка здійснюється в рамках імплементації 
двосторонньої договірно-правової бази та харак-
теризується інтенсивним культурним і науковим 
обміном між двома країнами шляхом участі їх 
представників у фестивалях, спільних творчих 
проектах, наукових конференціях, спортивних 
змаганнях та інших заходах в Україні та АР.

У 2012 р. була завершена реалізація першого 
етапу спільного українсько-азербайджанського 
проекту підготовки перших в Азербайджані карт 
зі спортивного орієнтування. Підготовка згаданих 
карт українським фахівцем – майстром спорту 
міжнародного класу М. Пугачем стала результа-
том домовленостей, досягнутих між Міністерством 
молоді і спорту АР і Посольством України в Азер-
байджані. Загалом було підготовано 14 карт, які від-
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повідають усім міжнародним стандартам у цьому 
виді спорту. Результатом цієї роботи варто вва-
жати те, що в жовтні 2012 р. Федерацію спортив-
ного орієнтування АР було прийнято до Міжнарод-
ної федерації, а з травня 2013 р. на території АР 
відбуваються на постійній основі міжнародні зма-
гання «Кубок ім. Г. Алієва» зі спортивного орієнту-
вання [3]. 5 травня 2017 р. в Баку відбулося підпи-
сання Меморандуму про взаєморозуміння в галузі 
спорту між Національним олімпійським комітетом 
України та Національним олімпійським комітетом 
АР. Зазначений документ підписаний президен-
том Національного олімпійського комітету України 
С. Бубкою і віце-президентом Національного олім-
пійського комітету Азербайджану Ч. Гусейнзаде [3].

Таке співробітництво закладає підвалини 
накопичення досвіду українських дипломатич-
них відомств,  державних і недержавних інститу-
цій у реалізації принципів спортивної дипломатії. 
Проте функція спортивних заходів як безпосеред-
ньої опори для реалізації зовнішньополітичних 
завдань України залишається мало вкоріненою 
в практичному плані і вимагає подальших ціле-
спрямованих дій з її удосконалення.

Так, спортивна дипломатія є формою неофіцій-
ної взаємодії певних груп спортивного товариства 
(організації, спортсмени, вболівальники і т. д.) між 
собою і з офіційними органами влади. Вона має бути 
реалізована на загальновизнаних законах і нормах. 
До таких норм можна зарахувати визнання єдності 
загальнолюдської цивілізаційної основи, взаємної 
безпеки цивілізаційного розвитку, при якому різні 
цивілізації і держави не допускають обмеження 
можливостей розвитку інших цивілізацій і держав 
світової спільноти і виключають створення щодо 
них будь-яких загроз, підтримання багатополярності 
сучасного світу, його єдності і різноманіття, особли-
вої відповідальності держав як основних суб’єктів 
міжнародного права за забезпечення міжнародного 
миру і безпеки, захист всіх аспектів народної само-
бутності та права народів в їх різноманітті. 

Крім того, спортивна дипломатія має базуватися 
й на більш вузьких положеннях, що стосуються 
безпосередньо спорту і його взаємодії з політикою. 
Саме від того, наскільки грамотно будуть сфор-
мульовані ці положення, залежить результат всіх 
акцій спортивної дипломатії країни.

Водночас, оскільки спортивна дипломатія – це 
складне комплексне явище, що поєднує елементи 
спорту і традиційної або публічної дипломатії, вдо-
сконалення діяльності в зазначеній сфері перед-
бачає законодавчі й інституційні зміни, орієнтовані 
на розв’язання двох груп проблем: проблеми укра-
їнської публічної дипломатії та проблеми в галузі 
спорту вищих досягнень.

Говорячи про першу групу, перш за все необ-
хідно згадати недоліки самої системи. Однією з най-
більш важливих проблем української публічної 

дипломатії в розрізі «м’якої сили» є відсутність сис-
темного характеру і грамотної координації в роботі, 
яку ведуть різні організації, відомства або навіть 
окремі люди в цьому напрямі. У будь-якому разі 
здійснення ефективної взаємодії між усіма цими 
елементами спортивної дипломатії вимагає висо-
кого професіоналізму з боку управлінських кадрів.

З іншого боку, неможливо уявити спортивну 
дипломатію без її основного компонента – спор-
тивних перемог, але ситуація в цій сфері швидше 
гнітюча, ніж підбадьорлива. Українському спорту 
необхідні системні зміни, держава має перегля-
нути свою політику в галузі фізичної культури, 
освіти та медицини, оскільки з огляду на резуль-
тати, які ми маємо нині, вона не є ефективною.

Для держави спорт має незаперечне значення. 
Заняття фізичною культурою впливає на здоров’я 
населення, що позначається на обороноздатності 
країни; крім того, спорт є однією з галузей націо-
нальної економіки. Однак в останні десятиліття 
великі держави стали широко використовувати 
і зовнішньополітичну функцію спорту. З розвитком 
засобів масової комунікації спорт став серйозним 
інструментом впливу. Нині такі великі спортивні 
змагання, як Олімпійські ігри та чемпіонати світу 
з деяких видів спорту, привертають більше уваги, 
ніж найважливіші переговори на вищому рівні, 
і саме за результатами цих змагань у більшості 
людей складається враження про ту чи іншу країну.

За роки незалежності самостійна команда Укра-
їни брала участь у 6 літніх Олімпіадах, загалом 
завоювавши 121 нагороду, з них 35 – золотих, 30 – 
срібних, 56 – бронзових. Це все говорить про те, що 
перш за все, в нашої країни багата спортивна істо-
рія і традиції, найсильніша школа і багатий тренер-
ський ресурс у багатьох видах спорту, що робить 
її серйозним претендентом на нагороди. Це своєю 
чергою робить можливим використання спортивної 
дипломатії як інструменту м’якої сили країни. Крім 
того, Україна домоглася права проведення низки 
найважливіших спортивних змагань, що означає 
приїзд великої кількості туристів і дасть змогу про-
сувати національну культуру і систему цінностей. 
Не можна також забувати про такі можливості 
спортивної дипломатії, як використання змагань 
як майданчика для неформальних переговорів.

Однак для того, щоб успішно реалізовувати 
спортивну дипломатію, Україні необхідно вирішити 
низку гострих проблем, пов’язаних із підготовкою 
спортсменів і кадрового складу, поліпшенням якості 
роботи організацій, що займаються діяльністю 
в галузі спорту, налагодити комунікацію між усіма 
акторами реалізації спортивної дипломатії України. 
Крім того, необхідно викорінити проблему корупції, 
яка накладає серйозний відбиток на репутацію 
України загалом. Особливе місце серед позабю-
джетних джерел фінансування фізичної культури 
та спорту посідають податкові та інші пільги. Дер-
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жавне регулювання здійснюється через систему 
спортивних комітетів і підрозділів із фізичної куль-
тури і спорту. Їх діяльність фінансується з держав-
ного бюджету і доходів організацій та підприємств, 
що належать їм. Спортивно-оздоровчі організації, 
керовані спілками та громадськими організаціями, 
фінансуються як міністерством, так і профспілками 
і частково за рахунок залучення коштів населення.

В Україні розвиток некомерційного сектора 
в спортивно-оздоровчій сфері гальмується через 
довготривалість цільової державної програми під-
тримки та розвитку спортивно-оздоровчої сфери, 
неефективність реалізації регіональних та терито-
ріальних програм, а також слабкий інтерес вітчиз-
няних і зарубіжних інвесторів до вкладення коштів 
у цю сферу через недостатність податкових пільг 
та інших стимулюючих преференцій. Донині не 
отримали гідного розвитку інститути спонсорства 
та меценатства. Крім цього, чинні інституційні меха-
нізми та організаційні форми суб’єктів спортивно-
оздоровчої сфери бізнесу не забезпечують їх функ-
ціонування за сучасними вимогами, їх потенціал 
не може бути реалізований повною мірою в рам-
ках лише комерційного сектора з урахуванням їх 
низької підприємницької привабливості [4, c. 60].

Проведення великих змагань і якісна підготовка 
атлетів вимагає серйозних фінансових витрат, які 
нині здебільшого лягають на державний бюджет. 
Залучення інвесторів у зв’язку з цим стало б 
вирішенням проблем фінансування. Загалом 
спортивна дипломатія України нині знаходиться 
в процесі свого розвитку. Держава дедалі більше 
усвідомлює її потенціал і цінність для реалізації 
завдань традиційної та публічної дипломатії. Дослі-
дження спортивної дипломатії вимагає звернути 
увагу на низку проблем, пов’язаних із міжнародним 
спортом, які справляють помітний вплив на стан 
міждержавних відносин і рівень їх напруженості.

Ще однією серйозною проблемою, що підвищує 
в останні роки рівень напруженості в міжнарод-
ному спорті, є проблема вживання допінгу.

Актуальним напрямом міжнародного співробіт-
ництва є співпраця в області боротьби з допінгом 
у спорті. Чинна система, що включає міжнародні 
та національні структури, нормативні документи 
і міжнародні правові акти, дає змогу порівняно 
ефективно протидіяти застосуванню допінгів, хоча 
і вимагає постійного вдосконалення.

Олімпійські медалі за результатами додаткових 
перевірок узятих свого часу допінг-тестів українці 
втрачають із гнітючою постійністю. Варто зазна-
чити, що у квітні 2017 р. був позбавлений здобу-
того срібла на Іграх-2008 у Пекіні борець вільного 
стилю Василь Федоришин за вживання заборо-
неного препарату туринаболу. Загалом за під-
сумками Олімпіад Україна через допінг втратила 
10 нагород: золото Юрія Білонога в Афінах-2004, 
чотири срібла й п’ять бронз. За цим показником 

наша країна посідає неприємне друге місце слідом 
за Росією. Однак різниця між «лідерами» абсо-
лютна. З атлетами з РФ наших спортсменів єднає 
хіба що недолуга поверховість у підходах до вжи-
вання найпримітивніших препаратів, виявляти які 
почали ще мало не за часів існування НДР.

Більшості допінгових проблем Україна могла б 
уникнути, якби мала щось на кшталт єдиного для 
всіх видів спорту Центру фармакологічного забез-
печення (чи спортивної реабілітації) або ж спро-
можної проводити дослідження на сучасному рівні 
фармакологічної лабораторії. Власне, про потребу 
в таких комплексах говорило не одне покоління 
спортсменів і тренерів. Однак за 28 років незалеж-
ності, виправдовуючись безгрошів’ям, держава 
нічого схожого не збудувала [5].

Можна позначити принаймні шість причин, що 
ведуть до необхідності використовувати спортивну 
дипломатію в зовнішніх відносинах: 

1) бурхливі зміни в традиційній дипломатії – 
колись класична модель дипломатії, що припускає 
взаємодію винятково держав, стає одним з аспек-
тів сучасної дипломатичної діяльності, змушує тра-
диційну дипломатію до адаптації і експериментів;

2) збільшення числа видів спорту та спортив-
них організацій і зростання їх впливу: спорт зво-
дить нанівець відмінності між представниками гро-
мадськості, дипломатами і політиками; 

3) в XXI столітті спорт, культура і дипломатія 
є потужними зовнішньополітичними інструмен-
тами, демонстрація влади через дипломатію, 
засновану на традиційних підходах (роззброєння, 
безпека, демаркація кордонів, створення міждер-
жавних об’єднань тощо), цікавить громадськість 
меншою мірою, ніж спорт; 

4) перетворення спорту на одну з основних час-
тин сучасного життя всього світу: завдяки спорту 
уявлення про країну змінюється з приголомшли-
вою швидкістю, продумані дипломатичні акції 
поступаються спорту; 

5) зближення спорту і дипломатії з точки зору 
їх можливостей представляти держави: диплома-
тія уособлює собою міжнародний порядок, захи-
щає високі цінності, має відкритий характер, спорт 
також уособлює шляхетність; 

6) здатність спортивної дипломатії надсилати 
«м’які» сигнали, що свідчать про стан відносин між 
державами [7, с. 212].

Також необхідно враховувати проблеми з допін-
гом спортсменів, що серйозно впливає на імідж 
держави, відповідно, призводить до того, що необ-
хідно повною мірою залучати спортивну диплома-
тію в систему міжнародних відносин.

Висновки. Будь-яка держава, що претендує 
на глобальний або регіональний статус у світо-
вій політиці, включаючи Україну, зобов’язана мати 
у своєму розпорядженні інструментарій «м’якої 
сили», складовою частиною якого є спортивна 
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дипломатія та всі її форми. Як і «м’яка сила», 
спорт може використовуватися для налагодження 
добросусідських відносин між державами, висту-
пати каталізатором для взаємозбагачення куль-
тур, інтенсифікації культурно-гуманітарних обмі-
нів і навіть сприяти вирішенню найважливіших 
дипломатичних питань. Але спорт також виступає 
і як потужний засіб політичних маніпуляцій, тиску 
на геополітичного суперника і вирішення влас-
них вузькоегоїстичних зовнішньополітичних цілей 
і завдань. Видається, що в XXI столітті у виграші 
ті держави, які зможуть вправно комбінувати 
різні аспекти спортивної дипломатії як важливого 
інструменту «м’якої сили».

Водночас не можна переоцінювати можливості 
спортивної дипломатії, яка підлягає загальним 
закономірностям розвитку міжнародних відносин, 
співвідношення сил на світовій арені. Не завжди 
пріоритети і цінності спорту, спортивних змагань 
є суттєвими в процесі вирішення гострих політич-
них, дипломатичних, гуманітарних питань. Сам по 
собі спорт аполітичний, тому, який ефект і який 
результат матиме спортивна дипломатія, зале-
жить виключно від політичної волі урядів, міжна-
родних організацій, світової громадської думки. Це 
висуває перед українськими відомствами, держав-
ними і недержавними установами низку серйозних 
(законодавчих й інституційних) проблем, від про-
сування яких залежатимуть значною мірою успіхи 
країни на світовій арені, досягнення цілей, які 
мають політичне значення і які, за звичаєм, вирі-
шуються за допомогою традиційної дипломатії.
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The successful implementation of sports diplomacy in Ukraine is essential. In the process 
of statehood formation, in difficult socio-political and economic conditions, the state must 
use all available tools to implement and protect its external interests.  In this situation, one 
should not underestimate the opportunities that sports diplomacy opens up for foreign policy 
institutions.  This determines the relevance of the research topic and its practical significance 
in the field of foreign policy of Ukraine.
The realization of the purpose, as well as the objectives of the article, focused on 
the essential aspects of sports diplomacy, challenges and prospects for sports diplomacy in 
Ukraine, determine the author’s use of both general scientific methods (analysis, synthesis, 
generalization) and special political science research methods. legal, structural-functional, 
comparative, as well as empirical methods of collecting and analyzing information.
The article argues that sport is an indirect tool for influencing the population of different 
countries. Sports ties make a significant contribution to strengthening intercultural dialogue, 
contribute to the growth of the international prestige of the country. Nowadays, sport can 
rightly be called one of the most important parts of human life and society. It covers almost 
all aspects of modern human life. The phenomenon of sport in the modern world is that it 
has become a phenomenon of global scale, uniting people of different ages, nationalities, 
religions, views. At the same time, sport is a means of representation on the world stage, 
which ensures the image of the country, thus contributing to the realization of its interests. 
Given the fact that our country has a rich sports history and traditions, that is why sports 
should be considered as an integral and full-fledged part of Ukraine’s strategy of action in 
foreign relations with other countries.
The article highlights the main manifestations of sports diplomacy of Ukraine ‒ Euro-2012, 
Champions League 2018, Ukrainian-Azerbaijani cooperation outlines the challenges of sports 
diplomacy, as well as prospects for its implementation in the diplomatic sphere of Ukraine.
Key words: sports diplomacy, foreign policy, UEFA, intercultural dialogue.
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Історична пам’ять є одним з головних чинни-
ків формування національної самосвідомості. 
Усвідомлення культурно-історичної окремішності 
є джерелом політизації нації, легітимізації її суве-
ренітету, державних кордонів та інституцій. Уко-
ріненість в історичному минулому формує у гро-
мадян почуття національної гідності, патріотизму, 
самодостатності, цементує єдність і неподільність 
Українського народу. Створення потужного націо-
нального міфу, формування на рівні колективної 
пам’яті цілісного погляду на історичне минуле, 
пробудження почуття спільності історичної долі 
є основою успішного українського національного 
проєкту, сприятиме європейській інтеграції України. 

Слід констатувати, що недостатній рівень 
сформованості національної пам’яті, присутність 
у колективних уявленнях про минуле рудиментів 
імперсько-радянських історичних доктрин, суттєві 
регіональні відмінності у трактуванні українського 
минулого на Півдні та Сході країни сформували 
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В умовах активізації сучасних викликів і посилення глобальних впливів актуалізується 
питання збереження національної ідентичності, без якої неможливе існування 
національної держави. Метою статті є дослідження політики пам’яті як важливого 
чинника формування національної ідентичності. 
Зазначається, що сучасний стан історичної пам’яті характеризується певною 
дихотомією, що зумовлене співіснуванням двох проєкцій колективної пам’яті – 
націоцентричної та імперсько-російської.
Підкреслюється, що історична пам’ять не може належним чином виконувати 
інтегруючу функцію у зв’язку з наявністю суттєвих розбіжностей у тлумаченні 
національного минулого, що пов’язано з чітко вираженим регіональним виміром 
відмінних версій (проєкцій) колективної пам’яті на теренах України. Зазначається, 
що суттєве розшарування колективної пам’яті української нації зумовлене глибокими 
історичними коренями. Українські землі перебували у складі державних утворень 
імперського типу, таких як Річ Посполита, Австро-Угорщина, Російська та Османські 
імперії, кожна з яких запроваджувала власні проєкти пам’яті та ідентичності. І хоча 
жоден з них на територіях України не був реалізований повною мірою, але кожен певною 
мірою відобразився на колективній свідомості українців. Українська національна 
ідентичність у цих умовах формувалась на противагу польській та російській 
(імперським) ідентичностям. Вказується, що в радянський період формування 
української національної ідентичності стримувалося державною асимілятивною 
політикою комуністичного режиму, спрямованою на створення «нової історичної 
спільності – радянського народу» з денаціоналізованим типом історичної пам’яті.
Акцентується увага на тому, що одним з найбільш дієвих і ефективних механізмів 
реалізації державної політики пам’яті є впровадження комеморативних практик, 
спрямованих на формування та актуалізацію національних «місць пам’яті» – 
значущих історичних подій, постатей, артефактів, за допомогою яких спільноти 
встановлюють ціннісно-смисловий зв’язок зі своїм минулим. Підкреслюється, 
що в контексті створення «місць пам’яті» потрібно актуалізувати зусилля 
з формування Пантеону національних героїв, який є одним із ключових чинників 
формування національної самосвідомості. Зазначається, що основою усталеності 
та ідентичності певної спільноти є наявність героїчного минулого, яке солідарно 
визнається та усвідомлюється її членами.
Ключові слова: історична пам’ять, комеморативні практики, політика пам’яті, 
місця пам’яті, ідентичність.
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сприятливе підґрунтя для виникнення відцентро-
вих регіональних настроїв, проросійської регі-
ональної ідентичності та сепаратизму, що при-
звело в майбутньому до збройного протистояння 
на Сході країни. У такому контексті Л. Зашкільняк 
зазначав: «Значна поляризація українського сус-
пільства, існування подвійних ідентичностей і різ-
новекторних геополітичних орієнтацій становлять, 
з одного боку, цікавий феномен мультикультур-
ності соціуму, а з іншого – реальну небезпеку для 
існування самої держави» [1, с. 95].

Це підтверджує тезу про те, що історична 
пам’ять є чинником національної безпеки. Слід 
також відзначити, що її сучасний стан через свою 
некомпліментарність із європейською моделлю 
колективної пам’яті є певною перешкодою на 
шляху інтеграції України до Об’єднаної Європи. 
Загальновідомо, що остання постала як результат 
переосмислення та використання досвіду прими-
рення ворогуючих у минулому європейських дер-
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жав і розділених за ставленням до свого минулого 
націй та сприятиме створенню єдиного європей-
ського пам’яттєвого простору. Спільне ставлення 
до спадку тоталітаризму, рішуче засудження його 
злочинів, примирення навколо історії, сповне-
ної минулими антагонізмами та протистояннями 
стало підґрунтям Об’єднаної Європи. Примирена 
пам’ять, зібрана у єдину оповідну цілісність, роз-
глядається європейцями як запорука стабільності 
та безпеки на континенті. Очевидно, що Укра-
їні важко інтегруватися в європейську спільноту 
з багажем розмежованої та конфліктної пам’яті, яка 
досі не звела рахунків з комуністичним минулим. 

Така проблематика досліджується низкою укра-
їнських дослідників, зокрема слід назвати Я. Гри-
цака, В. Гриневича, Я. Дашкевича, Л. Залізняка, 
Я.  Ісаєвича, Г.  Касьянова, Б. Кравченка, І. Лисяка-
Рудницького, Л. Нагорну, Г. Півторака, А. Портнова, 
М. Рябчука, В. Сергійчука, М. Стріху, І. Симоненка, 
В. Солдатенка, І. Юхновського, Ю. Шаповала, Н.  
Яковенко та багатьох інших дослідників. Аналіз різ-
них аспектів державної політики пам’яті в Україні 
здійснений В. Кравченко, І. Юхновським, Ю. Зерній.

Слід відзначити, що у всі часи історія завжди 
зазнавала пильної уваги зі сторони держави 
й активно впливала на її політику. Як зазначав 
І. Ерманн: «Історія відіграє у політиці величезну 
роль. З одного боку, уряди мають вміти викорис-
товувати спадок минулого. З іншого боку, офіційна 
репрезентація цього минулого, історії є серйозним 
засобом легітимації політичних рішень» [2, с. 316]. 
Ще у давні часи правителі використовували істо-
рію, здійснюючи вплив на розум людей. В давніх 
царствах – Месопотамії, Персії, Єгипті та інших 
історія слугувала інструментом підтвердження легі-
тимності царської влади, яка згідно з історичними 
міфами мала божественне походження. Історія 
була однією з елітних наук, історичними знаннями 
володіли лише жреці та правителі. В Античному 
світі формується концепція «історії-наставниці» 
(hіstоrіа mаgіstrа vіtае): історичні образи стають 
зразками для наслідування, слугують підставою 
для виправдання владних привілеїв, доказів шля-
хетного походження, уславлення військових пере-
мог, побудови проєктів на майбутнє тощо. Вже тоді 
історіографія виконувала практичні функції, вико-
ристовувала минуле у політичних цілях, а влада 
була зацікавлена у «правильному» розумінні Кліо. 
В історії Древнього Риму можна знайти приклади 
цілеспрямованих практик управління пам’яттю. 
Так, Сенат Риму вів боротьбу із тиранією шляхом 
організованого «забуття», як наприклад, вида-
лення імені «поганого» імператора з надписів на 
пам’ятниках та з архівних документів. 

У Середні віки історичні уявлення формуються 
у парадигмі теологічної інтерпретації історичного 
процесу, пошуку у ньому виявів Божого замислу. 
Історичні тексти дають можливість простежити, 

як контент минулого застосовується для утвер-
дження величі імперії Карла Великого, владних 
амбіцій папського престолу, для індоктринації кон-
цептів «другого» та «третього» Риму тощо. Істо-
рична риторика активно експлуатується в епоху 
Реформації як аргумент на користь справедли-
вості канонічного та громадянського права. 

З часів М. Макіавеллі історія набуває цілком 
прикладних функцій, використовується як полі-
тико-ідеологічний інструмент влади. В епоху абсо-
лютизму історики не тільки описують, а й активно 
трактують минуле, легітимуючи владу монархів 
над підданими. В пам’яті підданих наполегливо 
закріплюється династичний принцип передачі 
влади з апеляцією на історичну традицію. Альянс 
монархів з історією є дуже міцним. Досить згадати 
красномовний вислів М. Карамзіна, який, присвя-
чуючи Миколі І свою працю «История государства 
российского», написав: «Історія належить цареві».

У ХVІІІ–ХІХ ст. відбувається подальше зрощення 
історії, історичної пам’яті та політики, перетво-
рення їх на засіб політичної дії. Вождями Великої 
французької революції цілеспрямовано демон-
тується все, що нагадує громадянам про Старий 
режим. У колективній пам’яті нації в короткий про-
міжок часу народжується новий образ минулого, 
заданий новими соціальними рамками. Хоча без-
думне відкидання старого не привело до належних 
позитивних результатів, що підтверджує тезу про 
важливість використання досвіду минулого, навіть 
негативного, з метою його неповторення в майбут-
ньому. Подібної помилки припустилися й організа-
тори Жовтневої революції 1917 року в Російській 
імперії. Бездумне відкидання старого призвело до 
цілої низки значних помилок. Тому історія завжди 
нас може навчити, головне до цього прагнути.

Особливу роль історична пам’ять та політика 
пам’яті починає відігравати в епоху становлення 
національних держав, коли формуються нації як 
«уявлені спільноти» (Б. Андерсон). У цей період 
історія стає рушійною силою національних проєктів, 
а зусилля держав з їх формування – інструментом 
прискорення процесів націо- та державотворення. 

Слід констатувати, що формування національ-
них ідентичностей як найістотнішого атрибуту 
національних спільнот потребує встановлення тіс-
них стосунків з минулим. Як стверджує М. Шадсон: 
«... феномен національної держави неможливо зро-
зуміти або навіть визначити у відриві від створеного 
ним культурно-історичного образу» [3, с. 89]. Наці-
огенез, таким чином, постає як процес політизації 
етноісторій, поступової трансформації їх у націо-
нальний міф, який легітимізує претензії спільнот 
на власну окремішність та державність. Кожен 
національний рух конструює власний образ історії, 
а політичне лідерство здобувається у змаганні за 
утвердження у масовій пам’яті певної опції істо-
рії і, зокрема, її ключових подій (воєн, революцій, 
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реформ, політичних переділів тощо). Саме у добу 
націоналізмів «історія вийшла за рамки наукової 
дисципліни й стала ідеологічним засобом фор-
мування нової ідентичності, почала претендувати 
на роль пам’яті нації» [3, с. 90].  Пам’ять цементує 
національну солідарність та спільність, корелює 
з такими політичними категоріями, як «націо-
нальна ідея», «національна самосвідомість», 
«національна спадщина», «національний міф». 

У такому контексті можна чітко стверджувати, 
що історична пам’ять є важливим чинником дер-
жавотворення. У Стратегії національної безпеки 
України підкреслюється, що досягнення націо-
нальної єдності та соборності Української держави 
ускладнюється ціннісно-світоглядними та куль-
турно-історичними відмінностями окремих регіонів 
України і гальмується певними спекуляціями на цій 
тематиці з боку певних внутрішньо- і зовнішньопо-
літичних сил. Ю. Зерній зазначає, що «відповідне 
розшарування зумовлене незавершеністю укра-
їнського національного проєкту, суперечливістю 
процесу становлення загальнонаціональної іден-
тичності. Одним з виявів згаданого розшарування 
є кризовий (амбівалентний) стан історичної пам’яті 
українців, виявом якого є дефіцит спільності колек-
тивних уявлень про національну історію. При цьому 
треба зробити принципове застереження. Харак-
теризуючи стан колективної пам’яті українців як 
кризовий, жодним чином не йдеться про природне 
розмаїття регіональних (локальних) уявлень про 
минуле. Таке розмаїття не тільки не є проблемою 
національного розвитку, а навпаки, його неоцінен-
ним ресурсом та нормальною для європейських 
держав соціокультурною реальністю. Минуле 
кримських татар, євреїв, вірменів, греків, німців, 
угорців, румунів, ромів, представників інших етніч-
них спільнот поволі інтегрується до загальнонаці-
онального історичного наративу. Теми депортацій, 
Голокосту стають об’єктом поглиблених наукових 
досліджень, роковини цих подій відзначаються 
на загальнодержавному рівні» [4, с. 185].

Проте слід зазначити, що історична пам’ять на 
сучасному етапі не може належними чином викону-
вати інтегруючу функцію у зв’язку з наявністю пев-
них розбіжностей у тлумаченні національного мину-
лого, що пов’язано з чітко вираженим регіональним 
виміром відмінних версій (проєкцій) колективної 
пам’яті на теренах України. Лінію розмежування 
у цій площині створюють національна та проросій-
ська, пострадянська версії української історії. Ці 
чинники зумовлюють послаблення ідентифікуючої 
та консолідуючої функцій історичної пам’яті, що 
створює потенційну загрозу національній безпеці.

Суттєве розшарування колективної пам’яті 
української нації зумовлене глибокими історич-
ними коренями. Українські землі перебували 
у складі державних утворень імперського типу, 
таких як Річ Посполита, Австро-Угорщина, Росій-

ська та Османські імперії, кожна з яких запрова-
джувала власні проєкти пам’яті та ідентичності. 
І хоча жоден з них на територіях України не був 
реалізований повною мірою, але кожен певною 
мірою відобразився на колективній свідомості 
українців. Українська національна ідентичність 
у цих умовах формувалась на противагу поль-
ській та російській (імперським) ідентичностям. 
У радянський період формування української 
національної ідентичності стримувалося держав-
ною асимілятивною політикою комуністичного 
режиму, спрямованою на створення «нової істо-
ричної спільності – радянського народу» з денаці-
оналізованим типом історичної пам’яті. Під впли-
вом комуністичного режиму історична пам’ять 
українців зазнала суттєвих деформацій, наслідки 
яких ми долаємо до цього часу. 

Слід констатувати, що сучасний стан істо-
ричної пам’яті характеризується дихотомією, що 
зумовлене співіснуванням двох проєкцій колек-
тивної пам’яті – націоцентричної та імперсько-
російської. Недостатній рівень почуття спільності 
історичної долі, компліментарності в ціннісно-
смислових оцінках історичних подій та постатей 
послаблює громадянську солідарність, формує 
недовіру та відчуженість, породжує у різних сус-
пільних груп суттєві відмінності в розумінні наці-
ональних інтересів та перспектив розвитку кра-
їни. Зважаючи на те, що ці відмінності мають 
виразну регіональну «прив’язку», сучасний стан 
історичної пам’яті спричиняє зростання соціаль-
ної напруги, а тому становить потенційну загрозу 
єдності національного організму. 

Дуалізм історичної пам’яті проявляється у від-
мінному, навіть протилежному ставленні представ-
ників різних регіонів до ключових подій чи видат-
них діячів вітчизняної історії, що підтверджують 
дані соціологічних опитувань. Так, за даними 
опитування, що проводилося Фондом «Демо-
кратичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно 
із соціологічною службою «Ukrаіnіаn Sосіоlоgy 
Sеrvісе» у січні 2015 року, більшість респонден-
тів позитивно оцінили такі історичні події: Пере-
мога СРСР у Другій світовій війні (84,0% позитив-
них відповідей), введення християнства на Русі 
988 року (74%), отримання незалежності нашою 
країною (71%) та визвольні змагання Богдана 
Хмельницького (69%). Щодо ставлення до видат-
них історичних діячів, то перші позиції займають: 
Ярослав Мудрий – 33%, Богдан Хмельницький – 
32%, Володимир Великий – 31%, Михайло Гру-
шевський – 19%.  Найбільш негативне ставлення 
спостерігається до В. Януковича (54%), Йосипа 
Сталіна (39%), В.  Ющенка (25%), В. Леніна (23%) 
та Ст. Бандери (20%).

Але щодо ставлення до певних суперечли-
вих  сторінок нашої історії спостерігаються суттєві 
регіональні відмінності. Так, позитивне ставлення 
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до заснування ОУН та УПА переважає у захід-
них та центральних регіонах України (Закарпаття, 
Галичина, Волинь, Буковина, Поділля, Полісся), 
а негативне в південних та східних (Слобожан-
щина, Донбас, Причорномор’я)1.

Подібні тенденції прослідковуються і в соціо-
логічному дослідженні, проведеному Інститутом 
соціальної та політичної психології АПН України. 
Респондентам потрібно було визначити п’ять про-
відних національних лідерів за останні двісті років. 
Перші місця посіли: Т. Шевченко (24%), М. Гру-
шевський (21%), В. Чорновіл (15%), В. Ющенко 
(9%), Л. Кравчук (8%). Певний рівень підтримки 
мали  Л. Брежнєв (6%), І. Франко (6%), С. Пет-
люра (4%), С. Бандера (4%), В. Щербицький (3%). 
Найбільшу підтримку у всіх регіонах України 
отримали Т. Шевченко, І. Франко, Б. Хмельниць-
кий та М. Грушевський (Див. рис. 1). Лідерами 
позитивного ставлення у більшості регіонів був 
М. Грушевський та Б. Хмельницький (60% і 79%), 
оскільки Б. Хмельницький вважався лідером, який 
намагався об’єднати всі регіони України, М. Гру-
шевський також підтримував об’єднання Східної 
і Західної України. Лідерами негативного став-
лення респондентів були Й. Сталін та М. Горба-
чов (62% і 56%), оскільки перший проводив масові 
репресії, а другий розвалив Радянський Союз.

Дуалізм історичної пам’яті відображається 
також у ставленні до знакової події української 
історії – Голодомору 1932–1933 рр. Це зафіксо-
вано у ході соціологічного опитування, яке про-
водилося соціологічною групою «Рейтинг». Так, 
хоча більшість респондентів  (82%) вважають, 
що Голодомор 1932–33 рр. був геноцидом україн-
ського народу, у різних регіонах підтримка цієї тези 

є неоднозначною2. Так, це твердження поділяють 
95% жителів Заходу, 87% – Центру, 72% – Півдня 
та 61% – Сходу [5]. Тобто жителі Півдня та Сходу 
ще й досі перебувають під впливом проросійського 
пострадянського історичного наративу, в рамках 
якого стверджувалося, що ніякого геноциду укра-
їнського народу не було, просто були несприятливі 
погодні умови, що спричинили неврожай.

Контраверсійні оцінки щодо ставлення до влас-
ної історії та шляхів примирення засвідчує також 
і дослідження Центру Разумкова (див. табл. 1). 

На запитання: «Протягом XX ст. в історії України 
було багато подій, коли українці масово знищували 
один одного: це Перша і Друга світові війни, грома-
дянські війни, політичні репресії. Який з наведених 
шляхів вирішення взаємних образ є кращим?» (дина-
міка 2013–2015) були такі відповіді (див. табл. 1).

Таблиця 1
Який з наведених шляхів вирішення взаємних 

образ є кращим

Роки Квіт. 
2013

Квіт. 
2015

Потрібно, щоб винні обов’язково були 
покарані навіть через багато років 19,6 35,8

Потрібно примиритися і вважати,  
що не було ні правих, ні винних 65,3 46,2

Важко відповісти/не відповіли 15,1 18,0

Інше дослідження Центру Разумкова на таку 
тематику показує регіональний розподіл щодо 
ставлення українців до пошуків шляхів прими-
рення. На запитання: «Протягом двадцятого сто-
річчя в історії України було багато подій, коли укра-

Рис. 1. Національні лідери України за останні 200 років

1 Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціа-
тиви імені Ілька Кучеріва» спільно із соціологічною службою 
«Ukrаіnіаn Sосіоlоgy Sеrvісе» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 
2015 року на замовлення Міжнародного центру перспективних 
досліджень у 11 регіонах України. Всього опитано 4413 респон-
дентів (по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буко-
вині – 401, в Центрі – 402, на Поліссі – 410).

2 Опитування проводила соціологічна група «Рейтинг» з 20 жов-
тня по 4 листопада серед 3 тис. респондентів з населення 
України від 18 років і старше методом особистого формалізова-
ного інтерв`ю (fасе-tо-fасе). Вибірка репрезентативна за віком, 
статтю, регіонами і типом поселення. Похибка репрезентатив-
ності дослідження – не більше 1,8%.
Детальніше читайте на УНІАН. URL: httрs://www.unіаn.uа/
sосіеty/10760546-роnаd-80-grоmаdyаn-vvаzhаyut-gоlоdоmоr-
gеnосіdоm-ukrаjіnskоgо-nаrоdu-оріtuvаnnyа.html.
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їнці масово знищували один одного: це Перша 
і Друга світові війни, громадянські війни, політичні 
репресії. Який з наведених шляхів вирішення вза-
ємних образ є кращим? ми спостерігаємо такі варі-
анти відповідей (див. табл. 2).

Найбільший відсоток тих, хто прагне покарати 
винних, спостерігається на Півдні (32,9%) та в Цен-
трі (32,2%), найбільший відсоток тих, хто прагне до 
примирення – на Заході (57,0%) і Півдні (53,5%). 

Хоча суттєвих відмінностей по даних показниках 
між різними регіонами не спостерігається. Мак-
симальна різниця між показниками по першому 
питанню – 5%, по другому питанню – 7%, що 
засвідчує, що загалом ставлення до примирення 
у всіх регіонах є більш-менш рівномірним [6].

Загалом по Україні близько половини опитува-
них (51,6%) засвідчує толерантність до суперечли-
вих сторінок вітчизняної історії. Близько третини 

Таблиця 2
Регіональний розподіл щодо ставлення українців до пошуків шляхів примирення

Захід Центр Південь Схід Україна
Потрібно, щоб винні обов’язково були покарані навіть 
через багато років 27,2 32,2 32,9 27,2 29,7

Потрібно примиритися і вважати, що не було ні правих, 
ні винних 57,0 50,0 53,5 49,2 51,6

Важко відповісти 15,8 17,2 13,0 23,1 18,7

Таблиця 3
Динаміка змін ідентичностей громадян України (з 1992 по 2016 рр.)  

(за даними моніторингу Інституту соціології НАН України)
Ким Ви себе насамперед вважаєте?

 1992 2000 2003 2005 2008 2010 2012 2013 2014 2016
Мешканцем населеного пункту, 
в якому Ви живете 24,0 31,3 30,5 24,.6 24,5 27,2 29,8 28,6 16,1 15,2

Мешканцем регіону (області  
чи кількох областей), де Ви живете 6,8 6,9 6,7 6,4 9,3 6,6 7,6 7,8 8 8,2

Громадянином України 45,6 41,0 44,2 54,6 51,7 51,2 48,4 50,6 64,4 62, 8
Представником свого етносу, нації – – 3,1 2,1 2,6 3,1 1,8 2,0 2,1 3,4
Громадянином колишнього Радян-
ського Союзу 12,7 12,2 10,7 8,1 9,0 6,9 8,4 6,6 5,4 4,6

Громадянином Європи 3,8 2,8 0,7 0,8 0.4 0,9 1,2 1,2 1,1 1,8
Громадянином світу 6,.4 5,6 2,4 2,5 1,7 3,1 2,4 2,4 2,1 2,6
Інше – – 1,4 1,0 0,6 0,8 0,3 0,6 0,5 0,8
Не відповіли 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,6

Рис. 2. Думки населення України в цілому до шляхів примирення
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респондентів не прагнуть до примирення, а 18,7% 
не визначилися, що засвідчує певний рівень напру-
жененості в суспільстві (див. рис. 2).

Отже, залишається актуальним завдання щодо 
пошуків шляхів примирення і формування несупер-
ечливої історичної пам’яті, оскільки вона  виконує 
ідентифікуючу функцію, зумовлюючи самоототож-
нення людини з тією чи іншою культурною тради-
цією. Нині ми спостерігаємо тут певні проблеми, 
позаяк частина громадян України ідентифікують 
себе з російською чи радянською культурною тра-
дицією. Слід зазначити, що довгий час в Україні 
були досить сильними регіональні ідентичності, 
коли громадяни усвідомлювали себе насамперед 
мешканцями певного регіону. І не завжди регіо-
нальні ідентичності були проукраїнськими, так, на 
Сході і Півдні України внаслідок значних інформа-
ційних впливів з Російської Федерації була сфор-
мована регіональна ідентичність проросійського 
спрямування, яка й уможливила анексію цих регіо-
нів Російською імперією.

Як бачимо, довгий час спостерігалися високі 
показники загальноукраїнської (респонденти іден-
тифікували себе як громадяни України) та регіо-
нальної ідентичності (респонденти себе ідентифі-
кували насамперед як мешканці населеного пункту, 
в якому вони живуть (села, району чи міста)). 
Позитивно слід відзначити, що пострадянська 
ідентичність за роки незалежності зменшилася 
на 8% (з 12,7 до 4,6%). Великий стрибок загаль-
ноукраїнської ідентичності на 13,8% спостерігався 
з 2013 по 2014 рік, що спричинено суспільно-полі-
тичною ситуацією в Україні тоді та консолідацією 
української політичної нації в умовах боротьби 
з гібридною агресією з боку Російської Федерації.

 Отже, для посилення національної ідентич-
ності потрібно сприяти формуванню історичної 
пам’яті, «примиренню» пам’яті, нівеляції антаго-
нізму у трактуванні «болючих» тем минулого тощо, 
на що повинна бути спрямована  державна полі-
тика пам’яті.  

Саме нині, коли відбувається процес станов-
лення української політичної нації, особливої ваги 
набуває питання відродження пам’яті Українського 
народу. Політика пам’яті розвинутої національної 
держави спрямовується на досягнення такого 
стану історичної пам’яті, який би сприяв форму-
ванню загальнонаціональної ідентичності, консо-
лідації української політичної нації. Це завдання 
відображено в статті 11 Конституції України, в якій 
зазначено: «Держава сприяє консолідації та роз-
виткові української нації, її історичної свідомості, 
традицій і культури». Для забезпечення цього кон-
ституційного завдання органи державної влади 
здійснюють реалізацію комплексу комеморатив-
них стратегій та практик, орієнтованих на фор-
мування колективних уявлень про історичні події 
та постаті, які є складником державної політики 

пам’яті. Проте така сфера державної політики 
перебуває у стані становлення, потребує корегу-
вання та подальшого вдосконалення.

Слід констатувати, що довгий час державна 
політика пам’яті характеризувалася надто повіль-
ними темпами оздоровлення символічного про-
стору країни, млявими темпами унормування 
топоніміки, модернізації музеїв історичного про-
філю, недостатньою підтримкою краєзнавства, 
невиразністю архівної політики. Її слабкою ланкою 
продовжує бути недостатній рівень популяризації 
історії у мас-медіа, не досить швидкий розвиток 
вітчизняних культурних індустрій, на ринку яких, 
зокрема у  кінопрокаті та книговиданні, тільки 
останнім часом почала переважати вітчизняна 
продукція. Десятиліттями в Україні переважала 
анахронічна топоніміка, нараховувалася значна 
кількість пам’ятників подіям і постатям радянської 
доби. Експертна група Ради Європи, яка ще десять 
років тому досліджувала вітчизняну культурну 
політику, зазначила, що  із 140 тисяч пам’яток, які 
охоронялися державою, 7 тисяч (6%) становили 
пам’ятники Леніну [7, с. 335]. Представники екс-
пертної групи підрахували, що про події і діячів 
тоталітарного радянського минулого нагадували 
вулиці у 7 тисячах 219 населених пунктах України. 

Лише останніми роками почали відбуватися 
позитивні зміни. Відповідно до заходів з декомуні-
зації   в Україні останнім часом було перейменовано 
25 районів і 987 населених пунктів. Також були змі-
нені назви 51 493 вулиць, провулків, площ й інших 
об’єктів топоніміки; демонтовано 2389 пам’ятників 
і пам’ятних знаків, із них – 1320 Володимиру Леніну. 
Хоча на тимчасово окупованих територіях на Сході 
та Півдні країни радянська топоніміка залиша-
ється переважаючою. Не завершені остаточно ці 
процеси й на інших територіях України. Так, ще 
й досі на мапі Києва ми можемо побачити проспект 
Героїв Сталінграда, вулицю Московську. Довгий 
час відбувалися активні дискусії і проходили судові 
засідання щодо змін назв Московського проспекту 
та проспекту Ватутіна на проспект Степана Бан-
дери та проспект Шухевича. Позивачі  апелювали 
до того, що це посилює політичну напругу в місті 
і викликає протести громадянського суспільства. 
Лише 9 грудня Апеляційним судом міста Києва було 
підтверджено законність перейменування про-
спектів Московського та Генерала Ватутіна.  Як би 
там опоненти декомунізації не намагалися повер-
нути втрачені позиції, але одним із важливих 
моментів оздоровлення українського суспільства 
від залишків радянського тоталітарного наративу 
є зміна символічного простору. Тільки переосмис-
ливши минуле, ми зможемо побудувати майбутнє.

Одним з найбільш дієвих і ефективних механіз-
мів реалізації державної політики пам’яті є фор-
мування та актуалізація національних «місць 
пам’яті» – значущих історичних подій, постатей, 
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артефактів, за допомогою яких спільноти вста-
новлюють ціннісно-смисловий зв’язок зі своїм 
минулим. «Актуалізовані місця пам’яті» обґрун-
товують, роз’яснюють та підтримують моральні 
принципи та суспільні інституції, на яких три-
мається кожне суспільство. Вони дають людині 
екзистенційну, онтологічну орієнтацію в житті, 
нарешті, є каркасом національної ідентичності» 
[8, с. 23]. П. Нора, автор такого поняття, пропонує 
надзвичайне широке його тлумачення, відносячи 
до «місць пам’яті» події та знаменитості, ланд-
шафти та пейзажі, музеї та монументи, свята 
та річниці, кладовища й храми, історичні символи 
й меморіали, комеморативні церемонії (ритуали) 
й паломництва тощо [8, с. 24].  

У контексті створення «місць пам’яті» потрібно 
актуалізувати зусилля з формування Пантеону 
національних героїв, який є одним із ключових 
чинників формування національної самосвідо-
мості. Слід зазначити, що основою усталеності 
та ідентичності певної спільноти є наявність 
героїчного минулого, яке солідарно визнається 
та усвідомлюється її членами. У цьому контексті 
слід згадати слова Е. Сміта, який писав: «Головні 
функції національної ідентичності – це подолання 
забуття через нащадків, відновлення колектив-
ної гідності через покликання на золоту добу, 
реалізація братерства через символи, ритуали 
та церемонії, які прив’язують живих до мертвих 
і полеглих спільноти» [9, с. 26]. 

Одним з ефективних засобів формування 
колективної історичної пам’яті є висвітлення життя 
та діяльності видатних українців у ЗМІ, особливо 
Інтернеті, телебаченні. Досить актуальною, ціка-
вою і малозатратною формою кристалізації наці-
онального Пантеону є створення його віртуальної 
версії у мережі Інтернет. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що в умовах поси-
лення сучасних викликів історична пам’ять є одним 
із ключових чинників формування національної 
ідентичності, а комеморативні практики – одними 
з головних засобів державної політики пам’яті, 
спрямованої на підвищення інтегративної ролі істо-
ричної пам’яті в процесі націотворення, досягнення 
єдності та консолідації української політичної нації. 
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In the conditions of intensification of modern challenges and strengthening of global influences, 
the question of national identity preservation, without which existence of the national state 
is impossible, becomes actual. The article highlights the features of historical memory as 
an important national consolidating factor. It is noted that the current state of historical 
memory is characterized by a certain dichotomy, which is caused by the coexistence of two 
projections of collective memory –  national-centric and imperial-Russian.
It is stated that historical memory cannot properly perform an integrative function due to 
the existence of significant differences in the interpretation of the national past, which is due 
to the clearly regional dimension of the different versions (projections) of collective memory 
in the territory of Ukraine.
It is noted that the significant stratification of the collective memory of the Ukrainian nation 
has deep historical roots. Ukrainian lands were part of imperial-type state entities such as 
the Polish-Lithuanian Commonwealth, Austria-Hungary, Russia, and the Ottoman Empires, 
each of which implemented its own projects of memory and identity. And although none 
of them in the territories of Ukraine was fully realized, but each of them wast reflected on 
the collective consciousness of Ukrainians. Ukrainian national identity in these conditions 
was formed in contrast to Polish and Russian (imperial) identities. It is pointed out that during 
the Soviet period the formation of Ukrainian national identity was constrained by the state 
assimilation policy of the communist regime aimed at creating a new historical community – 
the Soviet people with a denationalized type of historical memory.
Attention is drawn to the fact that one of the most effective mechanisms for the implementation 
of state memory policy is the introduction of commemorative practices aimed at the formation 
and actualization of national places of memory – significant historical events, figures, 
artifacts, through which communities establish value and meaning, connection with your 
past. It is emphasized that in the context of creating places of memory it is necessary to 
actualize the efforts to form the Pantheon of National Heroes, which is one of the key factors 
in the formation of national identity. It is noted that the basis of the stability and identity 
of a community is the presence of a heroic past, which is jointly recognized and realized by 
its members.
Key words: historical memory, commemorative practices, memory policies, memory 
locations, identity.
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