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ДЕРРИДА И ДЕЛЕЗ:
ИСТОРИЯ, ПОВТОРЕНИЕ, ПОЛИТИКА

Аннотация.
Исследуя идею «исторического повторения» в философских проектах Ж. Деррида и Ж. Делеза, 

автор находит множество аналогий. Во-первых, оба мыслителя солидарны в том, что различные 
способы концептуализации повторения определяют наше видение историчности; во-вторых, оба 
позиционируют повторение как условие возможности и, одновременно, условие невозможности 
любой политической формы правления; в-третьих, оба считают, что истинно эпохальное событие 
(например, революция) происходит лишь тогда, когда «время срывается с петель», разрушая 
«одномерную» структуру темпоральности; в-четвертых, оба рассматривают революцию как 
механизм автореференциальных действий, с помощью которых она учреждает сама себя, – т. е. 
учреждает без какого бы то ни было основания, кроме своего прямого осуществления; в-пятых, 
оба полагают, что революция есть особое историческое событие, которое допускает бесконечную 
интерпретацию.

Ключевые слова: французская философия ХХ века, Жак Деррида (1930–2004), Жиль Делез (1925–
1995), деконструкция, история, повторение, политика.
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Дерріда і Дельоз: історія, повторення, політика 
Анотація.
Аналізуючи ідею «історичного повторення» у філософських проектах Ж. Дерріда і Ж. Дельоза, автор 

виявляє низку аналогій. По-перше, обидва мислителя солідарні у тому, що різні способи концептуалізації 
повторення визначають наше бачення історичності; по-друге, обидва позиціонують повторення як 
умову можливості і, водночас, як умову неможливості будь-якої політичної форми правління; по-
третє, обидва стверджують, що дійсно епохальна подія (наприклад, революція) відбувається лише 
тоді, коли «час зривається з петель», руйнуючи «одновимірну» структуру темпоральності; по-
четверте, обидва розглядають революцію як механізм автореференційних дій, за допомогою яких 
вона засновує сама себе, – тобто засновує без будь-якої підстави (підґрунтя), окрім свого прямого 
здійснення; по-п’яте, обидва вважають, що революція є особливою історичною подією, яка допускає 
нескінченну інтерпретацію.

© Yu.О. Azarova, 2019. All rights reserved.      
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Derrida and Deleuz: history, repetition, politics
Abstract.
The author analyzes the idea of “historical repetition” in the philosophical projects of Jacques Derrida and 

Gilles Deleuze, and finds many analogies. First of all, both thinkers agree that different ways of conceptualizing 
repetition determine our vision of historicity; secondly, both assert that repetition is a condition of possibility 
and, at the same time, a condition of impossibility of any political form of government; thirdly, both believe 
that a truly epochal event (for example, a revolution) occurs only when “the time is out of joint” and destroys 
the “one-dimensional” structure of temporality; fourthly, both view the revolution as a mechanism of self-
referential actions by which it establishes itself – that is, it establishes itself for no reason other than its 
own realization; fifth, both believe that the revolution is a special historical event that allows for endless 
interpretation.

When we interpret revolution, our reading take form not only textual interpretations but also sacral 
reproducing – as holidays, honoring of heroes, etc. Revolution generates temporal-retrospective diskurs which 
induces us to Re-interpretation of event, that over volens-nolens brings to proceeding of revolutionary process.

On the whole, although the arguments of Derrida and Deleuze differ sometimes, however much both 
philosophers acknowledge single ethics and political impetus, which says: veritable future, created revolution, 
by the absolute break of usual temporal order, – it exactly coming, but not simple another (following) day after 
today.

Keywords: French philosophy of the twentieth century, Jacques Derrida (1930–2004), Gilles Deleuze 
(1925–1995), deconstruction, history, repetition, politics.

Актуальность темы. Современное исто-
рическое сознание, развивающееся от Вико 
и Руссо – через Гегеля и Маркса – к Ницше, 
Хайдеггеру и Беньямину, придает огромное 
значение феномену «исторического повторе-
ния», которое сегодня играет более важную 
роль, чем любая линеарная схема историче-
ского прогресса.

«Историческое повторение» и «современ-
ное историческое сознание» тесно связаны 
между собой. Различные формы концептуали-
зации повторения определяют наше видение 
историчности, логики развития цивилизации, 
специфики экзистенции и способа бытия в 
мире.

Термин «историческое повторение», кото-
рым оперирует философский дискурс, отли-
чается от привычного понятия «повторение». 

Историческое повторение означает не то, что 
в истории происходят похожие события, а то, 
что те события, которые имеют эпохальное 
значение, – т. е. «события, которые делают 
историю», – могут быть осмыслены только 
через логику повторения.

Идею «исторического повторения» впер-
вые формулирует еще Николо Макиавелли в 
«Рассуждении о первой декаде Тита Ливия» 
(1519). Но наиболее эксплицитно она звучит 
в «О грамматологии» (1967) Жака Деррида и 
«Различии и повторении» (1968) Жиля Деле-
за. Логика повторения, представленная в дан-
ных проектах, очерчивает новый вектор раз-
вития исторического сознания.

Анализ научной литературы. Понятие 
«повторение» занимает ключевое место в фи-
лософии Делеза и Деррида1. Поэтому не уди-

1 Детальнее см.: Азарова Ю. О. Концепция «повторении» в философии Делеза и Деррида // Вісник Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія. Філософія: «Філософські перипетії». – 2014. – № 1093. – С. 4–20.
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вительно, что оно привлекает внимание ис-
следователей. Проблематику повторения об-
суждают Джон Капуто («Повторение, декон-
струкция и герменевтический проект») [7], 
Дэвид Конвей («Бросок костей: Делез и эко-
номия повторения») [8], Джо Хайгес («“Раз-
личие и повторение” Делеза») [9], Кейт Пир-
сон («Ростки жизни: “Различие и повторение” 
Делеза») [11], Джеймс Вильямс («“Различие и 
повторение” Делеза») [14].

Однако внутренняя связь между повторе-
нием и политикой, которую фиксируют фран-
цузские философы, пока еще мало освещена 
критикой. Единственное исключение – книги 
Ричарда Бёрдсворта «Деррида и политиче-
ское» [6] и Пола Паттона «Делез и политиче-
ское» [10], где повторение вписано в структу-
ру социальной онтологии.

Цель исследования. Поскольку данная 
тема только обозначена, но, по сути, не изуче-
на, то цель моей статьи – максимально полное 
раскрытие идеи исторического повторения в 
политическом мышлении Делеза и Деррида. 
Метод. Компаративный анализ обоих проек-
тов позволит более детально показать специ-
фику и перспективы каждого из них.

Изложение материала. Сравнительный 
подход, который я предлагаю в качестве базо-
вой стратегии исследования, выбран не слу-
чайно. Тематизация повторения в проектах 
Деррида и Делеза довольно близка. Здесь есть 
две главные точки пересечения, которые опре-
деляют общую расстановку сил.

Первый момент – критика платоновского 
мифа о Кроносе2. Данный мотив появляется в 
«Различии и повторении», где на фоне анализа 
платоновского мифа Делез дает свое прочте-
ние «вечного возвращения» Ницше [1, с. 82-
87]. Деррида также отсылает к мифу Платона, 
хотя и не называет его прямо [2, с. 431, с. 490].

Второй момент – интерпретация перво-
истока у Руссо. Вопреки руссоистской тра-
диции, Делез отмечает, что «повторения в 
истории являются не аналогией или понятием 
мышления историка, но, прежде всего, услови-
ем самого исторического действия. <…> Аген-

ты истории могут творить лишь при условии 
самоидентификации с фигурами прошлого» 
[1, с. 120].

Аналогично, Деррида утверждает, что фиа-
ско, которое терпит Руссо в стремлении найти 
первоисток, фактически, иллюстрирует эф-
фект «изначального повторения». Апеллируя 
к «логике восполнения», Деррида показывает, 
что «нечто, называемое первоистоком, есть 
лишь точка в системе восполнительности» [2, 
c. 420].

Заявляя, что «история … с самого начала 
есть история восполнения» [2, c. 420], Деррида 
полагает, что повторение может быть понято 
амбивалентно. С одной стороны, повторение – 
это способ, каким первоисток учреждает свое 
наличие; а с другой стороны, повторение – это 
способ, каким первоисток разрушает или деза-
вуирует свое наличие.

Логика восполнения удерживает две воз-
можности вместе, не отдавая приоритета ка-
кой-либо одной из них. Повторение восполняет 
первоисток так, чтобы он стал основанием по 
отношению к обосновываемому. Например, 
«первый раз» становится «первым» только по 
отношению к чему-то иному, – т. е. по отноше-
нию ко «второму разу».

Таким образом, изначальное повторение 
функционирует как условие возможности пер-
воистока (ибо без повторения сам первоисток 
не состоится), и одновременно, как условие его 
невозможности (ибо повторение обнаружива-
ет «производность» первоистока). Изначаль-
ное повторение учреждает первоисток, под-
рывая его, и одновременно, подрывает перво-
исток, учреждая его.

Предлагаемый Деррида вариант логики по-
вторения чрезвычайно важен для понимания 
многих нюансов европейской политики. На-
пример, он прекрасно объясняет мысль Ма-
киавелли о том, что повторение есть условие 
возможности любой политической формы 
правления и, одновременно, условие ее невоз-
можности.

Повторение учреждает первоисток или на-
чало любой политической формы путем введе-

2 См. Платон. Политик, 271bc – 275de.
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ния системы власти, основанной на «внешнем» 
отношении между первоистоком и восполне-
нием, и одновременно, подрывает данное на-
чало путем революционного «возвращения к 
истокам», основываясь на «внутреннем» отно-
шении между первоистоком и восполнением.

Дерридианская версия повторения хорошо 
объясняет парадокс революционной практи-
ки. Изучая условия возможности и невозмож-
ности первоистока, деконструкция описывает 
«двойной тупик» (double bind), где первоисток 
стремится управлять темпоральным развити-
ем, но не способен артикулировать грядущее, 
которое служит маркером революционного 
события3.

Концепция повторения, которую Деррида 
излагает сначала в книге «О грамматологии», 
позже получает детальную экспликацию в 
книге «Призраки Маркса» (1993), где Деррида 
обсуждает проблему марксистского наследия в 
ситуации распада СССР и крушения Восточ-
ного блока.

В «Призраках Маркса» Деррида затрагива-
ет вопрос о связи повторения и альтерации, 
который он ставит еще в «О грамматологии», 
показывая, что повторение того же самого 
всегда сопровождается изменением того же 
самого. Теперь, развивая тему, он отмечает, 
что именно такое «призрачное смещение есть 
само движение нашей истории» [3, c. 17].

Деррида подчеркивает, что мысль о собы-
тии, – например, мысль о революции как о 
грандиозном, эпохальном, историческом со-
бытии, изменяющем привычный ход времени, 
– формулируется в терминах «повторения» 
и «первого раза». Чем же Деррида мотивиру-
ет свой тезис? Почему событие должно быть 
продумано сквозь призму «повторения» и 
«первого раза»?

Ответ таков: потому, что «повторение и 
первый раз», а также «повторение и послед-
ний раз» тесно связаны друг с другом. «Уни-
кальность первого раза, по сути, превращает 

его в последний раз. Идея события, фактиче-
ски, заключается в том, что первый раз всегда 
оказывается последним разом. <…> Назовем 
это призракологией (hantology)» [3, с. 24].

Говоря о повторении, Деррида акцентиру-
ет внимание на феномене «спектральности» 
(«призрачности»), который определяет отно-
шение между призраком и событием. Призрак 
на онтологическом (или, точнее, «хантологи-
ческом»)4 уровне является фигурой, которая 
формально ни присутствует, ни отсутствует.

Пребывая между бытием и не-бытием, су-
ществующим и не-существующим, наличным 
и не-наличным, призрак не может быть тема-
тизирован. Поскольку же он находится по ту 
сторону любой феноменальности, то «логика 
призрака» совпадает с «логикой differance» 
или «логикой supplement».

Фигура призрака имеет прямое отношение 
к тому, что можно назвать наследием рево-
люционного духа. Например, на вопрос, кото-
рый Деррида ставит в «Призраках Маркса» о 
наследии марксизма сегодня, – а именно: спо-
собны ли мы сохранить революционный дух 
марксизма? – дает амбивалентный ответ, на-
правленный как «за», так и «против» Маркса.

Революционный дух (Geist), – если он об-
ладает революционным эффектом, – должен 
оставаться призраком (Gespenst). Он должен 
удерживать себя от соблазна полной саморе-
ализации, т. е. должен служить де-реализации 
всех форм господства, в том числе и господ-
ства самой революции.

Для Деррида, попытка сохранить дух ре-
волюции в качестве призрака оказывается 
тождественной проекту понимания рево-
люции как события par excellence, – т. е. как 
того, что не обладает какой-либо наличной 
формой; как того, что ускользает от ка-
кой-либо фиксации, стагнации, «застывания 
в настоящем».

Иллюстрируя связь между призраком и со-
бытием, Деррида также указывает на парал-

3 Грядущее (l’avenir) – это не то будущее, которое представляет собой прямое продолжение или линейное развитие насто-
ящего, а то будущее, которое радикально разрывает с настоящим. Такое грядущее невозможно предугадать: оно непредсказу-
емое, неожидаемое, непрогнозируемое по своей природе.

4 Хантология (haunt, призрак + logos, наука) – призракология, наука о призраках. Один из ключевых концептов философии 
Деррида, предполагающий альтернативу классической онтологии.
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лель между деконструкцией и марксизмом. 
Обе практики революционны в том, что они 
отвергают любое гипостазирование, в том 
числе – гипостазирование самих себя. И марк-
сизм, и деконструкция позиционируют себя 
как «исторический проект».

«Исторический проект» не претендует на 
абсолютную точку зрения. Авторы такого 
проекта признают возможность его устаре-
вания, понимают, что он может быть оспорен 
или пересмотрен. Именно это, – подчеркива-
ет Деррида, – позволяет марксизму сохранить 
свой революционный дух.

Соответственно, для меня, – резюмирует 
он, – «продолжать вдохновляться определен-
ным духом марксизма означает сохранять вер-
ность тому, что всегда превращало марксизм 
в радикальную критику, т. е. в программу, го-
товую к собственной критике; программу, от-
крытую к собственной трансформации» [3, с. 
130].

Поскольку Деррида в ранних работах ин-
терпретирует повторение в терминах ква-
зи-трансцендентальных условий возможно-
сти и невозможности первоистока, а в поздних 
работах – в терминах политики, то для меня 
особую актуальность приобретает вопрос о 
статусе самой деконструкции: является ли 
сама деконструкция событием?

Для того, чтобы стать событием, – или, для 
того, чтобы мыслить себя в качестве револю-
ционной практики, – деконструкция должна 
показать, что она и есть «отсутствие перво-
истока»; показать, что она, как радикально 
иное по отношению к первоистоку, выступает 
тем, что раскалывает любое присутствие, де-
завуирует любое настоящее.

Демонстрирует ли она это? Да, причем 
двумя разными способами: если в работе «О 
грамматологии» Деррида делает акцент на 
расколе настоящего, наличного или присут-
ствующего здесь-и-сейчас, то в «Призраках 
Маркса» он делает акцент на расщеплении 
будущего, на его несовпадении с самим собой.

Рассуждая о будущем, которое не является 
линейным продолжением настоящего,  Дер-
рида не просто подчеркивает «совпадение 
первого и последнего раза», но также показы-

вает, что повторение (как то, что отсылает к 
прошлому) на самом деле апеллирует к буду-
щему.

«Историческое повторение» – это не про-
сто повторение, исходящее из прошлого (или 
из «первоистока»), а повторение, обращенное 
в будущее. Такое повторение демонстриру-
ет, что настоящее всегда конституируется 
прошлым или будущим. Настоящее не изна-
чально, но производно по отношению к раз-
личным модусам времени.

Через год после выхода книги «О грамма-
тологии» Деррида, Делез публикует книгу 
«Различие и повторение», где повторение так-
же понимается как революционная практика, 
ибо «повторение – это, прежде всего, условие 
действия, а потом уже понятие рефлексии» 
[1, с. 119].

Равно, как и Деррида, Делез полагает, что 
концепт «изначального повторения» есть 
ключевой момент современности (Modernity), 
но в отличие от Деррида, он описывает со-
временную ситуацию в терминах возможно-
сти политической революции. Делез говорит 
о возможности по двум причинам:

Во-первых, Делез мыслит повторение в оп-
позиции к закону. «Если повторение возмож-
но, то оно происходит скорее в силу чуда, чем 
закона. Оно противозаконно: оно направлено 
против сходной формы и равноценно содер-
жанию закона. Если повторение можно най-
ти даже в природе, то во имя противозаконно 
утверждающей себя силы, работающей под 
законами, и, быть может, превосходящей их» 
[1, с. 15].

«Если повторение существует, то оно ак-
центирует особенность – против общего, уни-
версальность – против частного, примечатель-
ное – против обычного, постоянное – против 
изменчивого. Во всех отношениях повторение 
– это трансгрессия. Оно ставит под вопрос за-
кон. Оно изобличает номинальный или всеоб-
щий характер закона» [1, с. 15].

Во-вторых, Делез показывает, что западная 
традиция идентифицирует сущность морали с 
обычаем (habitus). Следовательно, воля к ин-
новации, к радикальному разрыву с обычаем, 
приводит к тому, что революционное действие 
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ассоциируется с тем, что имеет не-обычный 
или а-моральный характер5.

Понятие «изначального повторения» Деле-
за восходит к идее «вечного возвращения того 
же самого» (ewige Wiederkunft des Gleichen) 
Ницше. Делезовская интерпретация доктри-
ны Ницше также предлагает новый подход к 
пониманию функции «возвращения», и – осо-
бенно возвращения к чему-то: к истоку, нача-
лу, основанию, etc.

«Вечное возвращение, – пишет Делез, – 
не означает простого возвращения того же 
самого, ибо оно допускает мир (мир «воли к 
власти»), где всякое тождество упразднено. 
Возвращение – это и есть бытие, но, прежде 
всего, бытие самого становления. Вечное воз-
вращение не повторяет то же самое, а консти-
туирует тождество того, что становится» [1, с. 
60].

«Вечное возвращение есть становлени-
е-тождественным самого становления. 
Здесь вечное возвращение оказывается тем 
же самым, той самой вещью или процессом, 
который повторяется. Это такое то же самое, 
которое создается различием. Именно такое 
то же самое я называю “повторением”» [1, с. 
60-61; перевод уточнен – Ю. А.].

Возвращается только «то, что становит-
ся» или «пребывает-в-становлении». Объект, 
процесс или явление может возвращаться в 
трех смыслах: (1) если он движется, меняет-
ся, трансформируется; (2) если он отличает 

себя от другого (или от предшествующего); 
(3) если он способен воспроизводить себя в 
различных контекстах.

Возможность «возвращения того же само-
го» или «повторения какого-либо события» – 
это фильтр, через который проходит история. 
Данный фильтр высвечивает сущность исто-
рического развития, специфику процесса ста-
новления, логический принцип смены одних 
форм бытия – другими6.

Действительно, «повторения в истории яв-
ляются не аналогией или понятием мышления 
историка, но, прежде всего, условием самого 
исторического действия. <…> Агенты исто-
рии могут творить лишь при условии само-
идентификации с фигурами прошлого» [1, с. 
120], ибо только последняя позволяет понять 
суть происходящего процесса.

Если, скажем, взять историю Западной 
Европы от Великой Французской револю-
ции (1789) до наших дней, то мы увидим, что 
любое эпохальное революционное событие, в 
котором политическая жизнь возвращается 
или, точнее, обращается к своим подлинным 
истокам, раскрывает два аспекта понятия 
«изначальное повторения» Делеза.

Во-первых, революция упраздняет старый 
закон и вводит новый. С точки зрения тради-
ции, учреждение нового закона, рассматри-
вается как беззаконие, а учреждение нового 
порядка – как беспорядок. Соответственно, 
революция мыслится как не-легитимное дей-

5 Важно подчеркнуть, что «в своем исследовании закона и повторения Делез касается не столько законов природы, сколь-
ко законов морали, которые должны быть независимыми от законов природы. Мишень Делеза – не наука, а тот подход к 
морали, который инициирует еще Кант. Делез подвергает критике подход, который предписывает нам поступать по закону» 
[14, с. 34].

Делез считает, что повторение не есть формальный принцип, который можно редуцировать к закону или правилу. «Делеза 
не устраивает, что такой подход допускает, что мы, следуя правилу эквивалентности и субституции, можем перевернуть по-
вторение, хотя объективно это совершенно невозможно» [14, с. 34].

Делез выступает против введения закона в ткань морали по двум причинам: «во-первых, решение жить согласно закону 
или правилу увековечивает иллюзию, что жизнь есть повторение подобного (a repetition of resemblance); во-вторых, такое ре-
шение отдаляет нас от подлинного источника интенсивности, который позволяет нам жить творчески, т. е. быть индивидами, 
находящимися в состоянии изменения или становления» [14, с. 35].

6 Лишь в таком случае, как проницательно замечает Джон Капуто, мы осознаем механизм исторического процесса. Без 
повторения не будет линии преемственности или последовательности. Это касается не только истории человечества par 
excellence, но и ее различных форм: истории культуры, истории философии, истории науки и техники, etc.

В частности, говоря о научном прогрессе, мы должны принимать во внимание следующее: «хотя историко-лингвистиче-
ское конституирование (факта) апеллирует к изначальному повторению … однако в телеологическом стремлении к полноте и 
совершенству научной рациональности, оно также требует от нас археологического возвращения к истокам» [7, с. 51].

То же самое касается развития цивилизации в целом. Здесь важно не формальное, физическое, естественное время, но эк-
зистенция. Эта идея, подчеркивает Капуто, восходит не к Гегелю, ибо «Гегель – не философ времени» [7, с. 59], а «к Хайдеггеру, 
который стремился к построению историчности Dasein и теории исторического повторения» [7, с. 87].
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ствие, несанкционированный захват власти, 
произвол, etc.

Здесь повторение выступает как ключевой 
элемент политического дискурса, а именно: 
как критика настоящего и возвращение к пер-
воистоку. Оно маркирует стремление к инно-
вации, осознание необходимой «перезагруз-
ки» правовых институтов, желание «начать 
всё с начала» в ситуации социального кризиса.

Во-вторых, революция есть антипод эволю-
ции. Революция позиционирует себя как рез-
кий поворот в общественных отношениях, ко-
торый приводит к изменению политического 
строя. Поскольку революция сопровождается 
кардинальной сменой идеалов и ценностей, 
то она фигурирует в качестве анти-традиции.

Здесь повторение предстает как революци-
онный акт, противостоящий обычному ходу 
времени. Разрывая линейный континуум, оно 
обнаруживает пропасть между прошлым и 
настоящим, когда меняется вектор развития 
истории или судьба народа. В этот момент че-
ловечество обретает шанс реновации, подлин-
ного обновления.

Оба момента также эксплицируют два 
смысла формулы «тождество различного», с 
помощью которой Делез тематизирует «изна-
чальное повторение». Первый смысл таков: в 
рамках социального проекта революции тож-
дество отсылает к всеобщему равенству, т. е. 
к множеству. Оно апеллирует к закону (изоно-
мия), перед которым все равны.

Изономическое равенство предполага-
ет, что закон одинаков для всех, – в том чис-
ле и для тех, кто прежде был «иным» (или 
«не-равным») – в той мере, в какой этого тре-
бует гарантированный конституцией доступ 
к публичной сфере. Равенство перед законом 
придает всем общий статус «граждан» и дела-
ет их в этом смысле «тождественными друг 
другу».

В то же время, поскольку конституцион-
ное равенство перед законом a priori требует 
наличие публичного пространства, то изоно-
мическое равенство есть такой тип равенства 
или «тождества», которое a priori необходимо 
для того, чтобы публичное пространство ста-
ло действительно открытым.

Конституционное равенство перед зако-
ном есть равенство, уже конституированное 
гражданами, тогда как изономическое равен-
ство есть условие возможности гражданства. 
В этом смысле «повторение направляет нас к 
прояснению отношения виртуального собы-
тия к актуальному событию и vice versa» [13, 
с. 11].

Второй смысл формулы «тождество раз-
личного» таков: тождество оказывается при-
знанным или значимым только при условии 
радикального изменения или трансформации 
предыдущего тождества. Революционное со-
бытие осуществляется по принципу перево-
рота: «кто был никем, тот станет всем».

Возникает вопрос: как соотносятся тож-
дество и различие в политике? Делез отвечает: 
посредством тотальности. Событие револю-
ции содержит «время как тотальность» в сво-
ем прошлом, настоящем и будущем. «Идея то-
тальности состоит в том, что уникальное со-
бытие мыслится как то, что отвечает времени 
в целом» [1, с. 118; перевод уточнен – Ю. А.].

«Историческое повторение» Делез пони-
мает как темпорализацию. В отличие от вре-
мени, – которое выступает как континуум, 
наполненный событиями, – темпорализация 
есть процесс, который генерирует само время. 
Темпорализация – это производство времен-
ных различий в их динамично дифференциру-
емом единстве.

Делез рассматривает темпорализацию не 
как индивидуально-экзистенциальный про-
цесс становления, а как временной аспект 
социальных практик, которые производят 
«коллективного субъекта» как «агента дей-
ствия», – например, производят пролетариат 
как «субъекта истории».

Деррида несколько иначе определяет соот-
ношение закона и повторения. Развивая кон-
цепцию грядущей демократии, он отмечает, 
что закон и повторение всегда имплицируют 
друг друга, однако повторение выполняет 
функцию закона только тогда, когда сам закон 
ставится под вопрос.

Подобная ко-импликация имеет место в си-
туации «общественного договора». Поэтому 
«когда Деррида проводит деконструкцию … 
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ностальгии по обществу без насилия, то глав-
ное, что следует из его деконструкции, так это 
экономия закона, которая открывает анализ 
закона как повторения (open an analysis of law 
as “repetition”)» [6, с. 23-24].

«Деррида считает, что закон права может 
быть формализован» [6, с. 24]. Это означает, 
что «радикальный метод деконструкции явля-
ется одновременно формализацией процесса 
формирования или не-формирования права в 
обществе» [6, с. 24]. Такая апория обуслов-
лена тем, что право a priori невозможно без 
того, что Деррида называет изначальным 
насилием7.

«Введение закона неизбежно носит при-
нудительный характер. В учреждении закона 
есть эффект изначального насилия, которое 
располагает конкретное сущее к миру (и к 
другим сущим) как нечто более приоритетное 
по отношению ко всем иным частным связям 
(этическим, политическим, социальным), с 
которыми данное сущее связано» [6, с. 24].

Мы не можем устранить такое изначаль-
ное насилие, поскольку все частные связи уже 
предполагают его. «Изначальное насилие по-
вторяется в законе, чтобы затем воспроизво-
дить себя в качестве закона. То, что закон дол-
жен повторяться, обнажает его неизбежную 
беззаконность (That the law must repeat itself 

reveals its necessary illegality)» [6, с. 24].
«Повторение закона подразумевает, в то 

же время, еще одно повторение изначально-
го насилия, которое всегда уже сопровождает 
введение и охрану закона, – т. е. его наруше-
ние (The repetition of the law implies at the same 
time another repetition of the original violence 
which has “always already” accompanied the 
foundation and guardian of the law – that is the 
breaking of it)» [6, с. 24].

Таким образом, как ни парадоксально, но 
… закон всегда уже откладывает свою реали-
зацию. Закон, равно, как и демократия, всегда 
уже запаздывает по отношению к своему бы-
тию. Он всегда уже не тождественнен само-
му себе. Закон всегда уже воплощает логику 
differance.

Именно по этой причине Деррида помеща-
ет справедливость и грядущую демократию в 
сферу виртуальной хантологии, а не обычной 
онтологии. «Дерридианское обещание демо-
кратии располагается по ту сторону главной 
оси политики, изменяя наше отношение к 
противоречиям демократического закона без 
онтологизации этого отношения» [6, с. 92].

Не случайно, грядущую демократию Дер-
рида часто сравнивает с differance. «“Гряду-
щая демократия” (la démocratie avenir), – от-
мечает он, – или как я говорил в 1989 г., “отло-

7 «Изначальное насилие» Деррида анализирует в докладе «Сила закона: мистическое основание власти», представленном 
на международном коллоквиуме «Деконструкция и возможность справедливости», который состоялся в 1989 г. в Cardozo 
Law School. В нем Деррида изложил новую концепцию закона и справедливости, показав их апоретический характер.

Деррида начинает свой доклад с разбора известной английской идиомы, у которой нет аналога во французском языке. 
Она звучит так: «to enforce the law» (дословно: «вводить закон в силу») и подразумевает следующее: «проводить закон в 
жизнь» или «воплощать закон в жизнь».

Это идиоматическое выражение, – пишет Деррида, – напоминает нам, что «нет закона или законодательства, которое 
не содержало бы в себе, в аналитической структуре своего понятия, возможности того, чтобы “вступить в силу” или чтобы 
“войти в жизнь с помощью силы”» [5, с. 6].

Соответственно, возникает вопрос: «Если введение или учреждение закона сопровождает изначальное насилие, то как 
разграничить силу закона (которую мы считаем справедливой) и изначальное насилие (которое мы считаем несправедли-
вым)?» [5, с. 6]. И еще: есть ли критерий такого разграничения, если закон в момент своего вступления в силу сопровожда-
ется насилием?

Иначе говоря, «можно ли установить дистинкцию между силой закона легитимной власти и изначальным насилием, 
которое вводит закон или учреждает саму власть? Разве изначальное насилие в своем учреждающем акте не оказывается, 
по сути, неразрешимым: ни законным, ни незаконным, ни справедливым, ни не справедливым?» [5, с. 6].

Поскольку «операция, сопровождающая введение закона, имеет характер перформативной силы, и, тем самым, харак-
тер интерпретирующего насилия, которое не является ни справедливым, ни несправедливым, то всё, что предшествует 
данному закону, не способно ни придать ему силу, ни, напротив, лишить его силы» [5, с. 13].

Таким образом, – резюмирует Деррида, – закон в сам момент своего учреждения оказывается апоретическим. Он не 
является ни легитимным, ни нелегитимным, ибо он полностью превосходят оппозицию легитимного и нелегитимного, 
обоснованного и необоснованного, справедливого и несправедливого.
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женная демократия” (la démocratie ajourneé), 
указывая, одновременно, на откладывание, 
отсрочку и запаздывание … демонстрирует 
связь демократии и differance» [4, с. 57].

«Демократия отсылает к differance» [4, с. 
57]. Механизм differance коррелятивен демо-
кратии. «Демократия есть только то, чем она 
является в differance, благодаря которому она 
откладывается во времени и отличается от са-
мой себя» [4, с. 57]. «Демократия дифферан-
циальна, она есть differance» [4, с. 57].

Теперь, подводя предварительный итог на-
шему исследованию, можно показать, каким 
образом логика различия и повторения откры-
вает параллель между идеями «революции» у 
Деррида и Делеза. Если для Деррида револю-
ция – это грядущее8, то для Делеза революция 
выглядит иначе.

У Делеза революция предстает «культур-
ной дистилляцией» и «очищением» истори-
ко-темпоральных форм9. Данные формы так-
же выступают политическими формами – в 
той мере, в какой современная политика до 
сих пор определяет себя в рамках парадигмы 
Просвещения.

Однако, – отмечает Делез, – ясно, что ны-
нешний политический дискурс строится не 
столько на описании смены исторических 
эпох (или смены одной формы историчности 
на другую), сколько на осознании многослой-
ности самой эпохи, когда одна форма исто-
ричности накладывается на другую.

История намного более сложна и разноо-
бразна, нежели простая линейная схема: про-
шлое → настоящее → будущее. «Историче-
ское повторение» обнаруживает точку бифур-
кации, непредсказуемого развития. Именно 
в точке бифуркации активно проявляет себя 
«коллективный субъект».

Делез мыслит повторение как революцион-
ный акт в тех же координатах, в каких Дерри-
да тематизирует возвращение к первоистоку, 
– особенно к первоистоку, который «подве-

шен», проблематизирован, поставлен под во-
прос. Соответственно, для Делеза, повторе-
ние конституирует прошлое, вписывая его в 
структуру истории.

Но Делез не ограничивается данным те-
зисом и показывает, что повторение также 
конституирует настоящее потому, что рево-
люция выступает как событие, в котором по-
литическая жизнь либо трансцендирует про-
цесс сохранения политических форм, либо 
стремится к их радикальному изменению.

И, наконец, Делез утверждает, что повто-
рение конституирует будущее, ибо любое 
возвращение к истокам иллюстрирует, что 
история имеет открытый характер. Различие 
между прошлым и настоящим высвечивает 
себя лишь в перспективе будущего, которое 
допускает возможность точки бифуркации.

Выводы. Таким образом, позиции Делеза и 
Деррида совпадают в следующих пунктах:

Во-первых, оба философа полагают, что 
только тот тип политики, который четко ар-
тикулирует специфику «исторического повто-
рения», может плодотворно решать текущие 
социальные проблемы и закладывать проч-
ный фундамент современного политического 
дискурса.

Во-вторых, оба солидарны в том, что буду-
щее может быть понято как грядущее только 
в том случае, если революционное событие 
манифестирует себя как событие, которое 
имплицитно содержит в себе все времена, а 
темпоральные экстазы прошлого, настоящего 
и будущего рассматриваются, исходя из прак-
тики революционных событий.

В-третьих, оба подчеркивают, что «ра-
дикальная сингулярность события является 
альтернативой тем концепциям времени, где 
будущее определяется как заранее известное, 
прогнозируемое, поступательное развитие 
настоящего» [12, с.1]. Она всегда разрывает с 
каузальной связью.

Например, Деррида утверждает, что под-

8 «Революция повторяется, и даже повторяет революцию против революции» [3, с. 157].
9 Для Делеза революция есть чистое событие, составляющее саму суть историчности. «Чистые события являются бестеле-

сными абстракциями, которые не редуцируемы к своим актуализациям в различных обществах и эпохах, но, в то же время, 
они являются событиями, которые имманентны реальным событиям. В этом смысле они представляют собой “чистый ре-
зерв” бытия и гарантию открытого будущего» [10, с. 27].
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линное событие происходит лишь тогда, когда 
«время срывается с петель» [3, с. 34]10, когда 
оно разрушает линейную историческую логи-
ку, когда оно разрывает «одномерную» струк-
туру темпоральности. Аналогично считает и 
Делез11.

В-четвертых, Делез мыслит революцию как 
механизм автореференциальных действий, с 
помощью которых она учреждает сама себя, – 
т. е. учреждает без какого бы то ни было осно-
вания, кроме своего прямого осуществления. 
Здесь жест Делеза очень напоминает позицию 
Деррида с его «разрывом» и «возобновлени-
ем».

В-пятых, оба считают, что революция есть 
особое историческое событие, допускающее 
бесконечную интерпретацию. В этом плане, 
как справедливо отмечает Поль Рикер, вели-
кие революции похожи на великие шедевры 
или произведения искусства, которые об-

растают многочисленными загадками, тайна-
ми, легендами.

Когда мы интерпретируем революцию, то 
наши прочтения принимают форму не только 
текстуальных толкований, но и ритуальных 
воспроизведений – в виде праздников, почи-
тания героев, etc. Революция генерирует тем-
порально-ретроспективный дискурс, который 
побуждает нас к ре-интерпретации события12, 
что volens-nolens приводит к возобновлению 
революционного процесса.

В целом, хотя аргументы Деррида и Делеза 
иногда отличаются, однако оба философа при-
знают единый этико-политический impetus, 
который гласит: истинное будущее, создавае-
мое революцией, т. е. абсолютным разрывом 
привычного темпорального порядка, – это 
именно грядущее, а не простое еще один (сле-
дующий) день после настоящего.

10 Рассматривая современную политическую ситуацию, Деррида цитирует известную фразу «the time is out of joint» из 
«Гамлета» Шекспира, которая, по его мнению, может служить маркером нашего времени. «The time is out of joint – время 
вывихнуто, расшатано, смещено, раздроблено, расстроено, разлажено и безумно» [3, с. 34]. «Время сорвалось с петель, оно 
вышло за пределы самого себя, распалось» [3, с. 34]. «Что происходит, когда Гамлет говорит о разъятости времени, истории, 
мира, настоящего, о разлаженности нашего времени – всякий раз нашего?» [3, с. 34]. «То, что говорит он о времени, относится 
также и к истории» [3, с. 34].

11 «“Время сорвалось с петель” … – пишет Делез. – Сорвавшееся время означает обезумевшее время, освободившееся от 
своего слишком простого кругового вида, избавившееся от событий, составлявших его содержание, порвавшее с движением, 
одним словом – открывающее себя как пустая и чистая форма» [1, с. 117].

12 Так, например, Поль Рикер в книге «Время и рассказ» анализируя интерпретацию Великой французской революции, 
данную известным историком Француа Фюре, констатирует невозможность «концептуализизации» революционного собы-
тия, нарративная структура которого противится общим понятиям: «Никакая концептуальная реконструкция не сможет до-
биться того, чтобы непрерывная преемственность со Старым режимом проходила через воцарение образности, переживае-
мой как разрыв и первоначало. Это воцарение само по себе относится к разряду событий» [13, с. 312].
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Анотація.
Крізь призму соціологічного знання розкрито сутнісні характеристики ідентифікаційних ризиків, 

що продукуються сучасним політичним процесом. Зокрема, показано, що в сучасному суспільстві 
відбувається зміна ідентифікаційних практик, які обумовленні трансформацією загальнокультурної 
ідентичності, в основу якої покладено нове розуміння ризику як продукту ухвалення рішення. Наголошено, 
що політичний процес зачіпає, насамперед, інституційний рівень суспільства, який через систему 
соціальних (і особливо політичних) інститутів впливає на процес ідентифікації особистості. Саме 
завдяки нормальному функціонуванню соціальних інститутів підтримується спільна кооперативна 
діяльність людей у групах і організаціях. На основі такої інтеграції у індивіда формується почуття 
приналежності до соціальної групи, яке забезпечує, з одного боку, підпорядкування особистості 
існуючим нормам, а, з іншого, груповий захист і систему оцінки та самооцінки, що, в свою чергу, сприяє 
підтримці стабільності і цілісності суспільства. Порушення нормального функціонування соціальних 
інститутів веде до порушення ідентифікаційних процесів.
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Abstract.
Through the prism of sociological knowledge, the essential characteristics of risks of identification produced 

by the modern political process are revealed. In particular, it is shown that in modern society there is a change in 
the identification practices that are caused by the transformation of general cultural identity, which is based on a 
new understanding of risk as a product of decision making. It is noted that the political process affects primarily 
the institutional level of society, through a system of social (and especially political) institutions, influences the 
process of identification of an individual. It is thanks to the normal functioning of social institutions that the joint 
cooperative activity of people in groups and organizations is supported. On the basis of such integration, an 
individual develops a sense of belonging to a social group, which ensures, on the one hand, the subordination of 
the individual to existing standards, and, on the other, group protection and an assessment and self-assessment 
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system, which, in turn, contributes to maintaining the stability and integrity of society. Disruption of the normal 
functioning of social institutions leads to a violation of identification processes.

A set of conditions for political identification, each of which produces its own risks, is outlined. This is a 
complicated stratification, multicultural structure of modern society; the influence of computer technologies, 
mass media and virtual space on the desacralization of power; diminishing interest in meta-ideology and re-
lated global political projects; permanent and large-scale updating of the elements of the past; proliferation 
of militaristic thinking.

It is determined that each form of identity corresponds to its set of risks. For example, the risks of ethnic 
identity are associated with possible exacerbations of contradictions between representatives of different na-
tionalities, which can turn into open clashes. The risks of civic identity are due to the fact that in the civic iden-
tity, the following civic qualities such as patriotism, respect and knowledge of the historical past of the country 
and the maintenance of the state order are at the forefront. The risks of religious identity are determined by the 
fact that the attitude towards religion mediates behavioral patterns, and accordingly there is a gap between 
declared religiousness and the practical manifestation of faith. The risks of regional identity demonstrate the 
superiority of regional interests over the nation-wide, as well as the feeling of their own superiority as a repre-
sentative of a unique community that can negatively affect interaction with immigrants from other territories.

Keywords: identification practices, risk society, conditions of political identification, risks of ethnic identity, 
risks of civic identity, risks of religious identity, risks of regional identity.
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Идентификационные риски в современном политическом процессе:
социологический фокус анализа

Аннотация.
Сквозь призму социологического знания раскрыто сущностные характеристики идентификационных 

рисков, продуцируемых современным политическим процессом. В частности, показано, что в современном 
обществе происходит изменение идентификационных практик, которые обусловлены трансформацией 
общекультурной идентичности, в основу которой положено новое понимание риска как продукта принятия 
решения. Отмечено, что политический процесс затрагивает, прежде всего, институциональный 
уровень общества, через систему социальных (и особенно политических) институтов влияет на процесс 
идентификации личности. Именно благодаря нормальному функционированию социальных институтов 
поддерживается совместная кооперативная деятельность людей в группах и организациях. На основе 
такой интеграции у индивида формируется чувство принадлежности к социальной группе, которое 
обеспечивает, с одной стороны, подчинение личности существующим нормам, а, с другой, групповую 
защиту и систему оценки и самооценки, что, в свою очередь, способствует поддержанию стабильности 
и целостности общества. Нарушение нормального функционирования социальных институтов ведет к 
нарушению идентификационных процессов.

Ключевые слова: идентификационные практики, общество риска, условия политической 
идентификации, риски этнической идентичности, риски гражданской идентичности, риски религиозной 
идентичности, риски региональной идентичности.

Постановка проблеми. Завдяки ідентифі-
кації індивід включається в процес усуспіль-
нення сукупної здатності людей (суспільне 
виробництво), сукупного розуму (суспільну 
свідомість); бере участь в творчому процесі 
акумуляції досвіду (культура). Це свідчить 
про те, що ідентифікація є необхідною умо-
вою творчого ставлення людини до дійсності, 

а творче ставлення до світу є діяльнісним. 
Політична ідентифікація як частина іденти-
фікаційного процесу завжди супроводжу-
ється співвіднесенням (відмежування) себе 
як суб’єкта цього процесу з представниками 
спільнот, які поділяють інші політичні по-
гляди, цінності. Тобто, образ іншого / чужого 
необхідний для формування цього типу іден-
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тичності.
Аналіз досліджень і публікацій. На Заході 

проблему ризиків ідентифікаційних процесів 
досліджували М. Дімер, А. Войт, Е. Маршанд, 
Ж. Банелз [13] та ін. У вітчизняному полі соці-
альних наук ця проблема майже розглядалася. 
На нашу думку, розробка теоретичних питань 
ризиків ідентифікаційного процесу у полі со-
ціальних наук не є достатньою, що потребує 
спеціального дослідження.

Метою даного дослідження є розкриття 
крізь призму соціологічного знання сутнісних 
характеристик ідентифікаційних ризиків, що 
продукуються сучасним політичним проце-
сом.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Ризик є однією із форм творчого діяльніс-
ного ставлення, оскільки він виступає як акт 
прийняття рішень зі спробою мінімізації не-
сприятливих наслідків на шляху досягнення 
наміченої цілі. У сучасному суспільстві про-
блема ризику актуалізується через обґрунту-
вання суспільства ризику. У. Бек у своїй пра-
ці «Суспільство ризику» вважає, що людство 
ще не живе в постіндустріальному суспіль-
стві, такий етап ще не настав, а знаходиться 
в перехідному періоді у «суспільстві ризику». 
Німецький соціолог використовував цей кон-
цепт для того, щоб відмежувати сучасне сус-
пільство технологій з високим ступенем ризи-
ку від інших суспільств. Тобто для сучасного 
суспільства потенціал загроз, який створений 
новітніми технологіями, набуває якісно іншо-
го змісту. По суті, можна сказати, що сучасне 
суспільство саме тому і є суспільством ризи-
ку, що всі небезпеки інтерпретуються як ри-
зик і через нього виникає величезна потреба в 
прийнятті рішень і ризик навіть примушує до 
ухвалення певного рішення.

Змістовна трансформація ризику розпоча-
лася ще наприкінці XVI ст., коли поняття ризи-
ку звільняється від свого релігійного значення 
як небезпека занапастити душу для майбут-
нього і підпорядковується чисто економічним 
міркуванням. Ризиком починають означати 
процес відкриття невідомого майбутнього 
для прийняття рішень, оскільки завжди існує 
небезпека того, що через певні дії діяльність 

може зазнати фатальної форми. Чим більше 
невизначеність щодо часових взаємозв’яз-
ків результатів, дій і рішень, тим більше стає 
можливим і необхідним говорити про ризик. 
Тоді і спроби уникнути ризикованих дій за 
допомогою попереджувальних стратегій та-
кож усвідомлюються як ризиковані, оскільки 
вантаж збитків і збоїв може згодом виявитися 
непотрібним баластом. Сьогодні ризик вклю-
чається в категоріальний «сітку» для ефектив-
ного і продуктивного вивчення ідентичності в 
трьох значеннях: 1) для позначення практич-
но-діяльнісного «поля» сучасної людини; 2) 
як свідомо-діяльнісна домінанта в самореалі-
зації; 3) як функціональна характеристика від-
творення сучасного суспільства, здійснювана 
за допомогою індустріальних (організацій-
них) і ментальних (особистісних) ризиків. Всі 
три значення ризику мають безпосереднє від-
ношення до ідентичності людини, «коли вони 
присутні» у всіх іпостасях ризикує людини в 
суспільстві ризику.

Г. Бехман не без підстав вважав, що «су-
часне суспільство осучаснює своє майбутнє 
за допомогою ризику і тим самим знаходить 
специфічний досвід поводження з невизначе-
ністю, що відрізняє його від усіх попередніх 
суспільств» [2, с. 75].

Перетворювальний характер людської дії 
в сучасних умовах здійснюється не тільки 
за допомогою умінь, знань, знарядь праці, 
а й складно-опосередковано, завдяки попе-
редньому «означенню» в прийнятті рішень, 
тобто через «настановну ідентичність». Не-
визначеність в суспільстві вимагає певних 
рішень від людини. Людина, що живе в су-
спільстві ризику, де наукова і буденна раціо-
нальність перебуває на стадії еволюційної не-
визначеності, повинна мати високий ступінь 
професіоналізму і компетентності. Ризик ви-
ступає як форма самоствердження і самовдо-
сконалення людини, інтереси якої спрямовані 
на неординарні рішення, творчий пошук, са-
мобутність. Невизначеність спонукає долати 
існуючу планку своїх можливостей, перемог-
ти себе, оскільки людина, яка не ризикує, в 
сучасному суспільстві «випадає» із сучасно-
го ритму відносин. Більш того, в суспільстві 
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ризику в соціальних процесах порушується 
міра в системах різного рівня, а тому зростає 
значення організаційних рішень практично у 
всіх сферах суспільного життя: глобальних, 
етнічних, моральних, а для цього потрібно 
консолідація зусиль роз’єднаних автономних 
індивідів. Оскільки спрямованість інтересів 
не тільки у різних верств, а й усередині од-
ного шару різко диференційована, протилеж-
ні інтереси вимагають нормативно-цінніс-
них регуляторів, які соціальною та науковою 
парадигмальністю призводять до групової 
ідентичності, що дозволяє приймати креа-
тивні рішення, які певною мірою обмежують 
і нейтралізують ризикогенність природного 
і соціального середовища. Про те, що ризик 
включений у систему суспільних проблем, 
що мають велике значення для майбутнього в 
житті суспільства, переконливо зауважував У. 
Бек. Він писав: «Ризик припускає індустріаль-
ні, тобто техніко-економічні, рішення і оцінки 
корисності. Від “військового збитку” він від-
різняється своїм нормативним народженням, 
або, точніше, мирним походженням у світових 
центрах раціональності і процвітанням під 
покровом закону і порядку. Від доіндустріаль-
них природних лих ризик відрізняється тим, 
що його витоки треба шукати в рішеннях, що 
приймаються не індивідами, але цілими орга-
нізаціями і політичними групами» [1, с. 162]. 
Тобто втрата державної і національної іден-
тичності мінімізується завдяки законам, що 
приймаються «організаціями» і «політичними 
групами».

Суспільство ризику як зовнішнє ризико-
генне середовище формує людей з різним сту-
пенем соціальної активності і сприйняттям 
постійно мінливого світу. Від швидкості при-
йняття рішень, професіоналізму, компетент-
ності, рішучості, потреби в самореалізації 
залежать успіх, кар’єра, благополуччя, само-
достатність і самогідність, що вказує на со-
ціальну якість ідентичності. Збалансованість 
різних форм ідентичності у кожного індивіда 
своя, хоча вбудована вона в історично діючу 
соціальну форму (товариство, спільність, гру-
пу). 

Суспільство ризику – це суспільство, яке 

потребує для вирішення складних проблем 
включеності змістовної і операціональної сто-
рін ідентичності, незалежно від соціального, 
національного, етнічного, політичного стано-
вища людей, а це визначає загальнокультур-
ну ідентичність як «партиципацію» (від англ. 
participation – участь). За своєю суттю вона є 
інтегральною партиципацією, оскільки вказує 
на причетність до цілісного макрокультурного 
рівня. Крім загальнокультурної ідентичності 
(як цілісної ідентичності сучасної людини), 
виділяють і колективну ідентичність, опосе-
редковану різними спільними інтересами – 
національними, етнічними тощо.

Для формування нового типу ідентичності, 
притаманного суспільству ризику, потрібна 
людина, відсторонена від колишньої стере-
отипізації в сфері раціональних і моральних 
відносин. І формування високої культури іден-
тичності не просто складне завдання, а завдан-
ня, що нескінченно ускладнюється, рішення 
якого – в реконструюваннні і конструюванні 
ставлення до себе і до інших, здатності до са-
морефлексії по відношенню до різних рівнів 
ідентичності (онтологічної, онтічної, вірту-
альної). Тільки в цьому випадку ідентичність 
стане регулятором вибору рішень. У сучасних 
умовах критерії моральної відповідальності 
для людей, які приймають рішення, якісно 
змінилися. Ці зміни стосуються застосування 
нормативів, які є протилежні етичним імпера-
тивам. Так, «в суспільстві, – пише У. Бек, – іс-
нує феномен “технічної моралізації”, яка біль-
ше не потребує безпосереднього застосування 
моральних і етичних імперативів. Наприклад, 
при певному рівні забруднення повітря місце 
категоричного імперативу займає показник 
смертності. Стосовно до таких випадків мож-
на сказати, що обчислення ризиків – це своє-
рідний приклад етики без моралі, математич-
ної етики технологічного століття» [1, с. 163].

В умовах суспільства ризику особливого 
значення набувають ідентифікаційні ризики, 
які можна визначити як потенційні загрози 
існуванню індивіда і певної соціальної групи, 
що викликані створенням або підтриманням 
соціальної ідентичності. Ідентифікаційний 
ризик обґрунтовується як індивідуальне пе-
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реживання можливості настання несприятли-
вих наслідків у ході ідентифікаційного проце-
су. У такому значенні будь-яка ідентифікація 
має розумітися як ризикований процес. До її 
особливостей можна віднести можливість не-
визнання індивіда як рівного іншим, взаємне 
нерозуміння соціуму й індивіда, невідповід-
ність соціальних статусів і ролей особистості 
її внутрішнім інтенціям. Ідентифікаційні ри-
зики, що виникають у такий спосіб, створю-
ють можливість взаємного нерозуміння соці-
уму та індивіда і, як наслідок, неможливість 
повноцінної його адаптації до актуальної со-
ціальної реальності. Проблема ідентифікацій-
них ризиків може бути розглянута в рамках 
онтолого-гносеологічного, аксіологічного та 
етичного аспектів. Перший аспект пов’язаний 
з вирішенням питання про пізнання і визнан-
ня Іншого як рівного собі; другий – з розв’я-
занням проблеми зіткнення систем ціннісних 
інтенцій індивідів і, як наслідок, можливість 
зіткнення інтересів соціальних суб’єктів; тре-
тій – з виробленням ціннісно-етичного дос-
віду як гаранта коректного соціальної пове-
дінки безлічі суб’єктів соціальної інтеракції, 
брак якого веде до ризику порушення мораль-
но-етичної інтеракції соціального взаємодії 
(див.: [6-8]).

Під впливом процесів глобалізації фор-
мування політичної свідомості обумовлений 
перш за все реально існуючим комплексом 
умов її політичної ідентифікації, кожна з яких 
виробляє свої види ризиків. Цей комплекс 
умов можна поділити на дві групи.

До першої групи відносяться умови, що 
складаються в результаті об’єктивних гло-
бальних тенденцій, що характеризують стан 
сучасних суспільств. А саме:

- складна стратифікаційна, полікультурна 
структура сучасного соціуму, що утрудняє ін-
дивідуальну і групову самоідентифікацію в 
соціально-політичному просторі;

- у сучасному суспільстві комп’ютерних 
технологій, мас-медіа та віртуального просто-
ру процес особистісної та групової ідентифі-
кації стає все більш ефемерним;

- Інтернет і соціальні мережі сприяють де-
сакралізації влади;

- послаблення інтересу до метаідеології і 
пов’язаними з ними глобальними політични-
ми проектами.

Тут особливо варто наголосити, що процес 
ідентифікації завжди включає в себе стадію 
співвіднесення з існуючими зразками, сте-
реотипами тощо, більшість з яких в політич-
ній сфері репрезентовано калейдоскопом із 
трансльованих ЗМІ іміджевих конструкцій 
– держав, лідерів, ідей, гасел, актуальних на 
сьогодні ворогів та ін. Таким чином, невизна-
ченість ідентичності виникає як неминучий, 
хоча і побічний продукт нескінченної кіль-
кості альтернативних реальностей. Виникає 
ризик все більшого поширення таких типів 
політичної культури, для яких характерні 
відчуженість і недовіра до влади. Тут мож-
на виокремити автономну культуру і культу-
ру спостерігачів: для представників першого 
типу культури взагалі не цікавить політика, 
тоді як для представників другого типу куль-
тури притаманний високий рівень політичної 
інформованості, а також фрагментарність, що 
виражається в різних політичних орієнтаціях 
вікових когорт, у відсутності згоди щодо шля-
хів розвитку суспільства, і слабко виражена 
національно-державна ідентичність.

Друга група умов визначається чинним по-
літичним режимом, який з метою власної ле-
гітимації наполегливо пропонує суспільству 
свою картину світу і свій алгоритм структуру-
вання соціально-політичної дійсності. Клю-
човими умовами цієї групи є перманентна і 
масштабна актуалізація елементів минулого і 
поширення мілітаристського мислення.

Щодо останнього варто констатувати, що 
сьогодні у світі спостерігається тенденція змі-
ни антивоєнної риторики, яка була притаман-
на суспільним процесам кінця ХХ ст., «рути-
нізацією» війни, коли продукується ставлення 
до війни як до цілком допустимого елементу 
захисту національних інтересів. При цьому, 
звісно, тема «загальнолюдських цінностей» 
не зникає з мас-медійного контенту, проте по-
стійна апеляція до теми «образу ворога», «вій-
ськової звитяги» як єдиної форми патріотиз-
му, боєготовності армії тощо ще не створює 
необхідності конструювання стійкою компен-
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саторною зв’язку між низьким рівнем життя і 
безпекою, між браком реформ і стабільністю.

Крім того варто наголосити, що саме уяв-
лення про минуле, які в тій чи іншій формі 
циркулюють в суспільстві, посідають клю-
чове місце в структурі ідентичності. З од-
ного боку, в конструюванні та інтерпретації 
політики елементи минулого займають най-
важливіше місце, сприяючи орієнтації осо-
бистості в суспільстві. Образи минулого по-
стійно використовуються в якості форми, в 
якій вони постають і транслюються з ураху-
ванням конкретної ситуації, часу і простору. 
З іншого боку, концентрація уваги лише на 
травматичному історико-політичному досвіді 
і на образах, що зміцнюють прихильність до 
політичної системи, а значить сприяють перш 
за все легітимації еліт та існуючих владних 
відносин, цілком здатна дати зворотний ефект 
(див.: [4-5]).

Без сумніву колективні спогади є джерелом 
політичної ідентичності і пов’язаних з нею 
конфліктів і забобонів [11, р. 3-5], а прийняття 
певної версії минулого передбачає свою вер-
сію майбутнього і не може розглядатися не-
залежно один від одного [12, р. 23-24]. Мину-
ле, таким чином, являє собою певний ресурс, 
який актори політичної та соціокультурної 
динаміки використовують для доказу легіти-
мності існуючого порядку речей, отриман-
ня зиску (в т.ч. і символічного) тощо. Таким 
чином, замість минулого, яке сприймається 
як те, що колись було справжнім, людина має 
справу з його образом, який створюється (сві-
домо в процесі політики пам’яті або несві-
домо як результат дій різних акторів) і потім 
транслюється для реалізації актуальних на 
сьогоднішній день цілей. Це є однією з при-
чин перманентної кризи ідентичності особи-
стості і груп. Минуле, що втратило свою онто-
логічність, піддається змінам, які впливають і 
на трансформацію ідентичності.

Якщо в традиційному і частково в індустрі-
альному суспільстві ідентифікація суб’єкта 
визначалася групою, то в міру ускладнення 
і динамізації сучасних суспільних процесів 
індивід виявляє приналежність одразу до де-
кількох різних спільнот. Сьогодні кожен інди-

від здатний виступати як носій цілого набору 
соціальних ідентичностей (етнічної, грома-
дянської, конфесійної тощо). Потенційно у 
кожного індивіда є величезна кількість іден-
тифікаційних можливостей. Частина з них є 
найбільш значимими для особистості, інші 
– менш значимими. У цьому контексті можна 
говорити про свого роду ієрархію ідентично-
стей, яка не є застиглою, вона піддається змі-
нам під впливом як різних зовнішніх факто-
рів, так і в залежності від доступних індивіду 
колективних приналежностей.

Зокрема, кожній формі ідентичності відпо-
відає свій набір ризиків [9, с. 780-781]. Так, 
ризики етнічної ідентичності пов’язані із 
можливим загостренням протиріч між пред-
ставниками різних національностей, яке здат-
не перерости у відкриті зіткнення. Це осо-
бливо притаманне поліетнічному соціуму, до 
якого може бути віднесене й українське сус-
пільство.

Ризики громадянської ідентичності обу-
мовлені тим, що в складі громадянської іден-
тичності на перший план виходять такі грома-
дянські якості, як патріотизм, повага і знання 
історичного минулого країни та підтримання 
державного порядку, тоді як активну участь у 
громадському та політичному житті при цьо-
му не розглядається як важливий атрибут гро-
мадянської ідентичності.

Ризики релігійної ідентичності визнача-
ються тим, що ставлення до релігії опосеред-
ковує поведінкові моделі, відповідно розрив 
між декларованою релігійністю і практичним 
проявом віри, що може свідчити про прихова-
ну кризу релігійної ідентичності. Крім того, з 
огляду на тенденцію відходу від традиційного 
розуміння релігії і виконання релігійних прак-
тик, переходу до індивідуальної релігійності, 
для якої властиво варіативної або ситуаційне 
дотримання релігійних норм з пріоритетом 
власним інтересів і думок, з’являється цілком 
реальна загроза активізації різного роду сект.

Ризики регіональної ідентичності демон-
струють перевагу регіональних інтересів над 
загальнодержавними, а також почуття своєї 
власної переваги як представника унікальної 
спільності, що може негативно відбитися на 
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взаємодії з вихідцями з інших територій.
На основі поєднання елементів етнонаціо-

нальних, громадянських, конфесійних, лока-
лізованих у просторі орієнтацій на рівні інди-
відуальної та групової поведінки формується 
політична ідентичність [10, с. 18].

Висновки. Таким чином, в суспільстві ри-
зику чітко спостерігається зміна ідентифіка-
ційних практик, які обумовленні трансфор-
мацією загальнокультурної ідентичності, в 
основу якої покладено нове розуміння ризику 
як продукту ухвалення рішення. Динамічні 
процеси, що протікають у суспільстві, зачіпа-
ють, насамперед, інституційний рівень, який 
через систему соціальних (і особливо політич-
них) інститутів впливає на процес ідентифіка-
ції особистості. Саме завдяки нормальному 

функціонуванню соціальних інститутів під-
тримується спільна кооперативна діяльність 
людей у групах і організаціях. На основі такої 
інтеграції у індивіда формується почуття при-
належності до соціальної групи, яке, з одного 
боку, забезпечує підпорядкування особисто-
сті існуючим нормам, а, з іншого, груповий 
захист і систему оцінки та самооцінки, що, в 
свою чергу, сприяє підтримці стабільності і 
цілісності суспільства. Порушення нормаль-
ного функціонування соціальних інститутів 
веде до порушення ідентифікаційних проце-
сів. По суті, постійні зміни соціокультурно-
го поля, в якому живе суб’єкт, стає ще одним 
фактором дестабілізації. За цих умов людям 
бракує ресурсів, щоб впоратися з новими об-
ставинами, що виникають.
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АГЕНТИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН: СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ТА СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНИХ ВИМОГ

Анотація.
Розглядаються агенти демократичних змін як суб’єкти політичного процесу, та громадські 

актори, які виступають з позицій демократичних перетворень, ухвалення конкретних нормативних 
змін тощо. Вивчаються напрямки обговорення теми агентів демократичних змін на науковому 
рівні, що визначає можливості підвищення темпів демократизації країн що розвиваються, та, 
країн, які частково пройшли шлях демократизації. Розкриваються проактивна позиція молоді як 
агента демократичних змін на прикладі беруть активну участі молодих людей у суспільних рухах. 
Встановлюються особливості участі громадських активістів у політичному процесі. Обговорюється 
значення ангажованості політичними інтересами та процесами не лише соціально-демографічних 
групп, але й конкретних осіб. Вивчається інституційне середовище країн, що розвиваються, агенти 
демократичних змін розглядається у широкому сенсі. Досліджується участь жінок як агентів змін у 
процесах демократизації  у зв’язку з особливостями поведінки політичної еліти та перебирання нею 
політичної відповідальності. 

Ключові слова: агенти змін, демократичні трансформації, громадські актори, громадянське 
суспільство, політичні інститути, політичне представництво.
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Agents of democratic change: social environment and the specifics

of political requirements
Abstract.
Agents of democratic change as subjects of the political process and public actors, who stand for democratic 

transformation, adoption of specific regulatory changes, etc are considered. The study focuses on the topic of 
the agents of democratic change at the scientific level, which determines the possibility of increasing the 
pace of democratization of developing countries and countries that have partially gone through the path of 
democratization. The proactive position of youth as an agent of democratic change is revealed, for example, 
by the active participation of young people in social movements. The peculiarities of participation of public 
activists in the political process are determined. The importance of engagement with political interests and 
processes of not only socio-demographic groups, but also concrete individuals is discussed. Studied the 
institutional environment of developing countries, agents of democratic change are considered in a broad 
sense. Investigated the participation of women as agents of change in the processes of democratization in 
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connection with the peculiarities of the behavior of the political elite and the transfer of political responsibility 
to it.

Agents of democratic change as subjects of the political process and public actors, who stand for democratic 
transformation, adoption of specific regulatory changes, etc are considered. The study focuses on the topic of 
the agents of democratic change at the scientific level, which determines the possibility of increasing the 
pace of democratization of developing countries and countries that have partially gone through the path of 
democratization. The proactive position of youth as an agent of democratic change is revealed, for example, 
by the active participation of young people in social movements. The peculiarities of participation of public 
activists in the political process are determined. The importance of engagement with political interests and 
processes of not only socio-demographic groups, but also concrete individuals is discussed. Studied the 
institutional environment of developing countries, agents of democratic change are considered in a broad 
sense. Investigated the participation of women as agents of change in the processes of democratization in 
connection with the peculiarities of the behavior of the political elite and the transfer of political responsibility 
to it.

Key words: agents of change, democratic transformations, public actors, civil society, political institutions, 
political representation.
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Агенты демократических преобразований:
социальная среда и специфика политических требований

Аннотация.
Рассматриваются агенты демократических преобразований как субъекты политического процесса, 

и общественные акторы, выступающие с позиций демократических изменений, принятия конкретных 
нормативных изменений и тому подобное. Изучаются направления обсуждения темы агентов 
демократических изменений на научном уровне, определяются возможности повышения темпов 
демократизации развивающихся стран и стран, которые частично прошли путь демократизации. 
Раскрывается проактивная позиция молодежи как агента демократических преобразований 
на примере активного участия молодых людей в общественных движениях. Устанавливаются 
особенности участия общественных активистов в политическом процессе. Обсуждается значение 
ангажированности политическими интересами и процессами не только социально-демографических 
групп, но и конкретных лиц. Изучается институциональная среда развивающихся стран, агенты 
демократических преобразований рассматривается в широком смысле. Исследуется участие женщин 
как агентов изменений в процессах демократизации в связи с особенностями поведения политической 
элиты и переборки ею политической ответственности.

Ключевые слова: агенты изменений, демократические трансформации, общественные акторы, 
гражданское общество, политические институты, политическое представительство.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Можливість інтенсифікації демокра-
тичних політичних перетворень в сучасних 
умовах забезпечується підвищенням рівня 
політичної участі, інклюзивності системи 
політичного представництва, консолідації 
суспільства на основі демократичного демо-
кратичних цінностей. Згідно з сучасними уяв-
леннями, якість демократії зумовлена, перш 
за все, підвищенням спроможності демокра-
тичних інститутів, проактивною позицією 

зовнішнього середовища політичної систе-
ми. Агенти демократичних змін – це суб’єкти 
політичного процесу, громадські актори, які 
виступають з позицій демократичних пере-
творень, прийняття конкретних нормативних 
змін тощо. Актуальність вивчення суб’єк-
тів політики, ангажованих демократичними 
змінами, посилюється поширеністю у світі 
так званих «формальних демократій», які ма-
ють лише зовнішні ознаки демократичного 
політичного режиму. Перспективи подальших 
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демократичних перетворень вимагають уваги 
до тих учасників політичної діяльності, які 
здатні висувати вимоги до підвищення стан-
дартів політичної влади, дієвості політичного 
представництва, реалізації прав людини. У 
зв’язку з цим, постає необхідність розкриття 
механізмів просування демократичних іні-
ціатив, відстоювання демократичних вимог 
в умовах наявної трансформаційної інститу-
ційної структури. Здатність до ідентифікації 
агентів демократичних політичних змін у су-
часних політологічних дисциплінах пов’яза-
на з дисциплінарною спрямуванням дослід-
жень специфіки розвитку національних шкіл 
політичної науки, ситуації із зміною політич-
ної ситуації у конкретних країнах. Проблемою 
даної статті є оцінка стану вивчення політич-
них змін та їх конкретних формальних і не-
формальних суб’єктів. Основною є відповідь 
на питання щодо напрямків обговорення теми 
агентів демократичних змін на науковому 
рівні, що визначає можливості підвищення 
темпів демократизації країн що розвивають-
ся, та, країн, які частково пройшли шлях де-
мократизації.

Аналіз публікацій. Проблема ідентифікації 
рушійних сил та суб’єктів просування демо-
кратичних політичних змін привертає увагу 
багатьох вітчизняних вчених. Зокрема, К. Буш 
вивчає роль молоді в політичних змінах Укра-
їни [1], В. Д’яченко розглядає сучасні зміни 
і тенденції функціонування політико-адміні-
стративного управління в Україні [2], Л. Ко-
жекіна досліджує інституціональні зміни в 
політичній системі пострадянського суспіль-
ства України як чинник ресоціалізації «серед-
нього» покоління [3], Л. Левченко надає увагу 
особливостям зміни соціально-психологічних 
закономірностей конформації у політичній 
поведінці українців у період демократизації 
[4], О. Простова вивчає стратегії взаємозв’яз-
ків політико-ділової циклічності та процесу 
управління соціальними змінами [5]. Разом з 
тим, існує потреба розкриття специфіки соці-
альних вимог, які спонукають агентів змін до 
активізації діяльності та прояву своєї політич-
ної позиції.

Метою статті є з’ясування статусу аген-

тів демократичних політичних змін у сучас-
ному соціальному середовищі висування по-
літичних вимог. Завданням статті є ідентифі-
кація напрямків впливу агентів змін на демо-
кратичну політичну діяльність.

Основний зміст статті. Інституційні 
засади політичної участі в багатьох країнах 
сучасного світу формуються на основі пред-
ставленості тих чи інших соціальних груп у 
політичній сфері. У країнах, що розвивають-
ся, особливо на африканському континенті, 
характерним є зростання конкурентності 
політичного процесу внаслідок представни-
цтва груп етнічних груп та економічних груп 
інтересів. Покращення стану демократії ви-
магає більш активного включення до політич-
ного процесу представників активних вікових 
груп, зокрема, молоді. Африканська громад-
ська активістка К. Муді зауважує, що проект 
«Демократія поколінь» була платформою для 
молодих лідерів для виховання ідей, зміцнен-
ня їхнього потенціалу та натхнення для ство-
рення змін у моїй громаді. У Йоганнесбурзі 
мав місце досвід, навички та знання з широ-
кого кола тем, від організації громад до кам-
паній соціальних медіа. Активісти розглянули 
бар’єри для залучення молоді в політику та 
проаналізували можливі рішення для спри-
яння освітній громаді. Як наслідок, учасників 
надихало, що молодіжні ініціативи, спрямо-
вані на сприяння молодіжному лідерству, були 
створені для молоді»[7].

Проактивна позиція молоді як агента де-
мократичних змін полягає в тому, що молоді 
люди беруть активну участь у суспільних ру-
хах, які мають конкретну мету, спрямованість 
на вирішення суспільних проблем. Особливо 
ефективними є суспільні рухи, які безпосеред-
ньо відстоюють інтереси тієї чи іншої вікової 
групи. Як свідчить досвід сучасної ПАР, «мо-
лодіжна позиція у акції #FeesMustFall була 
продемонстрована, студентським протестним 
рухом у відповідь на збільшення зборів у пів-
денноафриканських університетах. Проте мо-
лодь не може зупинитися на цьому, необхідно, 
щоб молоді люди послідовно використовува-
ли свій голос для обрання уряду за власним 
вибором. Громадські платформи, зокрема такі, 
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як «Демократія поколінь», мають вирішальне 
значення для використання потенціалу моло-
дих лідерів, заохочуючи їх бути агентами змін, 
а також надавати їм інструменти для інкубації 
та прискорення ідей» [7].

Участь громадських активістів у політич-
ному процесі також висуває питання ангажо-
ваності політичними інтересами та процесами 
не лише соціально-демографічних групп, але 
й конкретних осіб. Через власний політичний 
досвід сучасні громадяни надають нового зна-
чення ключовим аспектам політичного участі. 
Громадський діяч Ф. Пітті стверджує, що 
«досвід, який я здобув за останні сім років як 
політичний активіст, дозволив мені зрозуміти, 
як функціонує нинішня політична система і 
які її недоліки. У 2014 році я заснував «Juntos 
Decidimos» (Разом ми вирішуємо), щоб ство-
рити простір для обговорення та участі моло-
дих людей у   політичному житті Панами» [9].

Розвиток особистісної політичної кар’єри 
молодіжних політичних лідерів формує се-
редовище відкритості та конкурентності на 
базовому рівні політичної системи. На цьому 
рівні агенти змін переходять з соціального 
рівня на політичний, висувають свої вимоги, 
намагаються вирішити суспільні проблеми, 
зокрема проблему корупції. Як вважає Ф. Піт-
ті, «через мій досвід я визнав відсутність кон-
курентних політичних і виборчих пропозицій 
і нудьгу численних випадків корупції, які тор-
каються всіх нас. Ці питання та особисте зо-
бов’язання, щоб політична та урядова система 
були кращими на благо всіх, мотивували мене 
балотуватися на незалежного депутата» [9]. 

У науковому дискурсі стосовно проблем ін-
ституалізації агентів змін надзвичайно важли-
вим є створення достатнього інституційного 
середовища для мультиплікації демократич-
них практик. На цій основі форми розвитку 
демократії поширюється на життєдіяльність 
африканських країн. Зокрема, як свідчить 
приклад сучасної Нігерії, відображений пів-
денноафриканською філією «Фонда Г. Бьоля»,  
«ідея про те, що інституційна архітектура ба-
гатопартійної демократії призведе до більш 
чутливих і відповідальних урядів Африки, за-
лишається під питанням. У численних країнах 

інституційна впевненість ще має утвердитися, 
тому вибори стають радше порожнім ритуа-
лом. Корумпуючий вплив грошей здійснює 
свій вплив, як це було в інших країнах світу. 
І навіть там, де виборне правління стало від-
носно закріпленим, воно може не мати знач-
ного впливу, коли політичні партії служать за-
собом для глибоких етнічних розколів або для 
виразу амбіцій сильних особистостей» [10]. 

В інституційному середовищі країн, що ро-
звиваються, агенти демократичних змін роз-
глядається у широкому сенсі. Передусім, це 
традиційні демократичні інституції, зокрема 
такі, як партії, громадські організації, уряди 
та місцева влада. Зміна їх поведінки має ста-
ти основою для демократичних змін. Згідно 
з африканським досвідом, «у таких країнах, 
як Південна Африка, відсутність альтернатив 
для правлячої партії призводить до того, що 
розмежування здаються більш значимими, 
ніж залучення до виборів»[10]. 

Консолідована позиція щодо покращен-
ня стану демократії є однією з базових засад 
просування держави у напрямку демократич-
них перетворень та створення консолідованої 
демократії. На думку сучасних представників 
фондів демократичного розвитку, стимулю-
вання появи агентів змін має здійснюватися 
на основі консультаційної роботи, поширен-
ня інформації та забезпечення підготовки та 
ініціатив щодо впровадження конкретних ре-
форм. При цьому аналітично-експертні струк-
тури самі усвідомлюють свою роль як агенти 
змін. До прикладу, нігерійське аналітичне ви-
дання «Перспективи» спрямоване на обгово-
рення таких питань, як розкриття обмежень та 
вивчення того, як суб’єкти державної влади, 
політичні партії та громадянське суспільство 
змогли зробити кадровий склад уряду, менш 
залежними від майбутнього балансу сил. 
Хоча ці агенти змін не завжди досягали своїх 
заявлених цілей, вони захищали важливі де-
мократичні здобутки, відкривали політичні 
можливості та ініціювали реформи, які здава-
лися немислимими доти, доки вони не стали 
реальністю [10].

Жіночі рухи як агенти змін в усьому світі 
здійснюють зміну вектору зусиль політичної 
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влади та інститутів політичного представни-
цтва, якнайповнішої реалізації демократич-
них реформ. Забезпечення широкого пред-
ставництва гендерно орієнтованих меншин 
вимагає зміни ставлення до представництва 
інтересів міноритарних груп з боку широкого 
спектру політичних сил та учасників грома-
дянського суспільства. В аналітичних матері-
алах стверджується, що «наразі участь жінок 
у мирному процесі (на африканському конти-
ненті – Авт.) не досягла необхідного мініму-
му 30%. Жіноча адміністрація налічує лише 
декілька, у 10 та 20 роках. Один з учасників 
дискусії, доктор Мей Сабе Пью, пояснила, що 
політичні етнічні та урядові чиновники часто 
кажуть: «Якщо жінки здатні, то вони можуть 
брати участь». Насправді, однак, вона зазна-
чила, що бар’єри для участі жінок не випли-
вають з відсутності здатністі у жінок до гро-
мадської діяльності, а скоріше, зі структурних 
бар’єрів, що накладаються на них, пов’язаних 
з критеріями їх участі. З метою поліпшення 
участі жінок, учасники дискусії наголосили 
на політиці, необхідній для вирішення таких 
проблем. Вона включає заходи, серед багатьох 
інших, щодо впровадження гендерної комісії 
та визнання можливостей жінок [8].

На прикладі діяльності агентів змін мож-
на побачити, що проблема представництва 
інтересів може отримати поширення у до-
сить короткий період часу. Алгоритм дії де-
мократичних змін слід вважати артикуляцію 
проблеми, агрегування громадських акторів, 
орієнтованих на її вирішення, просування 
проблем політичних проблем на рівень влад-
них рішень, ухвалення змін та їх легітимація 
у суспільстві. Як вважає К. Воллак, американ-
ський громадський діяч, представник керів-
ництва Національного інституту демократії, 
«значна участь жінок у політиці впливає як 
на низку розглянутих питань політики, так і 
на типи запропонованих рішень. Досліджен-
ня показують, що ґендер законодавця має чіт-
кий вплив на пріоритети політики, внаслідок 
чого важливо, щоб жінки були присутніми в 
політиці, щоб представляти занепокоєння жі-
нок та інших маргінальних громадян і допом-
агати підвищити швидкість реалізації політи-

ки та управління» [11]. 
Політичний зміст роботи агентів змін щодо 

демократизації полягає не лише у впливі 
на прийняття рішень, а й в участі у проце-
сах інституалізації та діяльності конкретних 
політичних інститутів. Участь агентів змін у 
процесах демократизації  забезпечується їх 
увагою до особливості поведінки політичної 
еліти та перебирання на себе політичної від-
повідальності. К. Воллак також вважає, що 
«оскільки більше жінок займають керівні по-
сади в своїх політичних партіях, ці сторони, 
як правило, надають пріоритети питанням, які 
впливають на здоров’я, освіту та інші питання 
якості життя. Існують вагомі докази того, що, 
оскільки більше жінок обираються на посаду, 
також виникає наслідки у розробці політики, 
що відображає пріоритети сімей, жінок, ет-
нічних та расових меншин. законодавчих ор-
ганів, політичних партій та життя громадян» 
[11].

Зміна конкретних політичних інститутів, 
зокрема політичних партій, є одним з провід-
них каналів демократизації політичного спек-
тру. Також зміна функціонування політичних 
інститутів змінює й підходи до тлумачен-
ня режимних характеристик у конкретних 
країнах. Зміна вектора внутрішньопартійної 
демократії дає змогу політичним силам забез-
печити інклюзивність та більш повне пред-
ставництво населення на політичному рівні. 
Згідно з К. Воллаком, «прозорість політич-
них та законодавчих процесів має вирішальне 
значення для поліпшення становища жінок у 
політичному та громадянському суспільстві. 
Відсутність відкритості у політичному прий-
нятті рішень та недемократичні внутрішні 
процеси є складним завданням для всіх но-
воприбулих, особливо для жінок. Крім того, 
складні ієрархії політичних партій і законо-
давчих органів є бар’єром для багатьох жінок, 
які вступають до політики на місцевому рівні 
і прагнуть піднятися до інших рівнів керівни-
цтва. Більше того, повинна бути готовність 
громадян приймати нові ідеї щодо гендерних 
ролей у суспільстві» [11]. 

Політична мобільність жінок як агентів 
змін здатна змінити політичний ландшафт не 
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лише у розвинених країнах. Перетворення жі-
нок на реальних політичних лідерів, на ваго-
му частину еліти, сприяє якісному зростанню 
політичного класу. На цьому прикладі можна 
побачити, що кількісне зростання впливових 
агентів змін здатне забезпечити трансформа-
цію системи в цілому. На думку К. Воллака, 
«існує багато країн, які перешкоджають жін-
кам безпосередньо конкурувати з чоловіками 
або вважають, що догляд за дітьми та ведення 
домашнього господарства є винятковим до-
меном жінок. Таким чином, у всьому світі є 
загальноприйнятим, що жінки-активісти під-
тримують демократичні заходи на низовому 
рівні, але поки що не бачать жінок на керівних 
посадах, тим самим створюючи відсутність 
жінок, від яких братимуть участь вищі рівні 
політичного керівництва» [11]. 

Поширення скільки кількості агентів змін 
як на низовому рівні політики, так і у політич-
ному істеблішменті, забезпечує масштабність 
незворотних змін на тривалу перспективу. Як 
вважає багаторічний президент американ-
ського Національного інституту демократії, 
«необхідно докласти зусиль для посилення 
обізнаності про гендерну нерівність та шляхи, 
якими стереотипні ґендерні ролі створюють 
як формальні, так і неформальні бар’єри. Під-
тримка політичних лідерів-чоловіків також є 
ключовим компонентом у створенні політич-
ного клімату, який заохочує політичну участь 
жінок» [11].

Таким чином, вплив агентів змін на про-
цеси демократизації полягає у мультиплікації 
демократичних практик, інституалізації про-
цесів, що сприяють інклюзивності та прозо-
рості, визначають появу соціальних ліфтів та 
надають можливість консолідації для тієї ча-
стини суспільства, яка зацікавлена у політич-
них трансформаціях.

Висновки. Отже основними напрямами 
обговорення проблем агентів демократичних 
змін у сучасній політичній науці є інститу-
ційна структура громадянського суспільства, 
ефективність політичної участі. Рушійними 
силами демократизації виступають неурядові 
організації, дисидентські групи, незалежна 
пресса, діячі культури і мистецтв, релігійні та 

етнічні спільноти.
Агенти змін у сучасному демократично-

му суспільстві перебувають у межах інсти-
туційної структури та формують середовище 
політичного активізму. У багатьох дослід-
женнях застосовується порівняльний метод 
для аналізу стану та специфіки агентів демо-
кратичних змін у сталих демократіях і транс-
формаційних суспільствах. На сучасному 
етапі відмінність між розвиненими демокра-
тичними суспільствами і тими країнами, які 
розбудовують демократію полягають в тому, 
що агенти змін мають різні цілі і завдання і 
напрями спрямування зусиль. Якщо у сталих 
демократіях агенти змін спрямовують зусил-
ля на подальшу консолідацію демократичних 
практик, забезпечують вихід демократії на 
новий рівень, то у період транзиту у постав-
торитарних суспільствах агенти змін змушені 
працювати над встановленням базових засад 
демократичного вибору, політичного плю-
ралізму та альтернатив у процесах формуван-
ня влади тощо.

Вивчаючи різноманіття агентів демокра-
тичних змін в умовах демократичних транс-
формацій, слід звертати увагу на інституційні 
форми, які переважають у політичній актив-
ності. Формування самодостатнього та самор-
ганізованого політичного лідерства на низово-
му рівні є однією з важливих передумов пред-
ставництва суспільних і групових інтересів, 
формування політичної конкуренції тощо. 
Дієздатне політичне лідерство є основою для 
просування політичних альтернатив на елітар-
ний рівень політичного врядування у країнах, 
які нещодавно стали на шлях демократичних 
перетворень. Наявність самодостатніх лідерів 
думки та громадських діячів, здатних висувати 
політичні ініціативи та формувати підгрунтя 
для демократичного громадянського суспіль-
ства, є основою для встановлення стійких та 
самовідновлюваних демократичних практик. 
В умовах сучасної України, незважаючи на 
тривалий шлях демократичних трансформа-
цій, наявність агентів змін має обмежений 
характер, головним чином через формальне 
функціонування демократичних процедур та 
відсутність масштабної демократичної дис-
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кусії у міжвиборний період. У цій ситуації, як 
подальша перспектива розробки даної теми, 
необхідним є визначення потенційних суб’єк-

тів артикуляції політичних змін, спрямованих 
на демократизацією конкретного суспільства.
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АНЕКСІЯ КРИМУ РОСІЄЮ: ПОГЛЯД П’ЯТЬ РОКІВ ПОТОМУ
Анотація.
У статті досліджено події, які передували анексії Криму і відбувались під час захоплення півострову 

Російською Федерацією у 2014 році. 
Проаналізовано причини вторгнення російських військових в Україну. Наведено аргументи політиків 

стосовно того, що завадило організувати військовий опір з початку російської агресії. 
Визначено наслідки анексії Криму. Окреслено перспективи подальших відносин України з Росією, 

виявлені загрози ескалації конфлікту.
Ключові слова: анексія, Крим, Україна, Росія, агресія, санкції. 
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Russian annexation of Crimea: a five-year-old lighter
Abstract.
The article examines the events that preceded the annexation of the Crimea and occurred during the seizure 

of the peninsula by the Russian Federation in 2014.
The reasons of invasion of Russian military forces into Ukraine are analyzed. The arguments of politicians 

concerning the fact that it prevented the organization of military resistance from the beginning of Russian 
aggression was given.

The consequences of the annexation of the Crimea are determined. Prospects of further relations between 
Ukraine and Russia are outlined, threats of escalation of the conflict are revealed.

The actions of Russian Federation during annexation of Crimea rudely violated principles of international 
law in industry of providing of the world and safety and peaceful collaboration, namely: principle of the non-
use of force or threat by force in international relations, principle of sovereign equality of the states, principle 
of inviolability of state boundaries, principle of territorial integrity of the states. The terms of the Budapest 
memorandum are broken, Agreement is broken on friendship, collaboration and partnership between Ukraine 
and Russian Federation of 1997 and Agreement between Ukraine and Russian Federation about the Russian-
Ukrainian state boundary of 2003 on March, 16, 2014 in Crimea the so-called “referendum” took place about 
status of peninsula, on results that Russia “added” Crimea on March, 18, actually annexing him. The results 
of voting on a “referendum” are not confessed by the world.

The military actions of Russia in Ukraine are a clear violation of the territorial integrity and sovereignty 
of Ukraine.

Russia continues to build a powerful military base in the Crimea. The threat of the invasion of the Russian 
troops into the territory of Ukraine did not disappear even today. 

The annexed Crimea remains an active problem, which continues to be a threat to international order.
© Yu.I.Arabadgi, 2019. All rights reserved.      
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Аннексия Крыма Россией: взгляд пять лет спустя

Аннотация.
В статье исследованы события, которые предшествовали аннексии Крыма и происходили во время 

захвата полуострова Российской Федерацией в 2014 году.
Проанализированы причины вторжения российских военных в Украину. Приведены аргументы 

политиков о том, что помешало организовать военное сопротивление с начала российской агрессии.
Определены последствия аннексии Крыма. Обозначены перспективы дальнейших отношений 

Украины с Россией, обнаруженные угрозы эскалации конфликта.
Ключевые слова: аннексия, Крым, Украина, Россия, агрессия, санкции.

Постановка проблеми. 20 лютого 2014 
року відбулось вторгнення Росії в Україну піс-
ля вступу збройних сил РФ на територію Ав-
тономної республіки Крим, далі була розв’я-
зана війна на сході України. З метою прибор-
кання агресора задіяні міжнародні санкції. 

На даний момент, питання необхідності 
вирішення російсько-українського конфлікту 
є безумовно актуальним. Проблема вирішен-
ня політичної кризи, яка після анексії Криму 
набула продовження на Донбасі, активно об-
говорюються як в Україні, так і в ЗМІ зарубіж-
них країн. Аналіз публікацій. Дослідженням 
проблем формування двосторонніх відносин 
України та Російської Федерації займались 
такі відомі зарубіжні дослідники, як З. Бже-
зинський, О. Рар. М. Калускі, Г. Кіссінджер, 
Т. Коулд, Т. Кузьо, Дж. Лестер, Ф. Мьоллерс, 
А. Ослунд. Дослідженню теоретичних і прак-
тичних аспектів україно-російських відно-
син, присвячені праці Л. Кучми, Л. Кравчука, 
В. Горбуліна та багатьох інших дослідників. 
Свою оцінку подіям, які передували анексії 
Криму і відбувались під час захоплення пів-
острову Російською Федерацією у 2014 році, 
дали такі політики та державні діячі як П. По-
рошенко, В. Гройсман, О. Турчинов, В. Нали-
вайченко, Ю. Тимошенко та інші. 

Метою даної роботи є аналіз причин роз-
витку політичної кризи в російсько-україн-
ських відносинах, яка привела до анексії Кри-
му та окупації частини Донбасу.

Досягнення поставленої мети досліджен-
ня передбачає виконання таких основних за-
вдань:

- розглянути заяви окремих політиків, про-
відних українських та зарубіжних експертів, 
політологів щодо причин та наслідків полі-
тичної кризи в українсько-російських відно-
синах, що привела до анексії Криму;

- дослідити прогнози провідних україн-
ських та зарубіжних експертів, політологів 
щодо вирішення даної політичної кризи, про-
аналізувати результати соціологічних дослі-
джень з актуальних питань українсько-росій-
ських відносин;

- охарактеризувати реакцію світової спіль-
ноти на ситуацію в Україні та агресивні дії з 
боку Російської Федерації;

Об’єкт дослідження – політична криза у 
взаємовідносинах між Україною і Росією, яка 
привела до анексії Криму;

Предметом дослідження є причини та на-
слідки розвитку політичної кризи у взаємовід-
носинах між Україною і Росією, що закінчи-
лась анексією Криму;

Основний зміст. 5 лютого 1954 року Пре-
зидія ВР РРФСР прийняла постанову «Про пе-
редачу Кримської області зі складу РРФСР до 
складу Української РСР». Необхідність пере-
дачі Кримської області до складу Української 
РСР пояснювалася «спільністю економіки, 
територіальною близькістю та тісними гос-
подарськими та культурними зв’язками між 
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Кримською областю та Українською РСР». 
Видання указу дослідники часто називають 
особистою ініціативою Першого секретаря 
ЦК КПРС М. С. Хрущова. Деякі історики вва-
жають, що ця передача виявилася вимушеною 
мірою через важку економічну ситуацію на 
півострові, викликану післявоєнною розру-
хою і браком робочої сили після депортації 
кримських татар [1].

У березні 2014 року В. Путін стверджував, 
що ініціатором передачі до складу Україн-
ської РСР Кримської області «був особисто 
Хрущов». Перший президент сучасної Укра-
їни Л. Кравчук спростував поширений стере-
отип, що радянський лідер М. Хрущов пода-
рував Крим Україні в 1954 році. За словами 
Кравчука, Хрущов нав’язав Крим Україні еко-
номічно, і вона все ж поставила півострів на 
ноги: «Україні Хрущов не подарував Крим - 
він змусив, примусив взяти Крим собі, моти-
вуючи на Політбюро ЦК КПРС, що Україна, 
маючи досвід у (південних) областях, може 
допомогти Криму. Україна допомогла, поста-
вила Крим на ноги. А тепер Крим анексували, 
ще й доводять нам, що це повернення Криму» 
[2].

Відомо, що Путін назвав розпад Радянсько-
го Союзу «найбільшою геополітичною ката-
строфою ХХ століття». Відновлення могут-
ності і престижу Росії Путін і надалі вважає 
головною задачею, одним з головних завдань 
для керівництва РФ є захоплення України і 
поновлення контролю над колишніми терито-
ріями СРСР. Про це свідчать деякі факти, які 
наводить колишній директор Національного 
інституту стратегічних досліджень В. Горбу-
лін у своїх роботах [4]. Ще на початку 1990-х 
років, влада Криму здійснила кілька спроб ві-
докремлення від України, але тоді СБУ разом 
з МВС змогли зупинити перші прояви сепара-
тизму на півострові. У серпні 1991 року, після 
прийняття Верховною Радою Акта проголо-
шення незалежності України, президент РФ Б. 
Єльцин оголосив позицію Росії: «РРФСР за-
лишає за собою право порушити питання про 
перегляд кордонів». Тоді ж, віце-президент РФ 
О. Руцькой намагався примусити керівництво 
України відмовитися від проголошеної неза-

лежності, погрожував переглядом кордонів у 
разі відокремлення України від Росії.

У травні 1992 року Верховна Рада РФ при-
йняла постанову «Про правову оцінку рішень 
вищих органів державної влади РРФСР щодо 
зміни статусу Криму, прийнятих у 1954 році», 
згідно з якою постанова «Про передачу Крим-
ської області зі складу РРФСР до складу Укра-
їнської РСР» була визнана такою, що не має 
юридичної сили з моменту її прийняття. 

У грудні 1992 року З’їзд народних депута-
тів РФ доручив Верховній Раді РФ розгляну-
ти питання про статус Севастополя, і 9 липня 
1993 року, виконуючи це доручення, ВР РФ 
постановою «Про статус міста Севастополя» 
оголосила російський федеральний статус мі-
ста [3].

З 2008 року Кремль розпочав пропаган-
дистську підготовку до агресії проти України. 
Ідеологічною основою російської пропаганди 
стала концепція «русского мира», підхоплена 
у 2010-х патріархом РПЦ Кирилом. На дум-
ку В. Горбуліна: «Російська культурна полі-
тика на українському напрямі була повністю 
інтегрована в загальну стратегію ліквідації 
української державності.» [4]. Для того, щоб 
розвалити і захопити Україну, з боку РФ по-
стійно велась підривна діяльність. Росія ні-
коли не припиняла ідеологічні та економічні 
війни проти України, про це свідчать факти: 
формувалась громадська думка про історичну 
бездержавність українського народу, під гас-
лом «відстоювання» прав російськомовних 
українців. Відбувалась масова видача паспор-
тів РФ громадянам України всупереч Консти-
туції, організовувались економічні та енерге-
тичні блокади, «газові війни», проводилась 
дискредитація українських виробників. На 
території Криму відбувались несанкціонова-
ні переміщення збройних сил РФ, захоплення 
та утримання українських гідролокаційних 
об’єктів, тощо. 

Відтворимо хронологію подій, які пере-
дували анексії Криму і відбувались під час 
захоплення півострову. Після 2004 року ро-
сійські спецслужби сформували у Криму роз-
галужену мережу антиукраїнських організа-
цій, контрольовану російською агентурою: 
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структури Партії регіонів, КПУ, ПСПУ, партій 
«Русское единство», «Родина», різноманіт-
ні православні групи, вірні ідеям «русского 
мира», криміналізовані утворення, такі як ор-
ганізація «Оплот». Ця агентура потім стала 
опорою російського впливу і відіграла свою 
роль під час окупації [3].

Одним з ключових інструментів незакон-
ної окупації півострова став Чорноморський 
флот РФ. Згідно з низкою угод між Україною і 
РФ, Україна передала РФ в оренду строком на 
20 років низку об’єктів у м. Севастополі, АР 
Крим і у м. Генічеськ, які забезпечували ба-
зування флоту. Відповідно до угод, РФ могла 
тримати в Криму до 25 тисяч військовослуж-
бовців. У квітні 2010 року В. Янукович і Д. 
Медведєв підписали Харківські угоди, якими 
було продовжено термін базування ЧФ РФ на 
території України до 2042 року. Їх підписання 
стало стартом для безпосередньої підготовки 
російської операції з встановлення повного 
контролю над Україною.

4 лютого 2014 року президія Верховної 
Ради Криму прийняла рішення розглянути 
парламентом автономії питання зміни Кон-
ституції Криму та просити у Росії захист меш-
канців півострова. Створена у Криму потужна 
агентурна мережа була готова розпалити сепа-
ратистський рух на півострові. Після усунен-
ня від влади Президента України В. Янукови-
ча, сепаратистські настрої в Криму вибухну-
ли з новою силою. 23 лютого в Севастополі 
відбувся 20-тисячний мітинг, на якому було 
прийнято рішення не перераховувати у Київ 
податки, а міським головою проголошено гро-
мадянина Росії О. Чалого. 25 лютого акції се-
паратистів були проведені перед Кримським 
парламентом, але вони були нівельовані проу-
країнським мітингом. 

У ніч на 27 лютого парламент та уряд Кри-
му були захоплені російським спецназом, над 
ними підняли прапор РФ. Під дулами автома-
тів російського спецназу, депутати Верховної 
ради Криму ухвалити рішення про призна-
чення референдуму щодо статусу півостро-
ва. Тоді ж «зеленими чоловічками» був також 
узятий під контроль ряд стратегічних об’єк-
тів в Криму: захоплено аеропорт «Бельбек» у 

Севастополі, зупинено паромну переправу в 
Керчі.

1 березня самопроголошений голова Ради 
міністрів АР Крим С. Аксьонов звернувся 
до президента Росії В. Путіна посприяти у 
«забезпеченні миру і спокою» на території 
Криму. У відповідь того ж дня Президент РФ 
відправив до Ради Федерації пропозицію про 
введення російських військ у Крим. Обидві 
палати Державної думи 1 березня 2014 р. про-
голосували за введення російських військ на 
територію України і зокрема в Крим.

Починаючи з 1 березня, російські війська 
розпочали блокування українських військо-
вих баз на території Криму. Відбувались захо-
плення адміністративних приміщень та інших 
стратегічно важливих об’єктів, встановлю-
вався контроль над транспортними магістра-
лями. 

Після ідеологічної обробки та за умов мо-
рального тиску дві третини особового складу 
частин перейшли на бік ворога, зокрема зра-
див присязі командуючий флоту України Д. 
Березовський. В Криму служили в основному 
кримчани, оскільки в українській армії діяв 
територіальний принцип формування вій-
ськових частин. Багато з цих кримчан просто 
не розуміли, що робити в такій ситуації. Але 
росіяни прекрасно знали, що і як треба роби-
ти за таких умов. Особовий склад частин не 
відразу сам переходив на бік Росії, але після 
«обробки». Командир зенітної частини, роз-
повів як до прохідної кілька днів приїздили 
представники Чорноморського флоту: «Роз-
повідали, як добре служити в російській ар-
мії. Говорили, що тих, хто відмовиться від 
служби, з Криму виганяють, квартири, які є в 
розпорядженні військовослужбовців, будуть 
передані тим людям, які будуть тут служити». 
Командир сказав, що солдати і офіцери були 
готові відстоювати частину, але наказ про за-
стосування зброї так і не надійшов, оскільки 
для Києва головним було не дати привід росі-
янам пустити в справу весь привезений з со-
бою арсенал [5].

У той же час були приклади героїзму укра-
їнських військових. Екіпажі кораблів у за-
блокованому Донузлавському озері до кінця 
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чинили опір окупантам. Частина курсантів 
воєнно-морського училища в Севастополі від-
мовилася давати присягу на вірність Росії. На 
аеродромі в Бельбеку українські військові на 
чолі з полковником Ю. Мамчуром без зброї, 
виконуючи Гімн України, розблокували ча-
стину. Тож, в окремих випадках супротив був. 
Морські піхотинці вчинили силовий спротив 
нападникам. В таких випадках частини бра-
ли штурмом, як це сталося з базою морської 
піхоти України під Феодосією. 24 березня ро-
сійські війська за підтримки двох вертольотів 
Мі-24 взяли штурмом частину феодосійських 
морпіхів. Українські морські піхотинці всту-
пили в рукопашний бій, але були взяті в по-
лон. Однак, після майже місячної облоги і 
силових дій воєнні об’єкти України в Криму 
були захоплені російськими військовими. 

11 березня 2014 р. Верховна Рада автоном-
ної республіки Крим і Севастопольська міська 
рада прийняли декларацію про незалежність 
Автономної Республіки Крим та міста Севас-
тополя, згідно з якою у разі рішення народів 
Криму в результаті референдуму увійти до 
складу Російської Федерації, Крим буде ого-
лошений суверенною республікою і саме в 
такому статусі звернеться до Російської Феде-
рації з пропозицією про прийняття на осно-
ві відповідного міждержавного договору до 
складу Російської Федерації як нового суб’єк-
та РФ [6].

Рада Безпеки ООН 15 березня не ухвали-
ла резолюцію щодо України через Росію. Ро-
сія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН 
щодо Криму. Серед присутніх членів засідан-
ня 13 віддали голоси на підтримку резолюції, 
1 (Росія) - проти, 1 утримався (Китай).

Діями Кремля та маріонеток сепаратистів, 
спрямованими на розкол України, була орга-
нізація і проведення 16 березня 2014 року так 
званого «референдуму» у Криму. Референ-
дум було проведено, попри указ виконувача 
обов’язків Президента України О. Турчинова 
про призупинення рішення кримського парла-
менту, а також попри рішення Конституцій-
ного Суду України, який визнав оголошення 
референдуму таким, що не відповідає Консти-
туції України.

В умовах присутності великої кількості 
озброєних російських військовослужбовців, 
при бойкотуванні референдуму кримськота-
тарським народом, референдум в АРК, начеб-
то зібрав понад 1,2 млн заповнених бюлете-
нів (що відповідає 83,10% загальній кількості 
виборців), з яких, нібито, 96,77% засвідчили 
вибір «за возз’єднання Криму з Росією на пра-
вах суб’єкта Російської Федерації» [6].

«Кримський референдум» був незаконним 
із точки зору національного права. «Рефе-
рендум» відбувся з порушенням Конституції 
України, Закону України «Про всеукраїнський 
референдум» та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Це також підтвер-
джено рішенням Конституційного суду Украї-
ни 2014 р. щодо невідповідності референдуму 
Конституції України [7]. Відповідно до Кон-
ституції, питання, пов’язані зі зміною кордо-
нів і території України, можуть розглядатися 
тільки на всеукраїнському референдумі. На-
передодні Верховна Рада України підтримала 
постанову за дострокове припинення повно-
важень Верховної Ради АР Крим, відповідно 
подальша її діяльність є нелегітимною. 

Реакція світової спільноти на ситуацію 
в Україні та дії з боку Російської Федерації 
була цілком логічною. Президент Європей-
ського парламенту Мартін Шульц заявив, що 
минулий в Криму референдум є незаконним 
і ускладнює вирішення кризи, це було пору-
шенням міжнародного права і порушенням 
українського суверенітету.

Білий дім оприлюднив заяву щодо України, 
в якій були оголошені наступні тези: - США 
відкидають референдум; - рішення щодо 
України не будуть прийматись без участі уря-
ду України; - дії Росії небезпечні та дестабі-
лізують ситуацію; - міжнародна спільнота не 
буде тихо сидіти, поки одна країна захоплює 
іншу. США і Євросоюз засудили дії Росії, від-
мовилися визнавати результати референдуму 
і запровадили санкції щодо російського бізне-
су і високопосадовців, наклавши візові обме-
ження і заморозивши їх закордонні активи.

Як у радянські часи, російське телебачен-
ня повідомило, що у Криму 96.77% виборців 
висловились за возз’єднання з Росією... Ак-
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сьонов заявив, що явка була на рівні 85% і що 
40% татар проігнорували бойкот оголошений 
Меджлісом. Насправді, за твердженням ліде-
рів кримських татар, за незалежність Криму 
проголосувало не більше 32-34% виборців, 
за умов масових фальсифікацій. Про масш-
таб фальсифікацій свідчить той факт, що при 
кількості населення у м. Севастополі на 1 ли-
стопада 2013 року 383 499 осіб, на референ-
думі підтримали приєднання до РФ 474 137 
осіб, тобто 123% населення [3].

Доречи, за результатами соціологічного 
дослідження «Суспільно-політичні, міжна-
ціональні та міжконфесійні відносини в АР 
Крим: стан, проблеми, шляхи вирішення», 
проведеного у 2008 р. Центром Разумкова 
спільно з Інститутом Європи Університету Ба-
зеля, до сепаратистських настроїв були схиль-
ні 32,4% жителів АР Крим [8].

За результатами соціологічного опиту-
вання, проведеного компанією International 
Republican Institute (IRI) у листопаді 2011 р. 
і травні 2013 р., за приєднання півострова до 
складу Росії виступало 23-33% мешканців 
Криму, тоді як 49-53% виступали за збережен-
ня статусу автономії у складі України [9]. 

За даними соцопитування, проведеного з 
8 до 18 лютого 2014 року Київським міжна-
родним інститутом соціології, 41% жителів 
Криму бажали входження автономії до складу 
Росії (у 2013 р. - 35,9%) [10].

18 березня 2014 року в Кремлі президент 
Росії В. Путін, прем’єр-міністр самопроголо-
шеної Республіки Крим С. Аксьонов, голова 
новоутвореної Державної Ради самопрого-
лошеної Республіки Крим В. Константинов, 
представник сепаратистського керівництва 
міста Севастополь громадянин РФ О. Чалий 
підписали Договір про прийняття Криму до 
складу Росії.

20 березня договір був ратифікований Дер-
жавною Думою Російської Федерації, а 21 бе-
резня - Радою Федерації, і відразу набув чин-
ності. 11 квітня відповідні зміни були внесені 
до конституції Росії.

27 березня Генеральна Асамблея ООН 
ухвалила резолюцію на підтримку територі-
альної цілісності України. За підтримку доку-

мента проголосували 100 держав, проти - 11 
(Венесуела, Зімбабве, Сирія, Куба, Нікарагуа, 
Судан, Білорусь, Вірменія, Північна Корея, 
Болівія), утримались - 58 [6].

2 липня 2014 року Парламентська асамб-
лея Організації з безпеки і співробітництва 
в Європі визнала такі дії Росії військовою 
агресією, неспровокованою і заснованою на 
абсолютно безпідставних припущеннях і при-
водах. 

Варто згадати, як 4 березня 2014 року В. 
Путін, відповідаючи на запитання кореспон-
дента, ким були люди у військовій формі, 
схожій на російську, які блокували українські 
військові частини в Криму, сказав: «Це були 
місцеві сили самооборони... Ви подивіться на 
пострадянський простір. Там повно форми, 
яка схожа ... Підіть в магазин ось у нас, і ви 
купите там будь-яку форму» [11]. Та вже 17 
квітня 2014 року, Путін прояснив, звідки взяв-
ся спецназ у Криму: «Я й не приховував, що 
наша задача полягала в тому, щоб забезпечити 
умови для вільного волевиявлення кримчан... 
тому за спиною сил самооборони Криму, зви-
чайно, встали наші військовослужбовці» [12].

У доповіді «Путін. Війна», ідея створення 
якої належала вбитому опозиціонеру Борису 
Нємцову, також наведено кілька цитат Путіна. 
У 2015 році, в інтерв’ю для документально-
го фільму журналіста А. Кондрашова «Крым. 
Путь на родину», Президент РФ В. Путін пря-
мо зізнався, що особисто керував діями росій-
ських військ в Криму: «Це була ніч з 22 на 23 
лютого ... я всім моїм колегам .... сказав, що си-
туація розгорнулася таким чином на Україні, 
що ми змушені почати роботу по поверненню 
Криму до складу Росії» [13]. «Щоб блокувати 
і роззброїти 20 тисяч осіб, добре озброєних, 
потрібен певний набір особового складу і не 
просто за кількістю, але і за якістю. Потріб-
ні були фахівці, які вміють це робити. Тому я 
дав доручення і вказівки Міністерству оборо-
ни, ніде правди діти, під виглядом посилення 
охорони наших військових об’єктів у Криму 
перекинути туди спецпідрозділи Головного 
розвідуправління і сили морської піхоти, де-
сантників» [13].

Путін тоді вперше відкрито визнав, що Ро-
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сія використовувала збройні сили для того, 
щоб силою забрати Крим в України: «Наша 
перевага, знаєте, в чому полягала? У тому, 
що я займався цим особисто. Чи не тому, що 
я там все правильно робив, а тому, що, коли 
це роблять перші особи держави, виконавцям 
легше працювати» [13]. Ці заяви Путіна ма-
буть ще будуть залучені до справи, щодо анек-
сії Криму, яку РФ готувала протягом багатьох 
років. Отже, це було навмисне та свідоме по-
рушення принципів міжнародного права і сві-
тового порядку. 

13 березня 2015 року в інтерв’ю РІА «Ново-
сти» екс-командувач Чорноморським флотом 
РФ адмірал І. Касатонов розкрив подробиці 
російської операції в Криму: «Чорноморський 
флот підготував плацдарм, офіцери знали, що 
діється навколо, де розташовані українські 
частини, сценарії розвитку подій проробля-
лися на картах. Тобто Чорноморський флот зі 
своїми завданнями впорався - були доставле-
ні «ввічливі люди», з 27 на 28 лютого взято 
Верховна Рада Криму… «ввічливі люди» були 
армійським спецназом, який доставлявся до 
Криму по повітрю і морем [13].

У документальному фільмі «Крым. Путь 
на родину», була вперше викладена версія 
російської влади про те, як проводилася вій-
ськова операція по анексії Криму. В фільмі 
говориться про те, що існувала небезпека 
можливого втручання з боку США в ситуацію 
з Кримом. Нібито американський есмінець 
«Дональд Кук» з крилатими ракетами на бор-
ту, що знаходився на той час в Чорному морі, 
став наближатися до півострова і увійшов в 
територіальні води України. Проте, до того 
моменту в Криму вже був розміщений росій-
ський протикорабельний комплекс «Бастіон», 
який включив радар і «засвітив» есмінець, 
що наближався. Саме це, за словами адміра-
ла Вітко, змусило «Дональда Кука» розвер-
нутися і відійти на безпечну відстань. Однак 
у прес-службі міністерства оборони США у 
відповідь Російській службі Бі-бі-сі заявили, 
що нічого не знають про такий інцидент [5]. 

Бурхливу реакцію світової спільноти і за-
собів масової інформації викликали слова Пу-
тіна про готовність застосувати ядерну зброю 

у разі військового втручання в конфлікт тре-
тьої сторони. В «New York Times» у 2015 році 
вийшла стаття під заголовком «Путін заявив, 
що зважував можливість приведення в готов-
ність ядерних сил через Крим». У статті на-
водиться заява Путіна, про існувавше занепо-
коєння щодо того, що Захід може втрутитися 
у військове протистояння, це спонукало його 
розглянути питання про посилення ядерної 
зброї Росії. Він був готовий зіткнутися з «най-
гіршим можливим поворотом подій», але в 
остаточному підсумку вирішив, що це непо-
трібно [14]. «Чи означає це, що ми привели в 
стан бойової готовності і наші ядерні сили?» 
- запитав у своєму фільмі Кондрашов Путіна. 
Який на це відповів: «Ми готові були це зро-
бити. Ми не збиралися йти напролом, але нас 
на це змусили» [15].

Отже, виникає логічне питання, чому Укра-
їна з першого ж дня агресії не вступила в про-
тиборство, відповідаючи силою на напад? 
Чому під час подій в Криму в 2014 році Київ 
не дав команду військового опору? 

На думку В. Горбуліна, криваве протисто-
яння в Криму, спровоковане спецслужбами і 
збройними силами РФ, мало б надати полі-
тичні і пропагандистські підстави для втор-
гнення російських військ у східні і південні 
області України [3]. «Ми не могли воювати з 
Росією» - заявила в інтерв’ю Радіо Свобода 
лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко. 
На її думку, рішення не боротися за Крим було 
правильним: «нам треба було локалізувати 
конфлікт, уберегти територію України, вклю-
чаючи Київ, від війни і готуватися, піднімати 
світову спільноту [16]. 

Щодо згаданого засідання РНБО, то зі слів 
політолога Є. Магди, О.Турчинов, який тоді 
виконував обов’язки президента, наполя-
гав на тому, щоб дати росіянам відсіч, однак 
більшість була проти [16]. Екс-віце-прем’єр 
Р. Безсмертний також впевнений у тому, що у 
2014 році однозначно потрібно було назвати 
війну війною і ввести воєнний стан: «Крим 
необхідно було захищати і потрібно було ді-
яти, до того ж активно ... Те, що у 2014 році 
люди, відповідальні за безпеку країни, були 
розгублені, - очевидно» [17]. 
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Складно сказати, що міг і що мав роби-
ти кожен офіцер, але заступник начальника 
управління інформаційних технологій мініс-
терства оборони України С. Галушко у ін-
терв’ю Бі-бі-сі, стверджує, що для того щоб 
частини не потрапили до рук військових ін-
шої держави, було досить і просто статуту: « 
... це не знімає відповідальність з керівників 
органів військового управління всіх рівнів з 
приводу виконання обов’язків, прописаних 
у військових статутах. Наприклад, команди-
ру будь військової частини закон дає досить 
повноважень для захисту території військово-
го об’єкту від нападу, диверсій і спроб захо-
плення зброї. Це прописано і в статутах, і в 
закритих документах міністерства оборони ... 
Який наказ потрібен командиру частини, коли 
є факт збройного нападу на його частину і у 
нього є план охорони і оборони його військо-
вого об’єкта? Є алгоритм на випадок зброй-
ного нападу на частину - як забезпечувати 
безпеку людей, захист боєприпасів і т.п. Для 
таких дій командирам частин ніяких команд 
не потрібно було. На жаль, не всі командири 
частин і підрозділів використовували своє за-
конне право в тій ситуації» [5]. 

Люди дійсно могли діяти за статутом ЗСУ, 
але у більшості випадків на початку 2014 року 
українські військові ще не були морально го-
тові воювати з росіянами, мабуть і через це 
також багато командирів і начальників вій-
ськових частин в Криму потім нарікали, що не 
могли чинити опору атакуючим, оскільки не 
отримували виразних наказів з Києва. Доре-
чи, Путін стверджував, що блоковані україн-
ські частини не чинили опір, оскільки спецназ 
позбавив їх звязку, але міністерство оборони 
України спростувало цю інформацію [5]. 

Щодо самих росіян, то нажаль, постійно 
працююча імперська пропаганда дала свої ре-
зультати, тому фактом є те, що військове втру-
чання у справи незалежних країн знаходить 
широку підтримку у всіх прошарках росій-
ського суспільства. У січні 2016 року, згідно 
з результатами соціологічних опитувань, 64% 
росіян підтримували агресію проти України 
[3].

Більш того, у травні 2017 року соціоло-

ги «Левада-центру» з’ясували, до яких країн 
росіяни зараз налаштовані найбільш вороже. 
За результатами опитування з’ясувалося, що 
США головним ворогом Росії вважають 69% 
опитаних, Україна посіла друге місце серед 
ворогів - 50%, на третьому місці Німеччина - 
24%. При цьому число росіян, які вважають 
Україну ворожою державою, зросла до макси-
муму за весь час досліджень [18].

У лютому 2018 року в Оболонському рай-
суді Києва відбувався розгляд провадження 
про державну зраду колишнього президента 
України В. Януковича. У ході судових засі-
дань були допитані свідки у справі, зокрема 
- помічник екс-представника України в Рад-
безі ООН А. Цимбалюк, колишній глава СБУ 
В. Наливайченко, екс-очільник Міноборони 
І. Тенюх, колишній командувач ВМС С. Гай-
дук. Свої покази у суді дали також президент 
України П. Порошенко, голова РНБОУ О. Тур-
чинов, колишній в.о. міністра оборони М. Ко-
валь та інші. 

Зокрема, вищезазначені особи розповіли 
про захоплення Росією Криму, а також про дії 
української влади та військового керівництва 
під час анексії півострову Росією. Ці покази 
дають можливість відтворити картину драма-
тичних подій 2014 року в Україні. Розглянемо 
основні заяви свідків у справі про держраду 
Януковича, які стосуються російської агресії.

Помічник колишнього постійного пред-
ставника України в Радбезі ООН А. Цимба-
люк заявив, що в лютому 2014 року російські 
військові підрозділи без розпізнавальних зна-
ків незаконно втрутилися на територію Кри-
му. За його словами, на півострів приземли-
лися близько 10 літаків Іл та 14 вертольотів 
з російськими військовими. Він також розпо-
вів, що 28 лютого 2014 року на засіданні Рад-
безу ООН Україна поінформувала міжнарод-
ну спільному про початок захоплення Криму. 
Натомість 3 березня на засіданні Радбезу, яке 
було скликано за ініціативи Москви, тодішній 
представник РФ В. Чуркін продемонстрував 
звернення Януковича до російського прези-
дента В. Путіна, у якому закликав ввести ро-
сійські війська в Україну. Цимбалюк висловив 
переконання, що цим листом Росія намагала-
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ся легітимізувати вторгнення своїх військ в 
Україну [19].

Колишній голова СБУ В. Наливайченко 
заявив, що в 2010 році, з приходом екс-пре-
зидента Януковича до влади, була розпочата 
підготовка бази для російської агресії в Укра-
їні та окупації. За його словами, у цей час по-
чалися призначення на керівні посади СБУ 
людей, які співпрацювали зі спецслужбами 
Росії, а також була відновлена угода з ФСБ в 
Криму: «Факт здачі України почався з Хар-
ківських угод. Вони повернули ФСБ Росії в 
Крим, хоча я в 2009-му домігся виведення їх з 
Криму. Було зрозуміло, що вони готувалися до 
окупації і анексії», - зазначив він. Крім того, 
Наливайченко повідомив, що взимку 2013-
2014 в Україну приїжджали російські генера-
ли ФСБ, а також помічник президента РФ В. 
Сурков.

У ході допиту екс-глава СБУ заявив, що 
окупація Криму почалася 20 лютого 2014 
року: «Окупація проводилася в основному 
силами Чорноморського флоту в кількості 24 
тисяч чоловік. Друге - контрактниками. Тре-
тє - колаборантами. Ще одна складова - сепа-
ратистські організації, які виступили п’ятою 
колоною», - сказав він.

Наливайченко переконаний, що їхньою ме-
тою було взяття під контроль СБУ та інших 
правоохоронних органів. Зокрема, у Севасто-
польському СБУ проводилися збори спільно з 
ФСБ, де їм ставили ультиматум - переходити 
на службу в ФСБ. Проводив їх керівник тодіш-
нього СБУ Петро Зима. Згодом стало відомо, 
що керівництво української спецслужби на 
півострові перейшло під пряме розпоряджен-
ня ФСБ. Водночас кримська поліція передала 
російському спецназу зброю, унаслідок чого 
було захоплено адміністративні будівлі Кри-
му, зокрема парламент: «У ніч з 22 на 23 лю-
того я вже бачив у Криму російську військову 
техніку. Тоді вже була розпочата повномасш-
табна окупація», - наголосив він [19].

Колишній в.о. міністра оборони І. Тенюх 
заявив, що процес «здачі Криму» почався з 
приходом Януковича. Тоді влада цілеспря-
мовано намагалася послабити українських 
військових в Криму. Зокрема, за допомогою 

«кадрових чисток», скорочення чисельності 
флоту, розформування військових комісарітів, 
укомплектування ВМС контрактниками-меш-
канцями Криму, а також заміни проукраїн-
ських офіцерів на проросійських. Водночас 
земля під будівництво віддавалися офіцерам 
РФ. За його словами, до силового варіанту за-
хоплення півострова Москва перейшла після 
того, як Україна відмовилася вступати в Мит-
ний союз. Так, 20 лютого почалося блокуван-
ня військових частин в Криму.

Тенюх зазначив, коли Росія почала пе-
рекидати свої війська, тодішній начальник 
Генштабу ЗСУ Ю. Ільїн віддав наказ не приво-
дити Військово-морські сили України в бойо-
ву готовність і почав співпрацювати з Росією. 
Екс-очільник Міноборони також повідомив, 
що армія була приведена в повну бойову го-
товність лише 27 лютого 2014 року. За його 
словами, тоді почалися навчання на полігонах 
під назвою «Весняна злива». Однак з 20 тисяч 
військових, які повинні були бути готові, ре-
ально були готові лише 6 тисяч.

Крім того, Тенюх розповів, що наполягав 
на введення воєнного стану та негайному 
ухваленні рішення щодо приведення ЗСУ в 
повну бойову готовність: «Мій план полягав 
у тому, щоб йти на прорив (у Криму)». Однак 
відповідного дозволу він не отримав. За його 
даними, з 12 тисяч військових ВМС 10 тисяч 
перейшло на сторону Росії [19].

Колишній командувач ВМС України С. 
Гайдук назвав окупацію Криму наслідком тих 
процесів, які відбувалися в країні. Зокрема, 
Росія довгий час не визнавала передачу Кри-
му Україні, а також дислокація флоту РФ та 
інформаційний вплив всередині АРК. Однак 
причинами початку вторгнення російських 
військових на півострів, за його словами, були 
події на Майдані в 2014 році.

Гайдук розповів, що військові РФ прибули 
на півострів різними шляхами: за допомогою 
транспортної авіації, за допомогою десантних 
кораблів ЧФ, Балтійського і Північного флоту 
РФ, а також за допомогою поромної перепра-
ви. Так, до Криму стягувалися війська Півден-
ного військового округу РФ. Колишній очіль-
ник ВМС переконаний, що в той час, ЗСУ 
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повинні були розпочати антитерористичну 
операцію зі звільнення півострова.

Натомість, уже 27 лютого військовими РФ 
були захоплені адмінбудівлі Криму, а наступ-
ного дня були знищені всі документи бойово-
го застосування, зокрема, карти, бойові розпо-
рядження, а також засоби спецзв’язку. Однак 
інтенсивніше процес пішов 3-6 березня: «Гру-
пи, які блокували військові частини складали-
ся з цивільного населення з транспарантами і 
гучномовцями. Там також були переодягнені 
козачки, потім з’явилися військовослужбовці 
без відзнак. Належність військовослужбовців 
визначила розвідка, ми їх ідентифікували як 
810 бригаду 45 полку ВДВ РФ. За даними роз-
відки це була 76 дивізія ВДВ РФ. Також бло-
кувалися берегові частини», - додав він. Гай-
дук наголосив, що українські військові до 25 
березня 2014 року продовжували чинити опір 
загарбникам [19].

У справі про державну зраду екс-президен-
та В. Януковича також викликали екс-депу-
тата Державної Думи РФ Іллю Пономарьова, 
який був єдиним депутатом, який проголосу-
вав проти анексії Криму. Пономарьов розпо-
вів про те, як Росія планувала захопити пів-
острів і як саме анексували Крим, яку роль 
зіграв лист Януковича до Путіна, датований 1 
березня 2014 року [20].

Далі наведено тези з показів Іллі Поно-
марьова мовою оригіналу: «В ночь с 22 на 23 
февраля было собрано узкое совещание... Об-
суждалось, что делать с событиями в Украине. 
Именно там Путиным лично был поставлен 
вопрос об аннексии Крыма... большинство на 
совещании были против… 23 февраля 2014 
году процедура по аннексии была запущена... 
27 числа, появились первые вооруженные 
представители российской армии помимо кон-
тингента Черноморского флота на территории 
Крыма… Голосование в Совете Федерации… 
Это способ легитимировать военную агрес-
сию на территории Украины. Это основа, на 
которой принималось решение об использо-
вании военных сил. Письмо от Януковича.... 
было главным правовым основанием, чтобы 
Совет принял подобное решение. До письма, 
с точки зрения присутствующих в зале, - это 

был «акт агрессии». После письма - «ответ на 
обращение президента», ... «братского наро-
да» с просьбой воспрепятствовать военному 
перевороту и защитить граждан… Это был 
организованный захват территории другой 
страны… Конечно, фактически это был ввод 
Вооруженных сил до согласия Совета РФ. 
Это преступление, которое совершило руко-
водство моей страны. Иначе как агрессией я 
назвать это не могу» [20].

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Поно-
марьов також заявив, що збройна відсіч Украї-
ни російській армії в 2014 році унеможливила 
б анексію Криму [21].

Ще один свідок у справі про державну зра-
ду Януковича, екс-начальник Генерального 
штабу ЗСУ В. Замана, також висловився на 
адресу О. Турчинова, заявивши про те, що мав 
з ним у лютому 2014 року жорстку розмову: 
«Сказав, що там наші люди... що за них буде-
мо боротися... І почув, що наші західні друзі 
пропонують не робити різких кроків, і тому 
ми на агресію відповідати не будемо, намага-
тимемося політичними кроками врегулюва-
ти...» [22].

У відповідь на це О. Турчинов заявив, що 
В. Замана збрехав, коли свідчив у суді. За сло-
вами Турчинова, якби дійсно були герої, «які 
заявляли, що вони щось там хотіли рятувати», 
то «я б їх першими відправив на чолі з тим, 
хто готовий воювати, у Крим» [23].

13 лютого 2018 року, секретар РНБО Укра-
їни О. Турчинов зробив сенсаційне зізнання: 
«Армія на початку 2014-го не могла захистити 
країну, я тоді говорив неправду, що в нас силь-
ні Збройні сили… Коли почалася російська 
агресія в Криму, наші Збройні сили... не були 
здатні виконати накази і хоча б обороняти міс-
ця дислокації і використовувати зброю для 
оборони. Навіть цей наказ не виконувався… 
Нам Київ тоді не було чим захистити» [24].

За словами С. Пашинського, який під час 
анексії був в.о. глави Адміністрації Прези-
дента, Турчинов давав команду українським 
військовим у Криму стріляти по російських 
військовослужбовцях, але вони так і не вико-
нали наказу. На думку Пашинського, багато 
військових у Криму симпатизувало російській 
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владі: «На 70% кримські частини було укомп-
лектовано кримчанами ... Вони вважали, що 
це історична справедливість» [24].

Під час доповіді в якості свідка в Оболон-
ському районному суді Києва у справі про 
державну зраду екс-президента України В. 
Януковича, секретар РНБО О. Турчинов де-
тально повідомив про всі події, пов’язані з 
анексією Криму Росією [25].

О. Турчинов вважає, що підписані у 2010 
році екс-президентом В. Януковичем Хар-
ківські угоди про продовження перебування 
Чорноморського флоту РФ на території Укра-
їни до 2042 року зробили можливою окупа-
цію Криму у 2014 році. Як відомо, угода між 
Україною і Російською Федерацією, підписа-
на 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми 
президентами України В. Януковичем та Ро-
сії Д. Медведєвим передбачала продовження 
терміну перебування Чорноморського флоту 
Російської Федерації у Севастополі з 2017 до 
2042 року. Турчинов зазначив, що дані угоди 
дали можливість необмежено пересуватись 
в Криму величезним військовим підрозділам 
РФ.

Турчинов впевнений у тому, що сценарій 
захоплення України відпрацьовувався під час 
навчань «Захід-2013». Фахове завдання цих 
навчань полягало в наступному: якась країна 
звертається до Росії щодо допомоги віднов-
лення конституційного ладу у країні, допо-
могти побороти терористичні угрупування, 
які захопили центральні органи влади. Росій-
ська влада розуміла, що режим екс-президен-
та В. Януковича може впасти в будь-який час 
і планували захоплення української території. 
Окупація Криму планувалась заздалегідь. 

Останні місяці режим Януковича існу-
вав завдяки фінансуванню Путіна: «Що сто-
сується останніх місяців режиму існування 
Януковича, вони жили виключно за рахунок 
подачки Путіна, тих мільярдів, які вони йому 
дали. Тільки ці гроші ще якось утримували 
існування України і дозволяли платити зарп-
лату силовикам, які знущалися над власним 
народом», - зазначив Турчинов [25]. За його 
словами, за часів Януковича країна була на 
межі виживання, на казначейському рахунку 

України взагалі не було грошей.
РФ збиралася встановити контроль над Ки-

євом, щоб відновити маріонетковий режим 
Януковича. Керівництво РФ планувало за-
вершити окупацію Криму до 1 березня, після 
чого розпочати вторгнення на інші території 
України. Турчинов наголосив, що саме для ви-
конання такого плану Янукович написав ли-
ста до президента РФ В. Путіна з проханням 
ввести війська в Україну. У Росії на засідан-
нях в ООН на початку березня 2014 року для 
прикриття своєї агресії проти України не було 
жодних аргументів, крім листа екс-президен-
та В. Януковича до президента РФ В. Путіна з 
проханням ввести війська.

За словами секретаря РНБО, ввечері 27 лю-
того 2014 року він дав наказ керівнику юри-
дичного управління Адміністрації президента 
підготувати указ про введення воєнного ста-
ну: «Але указ не може працювати, якщо його 
не схвалить Верховна Рада, тому на засідання 
РНБО 28 лютого було запрошено лідерів пар-
ламентських фракцій» [25].

Турчинов наголосив, що на засіданні РНБО 
28 лютого 2014 роки не голосували за введен-
ня воєнного стану, тому що це заблокувало б 
проведення виборів, які давали можливість 
Україні отримати легітимного президента. 
Парламентарі вважали, що саме проведення 
чесних прозорих виборів в Україні та обрання 
легітимного президента зміцнить позиції кра-
їни.

Турчинов зазначив, що потрібно розділяти 
поняття «воєнний стан» і «оголошення війни». 
Україна на той час не була готова до оголо-
шення війни ядерній державі Росії. Натомість 
Росія була готова до війни. Російська Федера-
ція у 2014 році планувала завершити окупа-
цію Криму й після цього величезним військом 
почати наступ на материкову частину України. 
На початку російської агресії Україна очікува-
ла на наступ 200 тисяч військовослужбовців 
РФ з півночі та сходу України. Тому 5 тисяч 
боєздатного війська Збройних сил України пе-
рекинули на захист рубежів з півночі та сходу, 
саме тому в Криму не було кому протистояти 
російській агресії. За словами Турчинов, то-
дішній міністр оборони Ігор Тенюх 28 лютого 
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2014 року на засіданні РНБО зауважив, що не-
можливо можна було зібрати більше 5 тисяч 
боєздатних військових.

Олександр Турчинов на суді над Янукови-
чем у Києві також заявив, що під час росій-
ського вторгнення в Крим, українські вну-
трішні війська не виконали його завдання роз-
блокувати державні будівлі. Отримавши наказ 
оточити будівлі і розблокувати, внутрішні 
війська змогли тільки оточити, але під тиском 
цивільних змушені були відступити. 

Турчинов також засвідчив у суді, що під 
час засідання РНБО України 28 лютого го-
лова Державної думи РФ С. Наришкін теле-
фонував йому й погрожував збройним втор-
гненням в Україну. Наришкін повідомив, що 
Російська Федерація визнає Турчинова тільки 
як легітимного голову Верховної Ради, але 
РФ принципово не визнає Турчинова, як в.о. 
президента. Росіяни вважали, що ми силою 
захопили владу. Вони підкреслили, що легі-
тимним президентом вони вважають Януко-
вича. Наришкін почав за дорученням Путіна, 
погрожувати, що у випадку, коли загинуть ро-
сійськомовні люди, російські громадяни, вій-
ськові, вони мають потенціал, здатний знищи-
ти і нову українську владу. Фактично йшлося 
про вторгнення з боку РФ. 

За словами Турчинова, він вказав Нариш-
кіну, що росіянин порушують всі міжнародні 
угоди і не мають жодних підстав для пере-
бування російських військових на території 
України. «На що Наришкін відповів, що бу-
дуть і політичні, і юридичні підстави. Він мав 
на увазі, що наступного дня парламент Росії 
прийняв рішення щодо дозволу Путіну вводи-
ти війська в Україну, а політичними підстава-
ми, на які натякав Наришкін, було, безумовно, 
звернення Януковича щодо введення таких 
військ», - наголосив Турчинов [25]. 

Перша хвиля мобілізації військовослуж-
бовців була оголошена тільки 17 березня 2014 
року: «Чому? Тому що не було зброї - озброїти 
нових військових, одягу - одягнути, резервів, 
щоб харчувати. Ми змушені були повністю 
відновлювати логістику армії», - заявив Тур-
чинов [26]. 

В Україні була фактично відсутня система 

військкоматів, знищені архіви, не було зброї, 
одягу і навіть їжі для військових: «На нара-
ді РНБО було схвалене рішення і реалізоване 
щодо початку мобілізації. Саме за рахунок 
мобілізації ми повинні були посилити Збройні 
сили, сформувати нові військові підрозділи і, 
таким чином, захистити країну… Але одразу 
виникала проблема - ми не могли розпочати 
мобілізацію одразу… Тому що була повністю 
зруйнована система військкоматів. У більшо-
сті регіонів військкомати були продані, примі-
щення військкоматів - продані. Були знищені 
архіви. Тобто проти країни попрацювали дуже 
серйозно, для того, щоби зробити її фактично 
нездатною себе захищати» [27]. 

Як заявив Турчинов, у Криму не провели 
антитерористичну операцію (АТО), тому що 
близько 90% працівників СБУ зрадили Укра-
їну, тож нема кому було проводити операцію. 
Турчинов також пояснив, що говорив про го-
товність української армії протистояти загро-
зам після початку агресії Росії, щоб заспокоїти 
співгромадян і не викликати паніку в країні.

Про повний розвал армії за часи В. Яну-
ковича розповів на допиті у справі про дер-
жавну зраду екс-президента України, гене-
рал-полковник М. Коваль, який з 25 березня 
по 3 липня 2014 року обіймав посаду викону-
вача обов’язків міністра оборони: «З прихо-
дом В. Януковича на посаду був скорочений 
Оперативний штаб у Збройних силах України. 
... він був знищений. Система логістики була 
знищена... Не було у що одягти армію: нічого 
не було» [28]. 

За чотири роки екс-президент-втікач В. 
Янукович, обіймаючи посаду верховного го-
ловнокомандувача Збройних сил України, не 
провів жодного стратегічного командно-штаб-
ного навчання. На початок бойових дій в ЗСУ 
лише 56 із 117 з’єднань і частин знаходились в 
бойовій готовності: «Стан бойової готовності 
військових сил України на початок 2014 року 
був наступним.... ЗСУ - 117 з’єднань і частин, 
готових 56, частково готових - 11, неготових 
50», - розповів М. Коваль [29]. 

Чотири справні кораблі та десятки літаків, 
з такими ресурсами, за словами Коваля, Укра-
їна зустріла війну з Росією: «У ВМС України 
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станом на початок 2014 року з 24 бойових ко-
раблів в справному стані було лише чотири... 
зі 111 наявних на той час аеродромів в 2013 
році залишилося 28» [30]. Підсумовуючи 
свідчення М. Коваля, за його словами, збройні 
сили України на початок агресії Росії перебу-
вали у стані небоєздатності, українська армія 
була деморалізована, військові не були готові 
стріляти у ворога.

А росіяни, навпаки, готувались до агре-
сії. Зі слів Коваля, під виглядом забезпечення 
Олімпіади-2014 РФ посилила військову міць 
у тому регіоні, створила нове військове об’єд-
нання, посилила свій флот у Криму і суттєво 
збільшила кількість військово-транспортних 
літаків у Криму, які згодом використали для 
перекидання так званих «зелених чоловічків» 
[31]. 

Для захоплення півострова, як доповів М. 
Коваль, була проведена спецоперація. РФ під 
виглядом забезпечення проведення зимової 
Олімпіади в Сочі створила потужне угрупо-
вання Збройних сил, утворивши навіть нові 
з’єднання і частини, такі як розвідбригади 
нового типу, бригади спеціального значення. 
Відомі «зелені чоловічки», це 31-ша повітря-
на миротворча бригада з Ульяновська та 104-й 
парашутно-десантний полк із Псковської об-
ласті, які прилетіли нібито на навчання Чор-
номорського флоту. 

Навесні 2014 року під час окупації Криму 
і блокування військових частин Збройних сил 
України російські «вежливые люди» вистав-
ляли цивільних осіб живим щитом. За слова-
ми Коваля: «Ми боялися за їхні життя, їх тоді 
штовхали поперед себе... Добровільно ті жін-
ки не йшли. Їх штовхали «вежливые люди» 
під загрозою вбивства до охороняємих об’єк-
тів» [32]. 

М. Коваль вважає правильними дії, щодо 
реагування на ситуацію в Криму: « ... ми спла-
нували і почали виводить сили і засоби до кор-
донів з Україною з метою відбиття агресії... 
прозвучав би перший постріл - був би Крим 
утоплений в крові» [33]. 

Коваль повідомив, що Збройні сили Укра-
їни перед анексією півострова наводнили 
зрадниками, які в ході самої анексії перейшли 

на бік Росії, а до анексії зливали інформацію 
про стан справ у ЗСУ росіянам [31]. Коваль 
виправдовує втрату Криму під керівництвом 
тодішнього виконувача обов’язків президента 
О. Турчинова зрадою військових: «...тоді було 
дуже багато зрадників серед наших військо-
вих. Якби не ці зрадники, я б міг впоратися 
сам» [34]. 

Турчинов також зазначив, що найбільшою 
проблемою був масовий перехід українських 
силовиків та військових на бік агресора. За 
словами Турчинова, на початку 2014 року 
Збройні сили України могли протиставити 
Росії лише дві батальйонно-тактичні групи. 
Більшість українських військовослужбов-
ців, співробітників СБУ та МВС, які під час 
анексії перебували на півострові, за словами 
Турчинова, зрадили присягу: «Для розуміння 
ситуації: не зрадили свою країну із 13 468 сол-
датів і офіцерів Збройних сил, які перебували 
в Криму, тільки 3990 (29,6%), із 10 936 пра-
цівників МВС - тільки 88 осіб (0,8%), із 1870 
прикордонників в Україну повернулося тільки 
519 (27,7%), із 2240 працівників СБУ - лише 
242 (10,8%), із 527 офіцерів і прапорщиків 
Управління держохорони не зрадили Україну 
тільки 20 осіб (3,8%)» [24]. 

Те, що Україна має бути готовою до еска-
лації конфлікту, є поза сумнівом. Про це свід-
чать також намагання Росії перетворити Крим 
на «непотоплюваний ракетоносець». Москва 
продовжує стягувати в Крим потужну зброю. 
Розміщення в окупованому Криму російських 
комплексів С-400 або С-300 є черговим інстру-
ментом Кремля для шантажу Європи. Для РФ 
Крим практичне значення має лише як вій-
ськовий об’єкт для домінації в Чорноморсько-
му басейні. 17 березня постпред України при 
ООН В. Єльченко заявив, що Росія готуєть-
ся розмістити в Криму ядерну зброю: «Росія 
починає готувати підґрунтя для розміщення 
в Криму ядерної зброї. Розконсервовуються 
старі місця зберігання ядерної зброї... Крим 
вже ... несе загрозу європейській безпеці, і не 
лише в регіоні Чорного моря» [35].

За даними Міноборони України, Росія зо-
середила у тимчасово окупованому Криму 
понад 32 тис. військовослужбовців, 174 ар-
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тилерійські системи, 113 літаків, кораблі та 
підводні човни, системи протиповітряної обо-
рони С-400 та ракетні комплекси «Іскандер». 
Також РФ ввела до Криму вісім кораблів і під-
водних човнів з крилатими ракетами морсько-
го базування «Калібр» і встановила берегові 
протикорабельні ракетні комплекси «Бастіон» 
та «Бал» [36].

За словами заступника міністра оборони 
України з питань європейської інтеграції А. 
Петренко: «Кількісні показники військової 
присутності РФ в Криму (у порівнянні з 2013 
роком): особовий склад: було близько 12 тис., 
станом на сьогодні - більше 32 тис. військо-
вослужбовців; танків РФ не було взагалі, в 
цьому році їх уже 40… до окупації Росія мала 
в Криму 22 літаки, а на сьогодні - 113. Також 
РФ перекинула до Криму 8 кораблів і підвод-
них човнів, які мають на своєму оснащенні 
крилаті ракети морського базування «Калібр» 
[36].

Раніше, прес-секретар президента Росії Д. 
Пєсков пояснював розміщення в анексовано-
му Криму ракетного дивізіону «заходами з 
убезпечення російсько-українського кордону» 
[37].

Ще одне питання, яке привернуло увагу 
громадськості та ЗМІ на початку 2018 року, 
було пов’язане з долею кораблів українсько-
го флоту. Під час анексії та окупації Криму 
на початку 2014 року, 57 з 64 українських 
суден здались без боротьби росіянам. Зрада 
відбулася під проводом командуючого-кола-
бораціоніста контр-адмірала Березовського 
[38]. Після анексії Криму в 2014 році Росія 
почала передавати Україні захоплену техніку, 
однак після вторгнення на Донбас така пере-
дача була припинена. У квітні 2014 року РФ 
призупинила передачу Україні озброєння та 
військової техніки з Криму. На той момент У 
Криму залишилися 17 кораблів, катерів і су-
ден, у тому числі 11 бойових кораблів. 

11 січня президент РФ В. Путін заявив, 
що Росія готова передати українській сторо-
ні її бойову техніку, що залишилася в Криму. 
Водночас він зазначив, що українська військо-
ва техніка «перебуває в жалюгідному стані». 
Коментуючи цю заяву В. Путіна, командувач 

ВМС України І. Воронченко заявив, що укра-
їнська військова техніка, яка залишилася в 
Криму після анексії його Росією, була справ-
на. Однак, на думку військових експертів, 
українські кораблі та інша техніка зараз зна-
ходиться у Криму у непридатному для вико-
ристання стані.

Реакція України на таку пропозицію Путі-
на була цілком очікувана. Як відомо, згідно з 
міжнародною конвенцією, сторони конфлік-
ту можуть передавати зброю після укладен-
ня миру. Але про мир говорити зараз склад-
но. Прем’єр-міністр України В. Гройсман, 
коментуючи заяви президента РФ В. Путіна 
про можливе повернення Україні військової 
техніки, що залишилася в окупованому Кри-
му, запропонував разом із флотом повернути 
Україні і сам півострів. 

Восени 2018 року в Керченській протоці 
відбулися події, які нагадали світу про окупа-
цію Росією українського Криму. Мова йде про 
пряме військове зіткнення між РФ і Україною: 
після обстрілу українські кораблі були захо-
плені росіянами, а їх екіпажі взято у полон. 
Агресія в Азові може бути причиною запро-
вадження нових санкцій з боку ЄС та США, 
якщо РФ не звільнить 24-х моряків. Анексова-
ний Крим залишається активною проблемою, 
яка і надалі є загрозою міжнародному поряд-
ку.

Висновки. 21 квітня 2015 року Верховна 
Рада України ухвалила постанову про заяву 
«Відсіч збройної агресії Російської Федерації 
та подолання її наслідків». У постанові зазна-
чалось, що збройна агресія РФ проти України 
розпочалась 20 лютого 2014 року, коли були 
зафіксовані перші випадки порушення зброй-
ними силами РФ порядку перетину державно-
го кордону України в районі Керченської про-
токи та використання підрозділів збройних 
сил РФ, розташованих у Криму, для блокуван-
ня українських військових частин. 

Дії РФ під час анексії Криму грубо пору-
шили принципи міжнародного права в галузі 
забезпечення миру і безпеки та мирного спів-
робітництва, а саме: принцип незастосування 
сили чи погрози силою в міжнародних відно-
синах, принцип суверенної рівності держав, 
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принцип непорушності державних кордонів, 
принцип територіальної цілісності держав. 
Порушено умови Будапештського меморан-
думу, порушено Договір про дружбу, співро-
бітництво і партнерство між Україною і Росій-
ською Федерацією 1997 року та Договір між 
Україною і Російською Федерацією про ро-
сійсько-український державний кордон 2003 
року. 

16 березня 2014 року у Криму відбувся так 
званий «референдум» про статус півостро-
ва, за результатами якого Росія «приєднала» 
Крим 18 березня, фактично його анексував-

ши. Результати голосування на «референду-
мі» не визнані світом.

Після захоплення Криму, підтримка Путіна 
в РФ зросла до 88 відсотків, однак анексія та 
наступна російська підтримка сепаратистів в 
Україні відкинули відносини Москви із Захо-
дом до найнижчої точки з часів холодної вій-
ни.

Вже у березні 2014 року ЄС, США, Канада, 
Австралія та низка інших держав застосува-
ли санкції до РФ як держави-агресора. Пору-
шення Росією суверенітету України об’єднало 
весь світ у підтримці українського народу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧЕСНИХ КОНСУЛЬСТВ

ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ
Анотація.
Стаття присвячена дослідженню особливостей правового статусу та провідних напрямків 

діяльності почесних консульств іноземних держав в Україні. Охарактеризовано специфіку процедури 
призначення, допущення та підстави для звільнення почесних консулів іноземних держав в Україні. 
Значну увагу приділено аналізу практики функціонування почесних консульств таких держав як Ізраїль, 
Литовська Республіка, Боснія і Герцеговина на території України на сучасному етапі. Досліджений 
комплекс функцій, здійснення яких покладається на почесні консульства іноземних держав в Україні. 

Ключові слова: міждержавне співробітництво, почесні консульства, почесний консул, функції 
почесних консульств, статус почесного консула, Україна.
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Features of the legal status and main areas of activities of honorary consulates

of foreign countries in Ukraine
Abstract.
The article is devoted to the peculiarities of legal status and leading directions of activity of honorary 

consulates of foreign states in Ukraine. The specifics of the procedure for their appointment, admission and 
grounds for the release of honorary consulates of foreign states in Ukraine are characterized. It has been 
proved that the current scientific discourse gives a proper place to such issues as the peculiarities of the legal 
status and the specifics of the activity of honorary consulates of foreign states in Ukraine.

Particular attention is paid to considering the requirements imposed by the national legislation of Ukraine 
on persons intending to be honorary consuls of foreign states. An important place in the article is given to the 
analysis of privileges and immunities which honorary consuls enjoy while in office. The grounds for the release 
of honorary consulates of foreign states in Ukraine are analyzed. It is noted that the decision to terminate the 
powers of the Honorary Consul of a foreign state in Ukraine is made by the Minister for Foreign Affairs of 
Ukraine and communicated to the accrediting State.

The characteristic of the process of organizing the work of honorary consulates of foreign states in Ukraine 
is provided. In particular, honorary consuls of foreign states in Ukraine have the right to appoint employees 
of their institution at their own discretion and should take care of creating the proper conditions for the func-
tioning of the honorary consulate. In this context, a certain amount of attention is paid to the consideration of 
the means necessary for the honorary consul of foreign states to perform the functions entrusted to them. As a 
© T.А. Hrachevska, 2019. All rights reserved.      
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matter of priority, the Honorary Consuls should have appropriate premises at their disposal which they may 
purchase or lease to exercise their powers.

The peculiarities and leading directions of activity of the honorary consulates of foreign states in Ukraine 
at the present stage are characterized. Characterization of the general functions performed by honorary con-
sulates of foreign countries in Ukraine is given. It is established that it is the Honorable Consulates that can 
effectively perform the functions of the link between the states in the absence of permanent diplomatic and 
consular establishments (on the example of the Honorary Consulate of Bosnia and Herzegovina in Ukraine).

The complex of functions, the implementation of which is entrusted to honorary consulates in Ukraine such 
states as Israel, Bosnia and Herzegovina, Lithuania, Slovakia, the Federative Republic of Brazil, is described. 
In particular, the functions of the Honorary Consulate of Bosnia and Herzegovina, located in Kyiv, are as 
follows: Assistance to officials of Bosnia and Herzegovina during their visit to Ukraine; taking care of and 
assistance to the citizens of Bosnia and Herzegovina living on the territory of Ukraine; promotion of tourism 
to Bosnia and Herzegovina; informing the relevant institutions of Bosnia and Herzegovina about the devel-
opments and events in various spheres in the host country (especially on trade and economic opportunities); 
providing objective and comprehensive information on the state of Bosnia and Herzegovina upon requests in 
the host country.

The leading directions of functioning of the Honorary Consulate of the State of Israel on the territory of 
Western Ukraine are considered. It is established that at the present stage, its employees are focused on the 
following tasks: restoration of investment attractiveness of the specified region, assistance to Ukrainian busi-
nessmen entering the market of Israel, implementation of joint projects in the field of security, intensification of 
cooperation in the field of information technologies, cooperation in the sphere of energy saving.

The role of honorary consulates in the process of developing transfrontier co-operation and supporting the 
national minorities that are compactly residing in the border areas is emphasized. Exactly for this purpose the 
Honorary Consulate of Slovakia was opened in a village Great Berezne, located near the Ukrainian-Slovak 
border, whose powers extend to the Transcarpathian and Ivano-Frankivsk regions.

A significant place in the article is given to the description of the implementation of the information function 
by the honorary consulates of foreign states and the function of maintaining and developing relations in the 
cultural sphere, as far as honorary consulates are also subjects of the implementation of cultural diplomacy. 
In particular, in March 2018 an exhibition of paintings by the members of the National Union of Artists of 
Ukraine with the symbolic name “Bridges” was opened at the premises of the Honorary Consulate of the 
Czech Republic in Uzhgorod, which should demonstrate the prospect of Ukraine’s unification with the Euro-
pean Union.

Key words: interstate cooperation, honorary consulates, honorary consul, functions of honorary consul-
ates, status of honorary consul, Ukraine.

Тамила Александровна Грачевская
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

Пр. Гагарина 72, Днипро, 49000, Украина
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6214-6767, Е-mail: persefona01@i.ua
Особенности правового статуса и ведущие направления деятельности

почетных консульств иностранных государств в Украине
Аннотация.
Статья посвящена исследованию особенностей правового статуса и ведущих направлений 

деятельности почетных консульств иностранных государств в Украине. Охарактеризована 
специфика процедуры назначения, допуска и основания для увольнения почетных консулов в Украине. 
Особое внимание уделено практике функционирования почетных консульств таких государств как 
Израиль, Литовская Республика, Босния и Герцеговина на территории Украины на современном 
этапе. Исследован комплекс функций, выполнение которых возлагается на почетные консульства 
иностранных государств в Украине.

Ключевые слова: межгосударственное сотрудничество, почетные консульства, почетный консул, 
функции почетных консульств, статус почетного консула, Украина. 
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Постановка проблеми. На початку ХХІ 
століття одним із важливих складників 
розвитку двостороннього співробітництва між 
державами світу є інститут почесних консулів, 
який переважно спрямований на розвиток та 
поглиблення партнерських відносин у таких 
сферах як економіка, культура, наука, туризм. 

Відродження практики функціонування 
почесних консульств іноземних держав на 
території України відбулося на початку 90-х 
років минулого століття. В означений період 
фактично тривав процес становлення та 
розширення мережі почесних консульств 
іноземних держав, адже в попередні періоди 
розвитку української дипломатії цей інститут 
не отримав широкого поширення через 
низку причин. Зокрема, за часів існування 
Радянського Союзу інститут почесних 
консулів зовсім не використовувався через 
державну монополію на здійснення всіх 
аспектів зовнішньої діяльності. Після 
проголошення незалежності України дещо 
забутий інститут почесних консулів посів 
важливе місце в системі зовнішніх органів 
в першу чергу завдяки налагодженню та 
інтенсифікації прямих економічних контактів 
з іншими державами. Протягом останнього 
десятиліття простежується тенденція до 
збільшення кількості почесних консульств 
іноземних держав, акредитованих в Україні, 
на чолі котрих перебувають успішні та 
впливові громадяни, які є вмотивованими та 
зацікавленими у розвитку відносин між нашою 
державою та акредитуючою державами у всіх 
сферах, де є спільні інтереси. Вищезазначене 
дає підстави стверджувати, що інститут 
почесних консулів має значний потенціал та 
перспективи його залучення до поглиблення 
та інтенсифікації співробітництва України з її 
державами-партнерами.

Аналіз досліджень та публікацій. Варто 
відмітити ту обставину, що у сучасному 
науковому дискурсі таким питанням як 
особливості правового статусу та специфіка 
діяльності почесних консульств іноземних 
держав в Україні відводиться належне місце. 
У статті А.О. Мірошниченко був здійснений 
ґрунтовний аналіз норм міжнародно-правових 

актів та національного законодавства 
Україні, які визначають правовий статус 
почесних консулів [1]. Історичний бекграунд 
розвитку інституту почесних консульств у 
зовнішньополітичній практиці УНР на початку 
ХХ століття було представлено у дослідженні 
І.Б. Матяша [2]. І. Берчак торкається у своїй 
публікації такої важливої проблеми як 
зловживання почесними консулами іноземних 
держав в Україні привілеями та імунітетами, 
які надаються ним виключно для виконання 
ними своїх професійних обов’язків [3]. 
К.Балабанов та М.В. Трофименко у своєму 
дослідженні здійснили компаративний аналіз 
практики використання інституту почесних 
консульств різними державами світу [4]. 
Вагомий потенціал та розширення практики 
залучення інституту почесних консульств 
іноземних держав в Україні до вирішення 
широкого спектру питання міждержавного 
співробітництва й актуалізує дослідження 
даного питання в сучасній науці.

Мета статті полягає у проведенні аналізу 
правового статусу почесних консульств 
іноземних держав в Україні та особливостей їх 
діяльності в контексті реалізації тих завдань, 
які поставлені перед ними акредитуючими 
державами. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність 
почесних консулів іноземних держав в Україні 
регламентується Віденською конвенцією про 
консульські зносини 1963 р. та Положенням 
про почесних (нештатних) консульських 
посадових осіб іноземних держав в Україні та 
консульські установи, що очолюються такими 
посадовими особами, яке було прийняте у 
2007 р.

Варто звернути увагу на ту обставину, що 
у Віденській конвенції 1963 року не було 
встановлено чітких відмінностей у правовому 
статусі та функціональних обов’язках 
штатних та почесних консульств. З огляду на 
вищезазначене, правовий статус та напрямки 
діяльності почесних консульств у кожній 
державі мають специфіку, яка відображається 
у національному законодавстві. З огляду 
на це необхідно детально зупинитися на 
характеристиці норм, які визначають правовий 



52

«Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences», 2019, 2 (1)

статус почесних консульств іноземних держав 
в Україні. 

У Положенні 2007 р. надається наступне 
визначення почесного консула іноземної 
держави в Україні – «це посадова особа, яка 
очолює консульську установу та виконує 
окремі консульські функції від імені держави, 
що акредитує, на визначеній території 
України» [5]. 

У національному законодавстві України 
чітко визначені вимоги до осіб, які 
претендують на отримання статусу почесного 
консулу. Важливо відмітити, що виконувати 
функції почесного консула іноземної держави 
в Україні може виконувати як громадянин 
України, так і іноземець, що відповідає 
світовій практиці. Зокрема, у ФРН почесними 
консулами можуть бути як громадяни цієї 
держави, так і іноземці, хоча перевага зазвичай 
надається саме громадянам ФРН [4]. Отже, 
для призначення почесним консулом в Україні 
особа має відповідати наступним вимогам: 
постійно проживати в Україні протягом 
останніх п’яти років; проживати на території 
свого консульського округу протягом терміну 
виконання нею консульських функцій; не 
перебувати на державній службі ні в Україні, 
ні в державі, що акредитує; не мати судимості 
[5].

Згідно з нормами Віденської конвенції 
1963 р. почесний консул призначається 
акредитуючою державою й допускається 
до виконання своїх функцій державою 
перебування. Таким чином, остаточне рішення 
про призначення особи на посаду почесного 
консула іноземної держави приймається МЗС 
України. 

Призначення почесного консула 
іноземної держави в Україні відбується 
наступним чином. Запит про надання 
згоди на призначення в Україні почесного 
консула іноземної держави, який містить 
детальне обґрунтування доцільності 
здійснення призначення, надсилається 
вербальною нотою до Міністерства 
закордонних справ України дипломатичним 
представництвом акредитуючої держави. 
У запиті в обов’язковому порядку мають 

бути зазначені наступні моменти: клас, межі 
консульського округу, місто розташування 
почесного консульства й перелік його 
функцій. До МЗС України разом із запитом 
надається й біографічна довідка, у якій 
викладаються ключові події професійної 
діяльності претендента на заняття посади 
почесного консула. МЗС України повідомляє 
акредитуючу державу про прийняте рішення 
шляхом надсилання вербальної ноти. 
Необхідно відмітити ту обставину, що у разі 
прийняття негативного рішення МЗС України 
не повинно жодним чином пояснювати та 
аргументувати причини свого рішення.

У разі отримання позитивної відповіді 
від МЗС України іноземна держава видає 
особі, яка буде призначена на посаду 
почесного консула, спеціальний документ, 
який найчастіше оформлюється у вигляді 
патенту, що підтверджує її призначення 
на вказану посаду. У патенті обов’язково 
вказується наступна інформація: ім’я, 
прізвище, громадянство почесного консула, 
консульський округ, клас почесного консула, 
а також назва населеного пункту, де буде 
розташовуватися почесне консульство. 

МЗС України, приймаючи консульський 
патент, визнає юридичний статус особи як 
голови почесного консульства й видає йому 
екзекватуру, офіційний дозвільний документ 
на виконання ним його функцій. Почесним 
консулам іноземних держав в Україні також 
надається посвідчення, що має на меті 
засвідчити їх статус. 

Почесні консули іноземних держав 
в Україні мають право призначати 
співробітників своєї установи на власний 
розсуд й мають піклуватися про створення 
належних умов для функціонування 
почесного консульства. У першу чергу для 
виконання своїх функцій почесні консули 
повинні мати у своєму розпорядженні належні 
приміщення. Це можуть бути будинок, 
частина будинку та земельна ділянка, на 
якій розташовуються вказані об’єкти, які 
використовуються виключно для виконання 
функцій почесного консула. Як правило, 
почесні консульства розташовуються в 
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окремому приміщенні, яке вони можуть 
придбати у власність або орендувати. Під 
час виконання своїх професійних функцій 
почесний консул має право розміщувати на 
цій будівлі державний прапор і герб держави, 
інтереси котрої він представляє. Необхідно 
відмітити, що на приміщення почесного 
консульства не поширюється дія положень 
статті 31 Віденської конвенції 1963 р., тому 
правоохоронні органи України мають право 
доступу до них у випадку виникнення такої 
необхідності [6].

Необхідно зупинитися на підставах 
звільнення почесного консулу іноземної 
держави в Україні з посади. Функції 
почесних консулів припиняються у наступних 
випадках: після повідомлення державою, що 
акредитує, МЗС України про припинення 
функцій почесного консула; після анулювання 
екзекватури; після повідомлення Міністерства 
закордонних справ держави, що акредитує, 
про те, що МЗС України припинило вважати 
його почесним консулом [5]. За загальним 
правилом, яке існує в сучасній міжнародній 
практиці, рішення про припинення 
повноважень почесного консула іноземної 
держави в Україні приймається Міністром 
закордонних справ України та доводиться до 
відома акредитуючої держави. 

За загальним правилом почесні консули 
іноземних держав не отримують заробітну 
платню від держав, інтереси котрих вони 
представляють на території України. При 
цьому у практиці більшості держав світу 
передбачені різноманітні форми компенсації 
витрат, необхідних на забезпечення діяльності 
консульської установи. До них належать: 
надання права на утримання консульських 
зборів за рахунок відшкодування фактичних 
витрат почесного консульства (це притаманно 
для таких держав як Німеччина та Данія); 
компенсація витрат, пов’язаних з орендою та 
утриманням приміщення та виплати заробітної 
платні співробітникам почесної консульської 
установи (ця форма є характерною для 
Нідерландів).

Почесні консульства іноземних держав в 
Україні активно працюють над реалізацією 

наступних завдань: захист в державі 
перебування інтересів акредитуючої держави, 
її фізичних та юридичних осіб; отримання 
та вивчення інформації про економічний 
стан, особливості соціальних процесів, 
розвиток науки та культури в окремому 
регіоні; сприяння розвитку дружніх відносин 
між акредитуючою державою та державою 
перебування, розширення відносин у 
тих сферах, які представляють взаємне 
зацікавлення сторін. Під час реалізації 
означених функцій почесні консульства мають 
активно співпрацювати з дипломатичними 
установами та штатними консульствами тієї 
держави, інтереси котрої вони представляють. 
До того ж почесний консул має виконувати всі 
доручення, які надходять від дипломатичних 
представництв та штатних консульств тих 
держав, інтереси яких вони представляють.

На почесні консульства іноземних держав 
в Україні поширюються привілеї та імунітети, 
встановлені Віденською конвенцією 1963 
та Положенням 2007 р.. Зокрема почесний 
консул має право вільно пересуватися й 
подорожувати територією України, якщо це не 
суперечить чинному законодавству України. 
Недоторканним є також і консульський 
архів почесного консула, за тієї умови, що 
він зберігається окремо від інших паперів 
та документів, що представляють приватну 
кореспонденцію глави консульської установи 
або її співробітників. Проте, на відміну від 
штатних консулів, почесний консул немає 
імунітету від арешту та від виклику до суду, 
проте навіть за таких умов до почесного 
консула мають ставитися з відповідною 
повагою. Важливо також відмітити ту 
обставину, що дія консульських привілеїв 
та імунітетів не поширюється на членів 
його родини. Дія привілеїв та імунітетів 
почесного консула іноземної держави в 
Україні припиняються в момент завершення 
його перебування на посаді, до того часу вони 
мають продовжувати існувати, навіть у тому 
випадку, якщо у державі буде розвиватися 
збройний конфлікт [5].

Активний розвиток інституту почесних 
консульств іноземних держав в Україні 
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розпочався з 1999 р., що свідчило про 
зацікавленість іноземних партнерів у розвитку 
динамічних та взаємовигідних відносин з 
представниками українського бізнесу, науки, 
гуманітарної сфери. Найбільше почесних 
консульств іноземних держав зосереджено 
у Києві, столиці України, де сконцентровані 
найбільші можливості для реалізації 
поставлених перед ними завдань. Багато 
почесних консульств іноземних держав за 
останні роки були відкриті й у регіональних 
центрах, які мають високий рівень економічного 
розвитку (Дніпро, Львів). Безумовно, що 
відкриття почесних консульств іноземних 
держав в цих містах було продиктовано 
економічними інтересами й позитивно 
вплинуло на інтенсифікацію економічного 
співробітництва та зростання товарообігу між 
державами. Можна припустити, що кількість 
почесних консульств іноземних держав у 
регіональних центрах України буде зростати 
одночасно зі зростанням економіки України 
та розширенням її зовнішньоекономічних 
зв’язків. 

Доцільно більш детально зупинитися на 
характеристиці особливостей та провідних 
напрямків діяльності почесних консульств 
іноземних держав в регіональних центрах 
України та Києві. 

Так, навесні 2015 р. було відкрито Почесне 
консульство держави Ізраїль у західному 
регіоні України, повноваження якого 
поширюються на такі області як Львівська, 
Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, 
Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, 
Закарпатська. Заснування цього почесного 
консульства було викликане необхідністю 
зміцнення міждержавних відносин між 
Україною та Ізраїлем та вирішенням гострих 
питань, передусім пов’язаних з історичним 
минулим розвитку відносин між українцями 
та євреями у вказаному регіоні у ХХ столітті. 

Наразі на Почесне консульство держави 
Ізраїль у Західноєвропейському регіоні 
України покладається реалізації наступних 
завдань: відновлення інвестиційної 
привабливості вказаного регіону, допомога 
українським бізнесменам із виходом на ринок 

Ізраїлю, реалізація спільних проектів у сфері 
безпеки, активізація співробітництва у сфері 
інформаційних технологій, співпраця у сфері 
енергозбереження [7]. Почесне консульству 
активно співпрацює з Посольством Ізраїлю 
в Україні щодо покращення іміджу України 
серед громадян Ізраїлю. З цією метою 
регулярно організовуються наступні заходи: 
промотури для журналістів, які представляють 
світські та релігійні медіа Ізраїлю; тури 
для представників туристичних агенцій та 
операторів; розробка туристичних маршрутів 
для ізраїльських громадян. Не залишається 
осторонь Почесне консульство й від вирішення 
проблем, які повстали перед нашою державою 
через події на сході. Так, за ініціативою 
Почесного консула О.Вишнякова, група дітей 
з західної України, чиї батьки постраждали, 
або загинули під час перебування на сході 
України, мали змогу пройти реабілітацію 
у дитячому таборі у Єрусалимі [7]. Разом з 
Посольством Ізраїлю Почесне консульство 
безкоштовно проводять тренінги та семінари 
за участю ізраїльських психологів для роботи 
з постраждали внаслідок подій на сході. 
Отже, Почесне консульство Ізраїлю у Західній 
Україні не лише займається питаннями 
активізації співробітництва в економічній, 
культурній, гуманітарній, безпековій сферах, 
а й намагається реалізувати досвід Ізраїлю в 
цих сферах на території нашої держави.

Восени 2017 р. на території західної України 
також було відкрите Почесне консульство 
Республіки Молдова, повноваження якого 
поширюються на Львівську, Рівненську та 
Тернопільську області. В.Губицький, який й 
очолив дану установу, вбачає пріоритетним 
напрямом своєї роботи налагодження 
економічних та бізнесових контактів між 
представниками ділових кіл обох країн [8]. 
Є всі підстави сподіватися, що це завдання 
буде найближчим часом реалізоване, адже 
як молдавські, так і українські бізнесмени 
зацікавлені у розвитку співробітництва. 
Свідченням цього є те, що тільки на території 
Львівської області зараз представлені близько 
п’ятидесяти молдавських підприємств.

У вересні 2010 р. у Києві було відкрито 
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Почесне консульство Боснії і Герцеговини в 
Україні, роботу якого планувалося зосередити 
на розвитку економічного, культурного 
співробітництва та надання допомоги 
боснійським громадянам та компаніям в 
Україні [9]. Почесне консульство Боснії і 
Герцеговини в Києві стало надзвичайно 
важливою ланкою розвитку співробітництва 
цієї держави з Україною, адже на 
території Україні немає дипломатичного 
представництва цієї держави. Інтереси 
Боснії та Герцеговини представляє в Україні 
посольство цієї держави в Угорщині, що 
дещо ускладнює безпосередню комунікацію 
між представниками обох держав. Почесне 
консульство Боснії і Герцеговини в Україні як 
раз і мало заповнити цю прогалину, приділяючи 
розвитку відносин у сферах, які представляють 
взаємний інтерес для держав, зокрема 
торгівлі. До речі,  на пріоритетності розвитку 
двосторонньої торгівлі між двома державами 
ще на церемонії відкриття Почесного 
консульства наголосив його очільник Андрій 
Васильківський, який зазначив: «Я вірю, що 
показники двосторонньої торгівлі можуть 
зрости вже у найближчому майбутньому, як 
тільки українські бізнесмени зможуть краще 
пізнати та проаналізувати бізнес-можливості 
Боснії і Герцеговини, і навпаки» [9]. Окрім 
цих функцій наразі Почесне консульство 
Боснії і Герцеговини в Україні зосереджено 
на виконанні наступних завдань: надання 
допомоги офіційним посадовим особам 
Боснії і Герцеговини під час їхнього візиту 
до України; вживання заходів щодо опіки і 
допомоги громадянам Боснії і Герцеговини, 
які проживають на території України; 
пропагування туризму до Боснії і Герцеговини; 
інформування відповідних органів Боснії і 
Герцеговини про зрушення та події у різних 
сферах у країні перебування (особливо про 
можливості в торговельно-економічній сфері); 
надання об’єктивної та вичерпної інформації 
про державу Боснія і Герцеговина на запити у 
країні перебування [9]. Проте почесний консул 
цієї держави в Україні не має права видавати віз 
й з цих питань українські громадяни змушені 
звертатися до посольства. Таким чином, 

Почесне консульство Боснії і Герцеговини в 
Україні сприяє налагодженню різносторонніх 
міждержавних відносин, що є важливою 
складовою розвитку двостороннього діалогу.

 Досить часто почесні консульства іноземних 
держав відкриваються у прикордонних 
регіонах й на них покладається завдання 
активно розвивати саме транскордонне 
співробітництво та підтримувати національні 
меншини, які компактно там проживають. 
Так, 15 листопада 2013 р. було відкрито 
Почесне консульство Словаччини у с. 
Великому Березному, що знаходиться 
неподалік від українсько-словацького 
кордону й повноваження якого поширюються 
на Закарпатську та Івано-Франківську 
області. Рішення про відкриття Почесного 
консульства саме у цьому населеному пункті 
було прийнято через наміри надати підтримку 
словацькій національній меншині, яка вже 
не одне століття проживає в даному регіоні, 
сприяти розвитку малого та середнього бізнесу 
в українських районах, що мають спільний 
кордон зі Словаччиною [10]. Дане Почесне 
консульство виконує цілий спектр функцій: 
приймає заяви цивільно-правового характеру, 
надає консультації у цивільно-правових 
питаннях, надає допомогу громадянам 
Словаччини у випадку необхідності. 
Безперечно, що присутність Почесного 
консульства Словаччини у прикордонному 
населеному пункті сприяє більш ефективному 
та швидкому вирішенню більшості питань, 
які зазвичай виникають у населених пунктах, 
розташованих неподалік державного кордону.

Активному та динамічному розвитку 
міжнародних контактів Дніпропетровщини 
допомагають почесні консульства іноземних 
держав, які протягом останніх років були 
відкриті у м. Дніпро. 2 серпня 2017 р. у м. 
Дніпро було розпочато роботу Почесного 
консульства Федеративної республіки 
Бразилія, повноваження якого поширюються на 
наступні області України – Дніпропетровську, 
Черкаську, Запорізьку, Кіровоградську. Одним 
із магістральних завдань даного Почесного 
консульства має стати розвиток бізнесових 
проектів з представниками підприємств 
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регіону. Посол Бразилії в Україні Освальдо 
Біато Жуніор, який був присутній на 
церемонії відкриття Почесного консульства, 
зазначив, що умови для співробітництва 
з Україною значно привабливіші, ніж з 
такими державами як Італія та Словаччина, 
що робить український ринок цікавим для 
його держави [11]. Відкриття Почесного 
консульства Бразилії матиме позитивний 
вплив не лише на розвиток двосторонньої 
торгівлі, а на активізацію співробітництва в 
сфері освіти, адже зараз у Бразилії не вистачає 
університетів, де б здійснювали підготовки 
фахівців в сфері фізики та математики, а вищі 
навчальні заклади Дніпропетровщини як раз 
й мають славетні традиції підготовки таких 
кадрів.

У м. Дніпро функціонує також Почесне 
консульство Литовської Республіки, яке 
було відкрито у листопаді 2013 р. за 
сприяння Українського союзу промисловців 
та підприємців та Ділової Ради «Україна-
Литва». Головним завданням діяльності 
даного Почесного консульства в першу чергу 
є захист громадян Литви, які знаходяться 
на території Дніпропетровської області, 
зміцнення економічного співробітництва між 
представниками регіону та зацікавленими 
підприємствами Литовської Республіки, 
розширення культурних контактів [12]. Ці 
завдання були реалізовані на практиці завдяки 
реалізації успішних проектів, спрямованих 
на інтенсифікацію співробітництва між 
Дніпропетровщиною та Литовською 
Республікою. Зокрема, у 2013 р. було 
підписано контракт між Дніпродзержинським 
Металургійним комбінатом та Литовським 
тепловозним ДЕПО «ДЕПАС» щодо ремонту 
тепловозів у Литві [12]. Почесне консульство 
Литовської Республіки також надає постійну 
підтримку литовському культурно-діловому 
центру «Гінтарас», який об’єднує громадян 
Литви, а також українців литовського 
походження які проживають на території 
Дніпропетровської області, для збереження 
історичних, культурних традицій. Необхідно 
відмітити, що Почесне консульство 
Литовської Республіки також активно брало 

участь у наданні допомоги воїнам АТО та 
дітям, які змушені були переселитися з зони 
АТО, що стало суттєвим внеском у вирішення 
складних питань, які виникли через події на 
сході України.

Безумовно, що в першу чергу почесні 
консульства іноземних держав працюють над 
розвитку співробітництва між державами, 
чиї інтереси вони представляють, і Україною 
у економічній та торгівельній сферах, але 
вони також беруть участь у різноманітних 
мистецьких, культурних заходах, оскільки саме 
почесні консульства є суб’єктами культурної 
дипломатії й сприяють налагодженню 
різноманітних контактів між державами. 
Наприклад, у березні 2018 р. у приміщенні 
Почесного консульства Чеської Республіки 
в Ужгороді відкрилася виставка живопису 
членів Національної спілки художників 
України з символічною назвою «Мости», 
що має продемонструвати перспективу 
об’єднання України з Європейським Союзом 
[13]. Почесне консульство Чорногорії в 
Україні разом з Посольство Чорногорії в 
Україні у жовтні 2017 р. взяли участь у 
фестивалі «Outlook World Culture Festival», 
який є складовою реалізації проекту Outlook, 
що виступає одним із напрямів реалізації 
культурної дипломатії. Участь у цьому 
заході представників Почесного консульства 
надала додаткові можливості для презентації 
культурних особливостей своєї держави [14].

Висновки. Безперечно, що функціонування 
почесних консульств іноземних держав є 
важливим складником розвитку двосторонніх 
відносин України з державами, що їх 
акредитують. Саме почесні консульства 
є важливими суб’єктами відстоювання 
в першу чергу економічних інтересів та 
захисту іноземних громадян в регіонах 
свого розташування. Постійне розширення 
мережі почесних консульств іноземних 
держав в Україні актуалізує питання більш 
чіткої регламентації правового статусу 
почесних консулів іноземних держав на 
території України, адже чітко простежується 
тенденція до розширення кола їх 
функціональних обов’язків та повноважень. 
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Не виникає сумнівів, що кількість почесних 
консульств іноземних держав в Україні 
буде збільшуватися, адже вони довели свою 

ефективність та неодноразово підтвердили 
здатність оперативно виконувати поставлені 
перед ними завдання. 
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Анотація. 
За останні 40 років Китай досяг лідерства у світі за низкою економічних показників і посів особливе 

місце серед світових лідерів на міжнародній арені. Проаналізовано, яким чином трансформація 
економічної системи Китаю та економічна реформа вплинули на трансформацію зв’язків КНР з 
акторами системи міжнародних відносин. Поступове посилення економічних зв’язків та міжнародної 
торгівлі з іншими країнами стало підґрунтям для активної взаємодії КНР з іншими акторами 
міжнародних відносин.
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Economic reform is in Republic of China, as a factor of transformation of

connections with the system of international relations
Abstract. 
During the last 40 years China has reached leadership in the world in line of economic indexes and has taken 

special place among world leaders on international arena. In multipolar world economic strength has become 
the main argument to get more influence on international forum. At the same time, today, authorities can’t 
provide economic development in conditions of isolation and they have to enhance international connections. 
Author of the article analyzes how transformation of economic system and economic reform impacted 
transformation of China’s connections with actors of international relations system. Economic strategy of 
Den Xiaoping meant development of international trade, attraction of foreign investors to China and more 
active participation of the state in international financial institutions. All next Chinese leaders declared that 
they continue the ideas of Den Xiaoping, connecting challenges of modern world and traditional Chinese 
values and principles. This strategy was different from economic policy of Mao Zedong, who was oriented on 
experience of USSR and had careful attitude to relations with capitalistic western countries. Pursuing the main 
goal of Chinese authorities – provision of wealth for all Chinese citizens and reaching weighty influence on 
international arena – the decision “to open boarders” was made as an unavoidable step. Gradual enhancing 
of economic connections and international trade with other states has become a basis for active interaction 
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of China with other actors of international relations. Enhancing as economic so political influence in the 
world, China gets more responsibilities on international forum, analysis of which can be a subject of further 
researches.

Key words: China, economic system, economic reform, international relations, international connections. 
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Экономическая реформа в КНР, как фактор трансформации связей 

с системой международных отношений
Аннотация. 
За последние 40 лет Китай достиг лидерства в мире по различным экономическим показателям и 

занял особенное место среди мировых лидеров на международной арене. В статье проанализировано, 
каким образом трансформация экономической системы Китая и экономическая реформа повлияли на 
трансформацию связей КНР с акторами системы международных отношений. Постепенное усиление 
экономических связей и международной торговли с другими странами стало основой для активного 
взаимодействия КНР с другими акторами международных отношений. 

Ключевые слова: Китай, экономическая система, экономическая реформа, международные 
отношения, международные связи. 

Постановка проблеми. В середині ХХ сто-
ліття Китай зіткнувся з потребою кардиналь-
них змін, яка була обумовлена політичною, 
соціально-економічною та демографічною 
кризами. Досвід КНР, як держави яка за ко-
роткий час досягла вражаючого економічного 
зростання, наразі є одним з найцікавіших для 
сучасних дослідників та країн, що розвива-
ються. Наразі Китай займає лідерські позиції 
за багатьма економічними показниками, таки-
ми як обсяг експорту, ВВП купівельної спро-
можності та темпом зростання економіки. Як 
відомо, за Мао Цзедуна за приклад розвитку 
Китаю в усіх сферах було взято радянську мо-
дель, засновану на марксистсько-ленінському 
вченні. Проте з приходом до влади наступни-
ків Мао Цзедуна - курс змінювався, а рішення 
щодо реформування ставали більш прагма-
тичними та базувалися на узагальненні та на-
копиченні досвіду поколінь. Відбулося повер-
нення до принципів буддисько-даосько-кон-
фуціанської традиції, які супроводжували ки-
тайську цивілізацію протягом довгих століть 
існування. Трансформація політичної та еко-
номічної систем Китаю відбувалася з необхід-
ності втілювати ідеї загального добробуту ки-
тайського народу та рівномірного досягнення 

середнього рівня заможності, що в сучасному 
світі не є можливим в умовах ізоляції. 

Метою статті є проаналізувати, як тран-
сформація економічної системи Китаю та еко-
номічна реформа вплинули на трансформацію 
зв’язків КНР з акторами системи міжнарод-
них відносин. 

Виклад основного матеріалу. Для того 
щоб дати характеристику економічній систе-
мі Китаю, яка склалася на сьогоднішній день, 
варто звернутися до визначення економіч-
ної системи загалом. Параметри економічної 
системи можна охарактеризувати сукупністю 
виробничих, природних, трудових ресурсів, 
технологічних способів та наукових знань. З 
точки зору системного підходу, вплив суспіль-
ства на економіку здійснюється через мотиви 
поведінки людей, які беруть участь у вироб-
ництві. В свою чергу економічні інтереси ви-
значають дії людей [19, c.7-8].

На основі форми власності на засоби ви-
робництва та способу управління господар-
ською діяльністю можна виділити кілька типів 
економічних систем - натуральну організацію 
суспільного виробництва, ринкову, централі-
зовану та змішану. Останній тип сформувався 
методом поєднання ринкового та централі-
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зованого типів економічної системи. Харак-
терними рисами змішаного типу економічної 
системи можна назвати 1) зважання на духов-
но-моральні та культурно-ціннісні орієнтири 
і традиції суспільства; 2) поєднання різних 
форм власності (державної, колективної, при-
ватної) і рівноправного функціонування різ-
них господарчих суб’єктів в залежності від 
їх розмірів (дрібних, середніх, висококонцен-
трованих); 3) орієнтацію на розвиток продук-
тивних сил та ринкової інфраструктури; 4) 
оптимальне поєднання ринкового механізму 
з державними методами регулювання еконо-
міки; 5) дотримання соціальної спрямовано-
сті розвитку суспільства [21, c.2-3]. Змішану 
систему важко віднести бо капіталізму або 
соціалізму. Запозичення елементів різних ти-
пів систем надає змішаній системі гнучкості, 
стійкості до криз та дає змогу за потреби про-
водити заходи регулювання економіки. 

Результати сучасних досліджень особли-
востей економічного розвитку Китаю свідчать 
про те, що китайська економічна система від-
повідає характеристикам змішаної, адже част-
ка державного сектору має тенденцію змен-
шуватися, у той час як розміри приватного 
капіталу нагромаджуються [6, c.218].

Проте до впровадження економічних ре-
форм китайська економічна система пройшла 
важкий шлях через виконання п’ятирічок, 
голод та демографічну політику, яка сприяла 
виникненню катастрофічного демографічного 
провалу.

Економічна система КНР знаходиться у 
повному підпорядкуванні політичної систе-
ми та функціонує під контролем китайського 
керівництва, тому розглядаючи зміни у еконо-
мічний системі, варто розуміти їх як зміни, що 
ініціюються на найвищому рівні політичної 
системи. Економічна реформа - є результатом 
перетравлення зовнішніх викликів політич-
ною системою, який в свою чергу поспри-
яв подальшим змінам на рівні міжнародних 
відносин Китаю з іншими акторами системи 
міжнародних відносин. 

Перша п’ятирічка 1953-1957 років розро-
блялася за участі радянських фахівців, а та-
кож за допомогою постачання радянського 

обладнання. Пізніше на додаток до традицій-
них п’ятирічок, китайське керівництво поча-
ло розробляти більш довгострокові плани. У 
1964 році було запропоновано програму, згід-
но з якою період до 2000 року поділявся на два 
етапи. На першому необхідно було створити 
розвинену систему промисловості, а на дру-
гому - модернізувати сільське господарство, 
оборону, науку, а також досягти економічних 
показників розвинених країн світу [3]. У 1982 
році Ден Сяопін запропонував «трикрокову 
економічну стратегію», розраховану до сере-
дини ХХІ століття, мета якої полягала у виве-
денні китайської економіки за виробництвом 
ВВП на душу населення на рівень розвине-
них країн світу, а за загальним виробництвом 
ВВП стати лідером світової економіки. Пер-
ший крок з 1980 по 1990 рік був пов’язаним 
з забезпеченням всього населення теплом та 
їжею, другий крок з 1990 по 2000 рік полягав 
у зниженні витрат на харчування у сімейних 
бюджетах до 50% і нижче. Третій крок з 2000 
по 2010 рік проводився в рамках державної 
концепції «соціальної гармонії», яка означала 
пов’язання економічного зростання, китай-
ських традиційних цінностей, сучасних цілей 
розвитку КНР і зовнішньої політики країни, а 
також вирішенні соціальних проблем, які мог-
ли б виникнути в результаті надшвидкого еко-
номічного зростання, наприклад, соціальної 
нерівності [8]. Так в загальних рисах можна 
охарактеризувати шлях трансформації еко-
номіки КНР. Проте необхідно розглянути де-
тальніше ті вихідні позиції, які мав Китай для 
здійснення економічного прориву з 70-х років 
ХХ століття, аби зрозуміти його масштаб і які 
виклики стояли перед політичною системою і 
чому відповідні рішення було прийнято. 

Як стверджує британський дослідник А. 
Меддісон, на момент 1949 року економіка 
Китаю переживала скоріше стагнацію, аніж 
зростання чи стабільність. У спадок від ім-
перії новостворена КНР отримала технічно 
відсталу промисловість з відносно невеликою 
вагою в економіці та напівфеодальне сільське 
господарство, яке являло собою велику кіль-
кість одноосібних ділянок, де виробництво 
відбувалося за допомогою застарілих спосо-
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бів. Високий відсоток малограмотного насе-
лення ускладнював можливість підготовки 
кваліфікованих спеціалістів, країна відчува-
ла нестачу науково-технічних кадрів, лікарів, 
вчителів, інженерів, техніків тощо [23, c. 43-
58]. За таких умов говорити про стійкий фун-
дамент для економічного прориву представля-
лося недоречним. 

Зі створенням Китайської народної респу-
бліки у 1949 році одним з головних ідейних 
завдань Комуністичної партії Китаю було по-
новити статус китайської нації як великої і 
поважної. Часи іноземної присутності в Китаї 
сприймаються як роки приниження, великою 
мірою через період «опіумних війн». Колиш-
ня велич та реальна неможливість претенду-
вати на місце сильного гравця у біполярній 
системі післявоєнного світу зіграло свою роль 
у формуванні сприйняття Китаю себе на сві-
товий політичній арені, а також ставленні ін-
ших держав до КНР. Такий дисонанс породив 
велику кількість упереджень та міфів щодо 
Китаю. Серед найпопулярніших упереджень 
довгий час були твердження про те, що Ки-
тай є лише регіональним лідером, експортує 
неякісні товари, має слабку армію, яка не ви-
грала жодної війни, а громадяни перебувають 
у стані відірваності від решти світу в умовах 
суцільної бідності. 

Проте, не зважаючи на наявність нестій-
кого економічного фундаменту для побудо-
ви нової держави, в перші роки керівництво 
вдалося мобілізувати населення і вже у 1952 
році показник динаміки об’єму промислового 
виробництва було збільшено вдвоє, продукція 
сільського господарства, у середовищі якого 
став розвиватися кооперативний рух, зросла 
на 50%, було поновлено та зведено нові іри-
гаційні споруди [2, c.37]. Питання викликали 
тільки методи виконання плану встановлено-
го КПК та їх наслідки для суспільства.

Влада Мао Цзедуна та економічна система 
країни за його правління базувалася на цен-
тралізованому бюрократичному апараті, який 
забезпечував безпрецедентний рівень соціаль-
но-економічного контролю, який здійснював-
ся Комуністичною партією. Такий контроль 
призвів надалі до негативних економічних 

наслідків. Рішення часто приймалися члена-
ми партії, яким бракувало досвіду та знань у 
відповідній галузі. Наприклад, ідеологія не 
передбачала економічних дискусій з приводу 
того, що в плановій економіці має враховува-
тися не лише наявність ресурсів для виробни-
цтва. Такі фундаментальні концепти як ціна, 
вартість та прибуток не були враховані. Цен-
тралізована система мала потенціал до фунда-
ментальних помилок, яскравими прикладами 
яких були Політика великого стрибка 1959-
1961 років та Культурна революція 1966-1976 
років [25, c.980].

Під час першої п’ятирічки планування еко-
номіки сприймалося як альтернатива «анар-
хії» конкурентного капіталізму. Проте воно 
породило інші проблеми, такі як постійний 
дисбаланс між попитом та пропозицією, все-
бічний дефіцит та, як наслідок, ринок спеку-
ляції [25, c.981]. Подібні проблеми були ха-
рактерні і для СРСР, на який на той час орієн-
тувалася КНР. 

Наступним періодом кризи для китайської 
економіки, яка мала тяжкі наслідки для ки-
тайського населення, був період Політики 
великого стрибка - економічної та політичної 
кампанії в Китаї з 1959 по 1961 рік, яка була 
націлена на укріплення індустріальної бази та 
різкий підйом економіки країни. Як вже було 
сказано, на той час Китай являв собою на 90% 
аграрну державу, для якої модернізація була 
необхідною. Головним методом проведення 
Політики великого стрибка була швидка ко-
лективізація. 

Основою колективізації мали стати «народ-
ні комуни», прибудинкові ділянки ліквідува-
лися, практикувалася відмова від грошових 
винагород та система безкоштовного забезпе-
чення. Водночас в комунах необхідно було роз-
вивати промислове виробництво, тобто плави-
ти метал, виготовляти сільськогосподарський 
інвентар та транспортні засоби. В результаті, 
селянам не вистачало часу на якісну обробку 
землі, а позитивні результати демонстрували-
ся завдяки фальсифікації звітів [9, c.504-517]. 
Оскільки модернізація спиралася на сільське 
господарство, як на основу економіки Китаю 
того часу, - найбільшe постраждали саме се-
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ляни, більшість населення країни. Державний 
контроль за виробництвом, закупівлею та роз-
поділом зерна, а також ліквідація додаткових 
джерел доходу та продуктів харчування - є пе-
редумовою голоду у будь-якій країні. Нестача 
їжі призвела не лише до величезних людських 
жертв під час Політики великого стрибка, але 
і залишила відбиток на наступних поколіннях 
китайців. Нестача поживних елементів в орга-
нізмі призвела до зміни показника середнього 
зросту китайців, закріпивши у всьому світі 
стереотип про те, що китайці мають невели-
кий зріст [24, c.10]. Характерною рисою Полі-
тики великого стрибка були також надлюдські 
робочі години, оскільки населенню довелося 
працювати і вдень, і вночі. Також диспропо-
рції в комунах привели до зниження рівня 
ентузіазму робітників, адже багатші комуни 
мали допомагати біднішим. Така система не 
спонукала ані багаті, ані бідні комуни виро-
бляти продукцію ефективніше, адже надлиш-
ки багатих комун передавалися бідним, які 
могли працювати менше і в будь-якому разі 
отримувати допомогу [26].

З 1949 по кінець 50-х років китайське ке-
рівництво проводить дипломатичну стратегію 
«триматися однієї сторони», яка полягала у 
політичному, економічному та ідеологічному 
зближенні з Радянським Союзом. Більшою 
мірою такий союз відбувається як протистав-
лення Китаєм себе Заходу та «американсько-
му імперіалізму». На цьому ґрунті, Китай 
бере участь у Корейській війні 1950-1953 
років під приводом захисту незалежності Ко-
реї [5, c.40-41]. Після цих подій китайським 
керівництвом було сформульовано «п’ять 
принципів мирного співіснування», які поля-
гали у 1) взаємній повазі до суверенітету та 
територіальної цілісності; 2) ненапад; 3) не-
втручання у внутрішні справи; 4) рівність та 
взаємовигода; 5) мирне співіснування. З точ-
ки зору практики, декларування цих принци-
пів мало забезпечити мирне сусідство Китаю 
з іншими державами та невтручання ними у 
справи КНР, особливо стосовно питань щодо 
Тайваню, Тибету та Сіньцзяну [30, c.154].

Свого часу співпраця з СРСР в економічній 
сфері допомогла Китаю зробити перші кроки 

на шляху до індустріалізації. Проте наприкін-
ці 50-х років у відносинах між двома країнами 
відбувся розкол на ідеологічному ґрунті, що 
породило ряд неприйнятних для Китаю ви-
мог з боку Радянського Союзу. Такі вимоги як 
постійне знаходження радянських сил на пів-
нічному сході Китаю, створення об’єднаного 
тихоокеанського флоту та радіостанції для 
морської комунікації на території Китаю під 
радянським керівництвом - загрожували на-
ціональним інтересам КНР. Тоді китайським 
керівництвом було прийнято рішення про не-
готовність продовжувати дійсний зовнішньо-
політичний курс заради зовнішньої економіч-
ної підтримки [32, c.8-9]. До кінця 60-х років 
ХХ століття відносини між Китаєм і СРСР пе-
рейшли з рівня ідеологічних розбіжностей до 
рівня територіальних претензій. Керівництво 
КНР почало сприймати Радянський Союз як 
реальну та ймовірну військову загрозу. 

Продовженням Політики великого стрибка 
можна назвати такий етап китайської історії як 
Культурна революція 1966-1976 років. І хоча 
вона торкалася ідеології, закріплення позицій 
Мао Цзедуна, виховання нового покоління в 
традиціях маоїзму - причини її початку мають 
економічний характер. 

Великою мірою Культурна революція була 
результатом боротьби за владу між двома 
групами у керівництві Комуністичної партії. 
Російський синолог О. Непомнін вважає, що 
першу групу очолював Лю Шаоци, Ден Сяо-
пін та Лу Диньї. Вони підтримували ідею про-
довження періоду економічного врегулюван-
ня та співпрацю з СРСР. Представники іншої 
групи - Мао Цзедун, Кан Шен, Лін Бяо та інші 
- виступали проти спільних дій з Радянською 
владою по всім питанням та намагалися закрі-
пити культ особистості Мао Цзедуна. Інший 
дослідник Б. Кулик вказує на те, що Культур-
на революція була результатом турбувань Мао 
Цзедуна з приводу відновлення капіталізму в 
КНР на фоні наслідків рішень стосовно еко-
номіки минулих років [10, c. 116-118].

Станом на кінець 60-х років Китай опинив-
ся в ситуації, коли зв’язки з колишніми союз-
никами були в стані кризи, а встановити нові 
не вдавалося. На той момент Китаю вдалося 
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встановити дипломатичні відносини не більш 
ніж з 20 країнами. Окрім Франції, решта кра-
їн представляли Африку та Азію [4, c.294]. 
Через свою опозицію і СРСР, і США - Китай 
опинився ізольованим від зовнішнього світу. 
Тому Мао Цзедун вирішив створити новий та-
бір союзників, який складали країни третього 
світу. Ідея полягала у тому, аби протиставити 
СРСР та Америці групу держав, які розвива-
ються, а значить мають більший потенціал у 
майбутньому. 

Загалом період з часу створення КНР та до 
закінчення Культурної революції можна оха-
рактеризувати як етап жорсткого регулювання 
економіки комуністичним урядом заради ви-
конання плану не зважаючи на реальну ціну 
економічних здобутків. Політика реструкту-
ризації економіки відбувалася шляхом зни-
щення права на власність майже в усіх сфе-
рах. Іноземна торгівля, власність закордонних 
інвесторів, діяльність місіонерів та навіть 
приватна власність тих іноземців, що прожи-
вали в Китаї вже протягом декількох поколінь 
- були позбавлені привілеїв перед правлячим 
режимом. У період з 1949 по 1978 рік у ки-
тайській економіці таки відбулося зростан-
ня у 4%. Ціною такого прориву стали життя 
близько 30 мільонів громадян, голод, пере-
слідування інтелектуалів та членів партії, що 
наважувалися критикувати курс діючої влади 
[27, c.23-25].

Заради закріплення свого статусу, як дер-
жави-лідера союзу країн, що розвиваються – 
незважаючи на не дуже позитивні тенденції у 
власній економіці, у 70-80 роках ХХ століття 
Китай надав економічну допомогу майже 70 
країнам світу, перевершивши показники Ра-
дянського Союзу за кількістю наданої під-
тримки [32, c.11]. В Раді безпеки ООН в 70-х 
роках Китай проводить політику антигегемо-
нії та самовизначення націй, що часто призво-
дило до гострої критики іншими державами, 
коли мова йшла про політичні вимоги неза-
конних режимів [31]. Вибрана стратегія дала 
свої результати і наприкінці 70-х років Китай 
встановив дипломатичні відносини майже з 
70 країнами, багато з яких розірвали офіційні 
зв’язки з Тайванем [4, c.294].

Після смерті Мао Цзедуна та фактичного 
приходу до влади Ден Сяопіна починається 
новий етап в житті держави та її економіці - 
час великої економічної реформи. Причинами 
проведення економічних реформ у КНР в 70-
80 рр. ХХ століття були: 1) економічна від-
сталість Китаю, необхідність у розвитку ви-
робничих сил у промисловості та сільському 
господарстві, забезпечення науково-техніч-
ного прогресу; 2) тяжке становище більшості 
селян, які не могли забезпечувати себе необ-
хідним; 3) необхідність подолати відчуження 
суспільства від держави, падіння авторитету 
вищого партійного керівництва [12, c.198]. 
Ден Сяопін дотримувався прагматичних по-
глядів щодо здійснення економічних реформ, 
які полягали в урахуванні специфіки реалій 
держави, відмові від принципів «наздогнати 
та перегнати» та помірному запозиченні дос-
віду західних держав. 

Економічна реформа почалася з сільсько-
го господарства, адже досі воно залишалося 
домінуючою галуззю. Зміни були пов’язані з 
відміною народної комуни. Практично всі се-
ляни отримали право на вільне сільськогоспо-
дарське виробництво. Аграрний сектор було 
виведено з кризи, в селі з’являлися підприєм-
ства, які було створено за ініціативою селян. 
Як наслідок - було створено нові робочі місця, 
рівень життя почав зростати, а сільське гос-
подарство модернізуватися. У 1984 році впер-
ше було згадано концепцію планової ринкової 
економіки. У містах було відібрано ряд під-
приємств, яким було надано широку свободу 
дій. Поступово вони б мали стати самостій-
ними економічними суб’єктами, що б могли 
самостійно виходити на ринок як виробники 
товарів. Замість старої системи перерахуван-
ня частини прибутку державі, було введено 
податок на прибуток. В межах політики «від-
критих дверей», ряд китайських міст, таких як 
Шеньчжень, Чжухай, Сямень, Шаньтоу, було 
оголошено спеціальними економічними зона-
ми, які отримували інвестиційні та податкові 
пільги задля залучення іноземного капіталу та 
технологій [18].

Основою економічної політики Китаю за 
правління Ден Сяопіна стала теза про те, що 
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добробут споживачів, економічна ефектив-
ність та політична стабільність є одним цілим. 
Велика увага приділялася збільшенню рівня 
особистих доходів та споживання. 

Важливим фактором реструктуризації 
економіки стало відновлення чотирьох видів 
власності. Державна власність продовжувала 
займати першочергове положення за ВВП, то-
варообігом та кількістю зайнятих робітників. 
Тут були сконцентровані всі основні засоби 
виробництва головних галузей - промисло-
вості, транспорту, зв’язку тощо. Кількість 
підприємств, що знаходилися в колективній 
власності переважали у сільській місцево-
сті та невеликих містах. Вони отримували 
все більшу самостійність та у ході реформ 
були розподілені по трьом категоріям - дріб-
ні колективні підприємства, великі колектив-
ні підприємства з кількістю зайнятих більше 
1 тис. осіб та виробничо-кооперативні групи. 
До приватних підприємств зараховувалися 
господарства з кількістю найманих робітни-
ків більше 7-8 осіб. До кінця 80-х років їх на-
раховувалося близько 280 тис., проте юридич-
на основа їх діяльності ще не була достатньо 
розвинута. Сфера індивідуального підпри-
ємництва , заснованого на праці власника та 
членів його родини, була поширена в таких 
галузях, як побутове обслуговування населен-
ня, будівництво, культура, роздрібна торгівля 
тощо [17, c.106-107].

Беззаперечно, позитивні економічні показ-
ники виражають успіх проведеної Ден Сяо-
піном економічної реформи. Проте не менш 
цінним є поворот у переконаннях китайського 
керівництва щодо ринкової економіки, як го-
ловної ознаки капіталізму, а значить неприй-
нятним елементом соціалізму. Китай став по-
зитивним прикладом країни, де функціонує 
соціалістична ринкова система з різними фор-
мами власності, конкуренцією підприємств, 
проте з принципом розподілу згідно з якістю 
роботи працівників, методами регулювання та 
комплексним економічним плануванням орі-
єнтованим на якість, а не на швидкість. 

З приходом до влади Ден Сяопіна, зовніш-
ня політика Китаю зазнає значних трансфор-
мацій. Виснажена держава після Культурної 

революції та смерті Мао Цзедуна, в руках яко-
го концентрувалася вся влада - готується до 
запровадження великих реформ, які стануть 
початком шляху Китаю до статусу світового 
лідера. 

Зовнішньополітичні ідеї Ден Сяопіна 
пов’язані з реалізацією Китаєм курсу на «від-
критість зовнішньому світу» і базувалися 
на бажанні отримати економічну вигоду від 
відносин з міжнародними партнерами. Ос-
новним засобом досягнення бажаних цілей у 
цьому напрямку стало створення «спеціаль-
них економічних зон» та «відкритих міст», 
адже мотиви трансформації зовнішньої полі-
тики КНР були суто прагматичними. Зовніш-
ньополітична стратегія Ден Сяопіна полягала 
у такому розширенні зв’язків із зовнішнім 
світом, країнами з іншою ідеологією та по-
літико-економічними системами, щоб могло 
сприяти здійсненню економічної, техноло-
гічної модернізації. При цьому важливим для 
китайського керівництва було зберегти ста-
більність політичної системи та самобутність 
китайської культури та традицій [11].

Зовнішній політиці КНР часів Ден Сяопіна 
притаманна прагматичність та пошук еконо-
мічної вигоди. Мова не йшла про додаткові зу-
силля спрямовані на здобуття статусу світово-
го лідера соціалістичного руху або гегемона, а 
внутрішня потужність та потенціал Китаю ре-
тельно приховувались від решти світу. У вста-
новленні міжнародних контактів керівництво 
держави в першу чергу враховувало яку виго-
ду може мати населення КНР від заключення 
союзів з іноземними партнерами. 

Обидва наступники Ден Сяопіна - Цзян 
Цземінь та Ху Цзіньтао продовжували здійс-
нювати економічну політику відповідно до 
зміни економічних обставин. Ключовим 
завданням залишалася розробка такої політи-
ки, яка б забезпечувала стрімкий економічний 
підйом.

У 1989 році, Цзян Цземінь задекларував 
необхідність здійснення такого економічного 
розвитку, який би залежав від науково-тех-
нічного прогресу та покращення умов праці, 
підвищення якості людського капіталу через 
інвестиції в освіту. Наступний етап розвит-
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ку економічної системи Китаю за правління 
Цзян Цземіня почався 2002 року. Серед важ-
ливих напрямків стратегії були покращення 
ринкової системи, розвиток зовнішньої тор-
гівлі, залучення зарубіжних інвестицій та 
міжнародне співробітництво [28, c.8-9]. В цей 
час унікальна змішана економічна система 
Китаю набуває все більш чітких рис, а курс на 
реалізацію соціалістичної ринкової економіки 
був закріплений не тільки в законодавстві, але 
і на практиці. 

На початку 90-х років градус напруги, що 
панувала у світі через холодну війну, значно 
знизився. Багатополярність, розвиток, регіо-
налізація та глобалізація стали новими тен-
денціями у міжнародних відносинах. 1992 
року Цзян Цземінь декларує, що КНР буде 
продовжувати дотримуватися зовнішньопо-
літичного курсу, початок якому поклав Ден 
Сяопін [20, c.81]. Загалом, кінець ХХ століття 
для КНР є періодом укладання символічних 
договорів задля декларування позиції за мир 
у всьому світі. В цей період часу відбулося 
укладання договорів про стратегічне парт-
нерство з Росією, Європейським Союзом та 
США, а також вступ Китаю до ВТО, що при-
скорило переміщення Китаю з периферії до 
центру політичної арени, як одного з найбіль-
ших експортерів товарів.

Наступний лідер КНР, Ху Цзіньтао, у 2007 
році під час з’їзду партії разом з підведенням 
позитивних підсумків щодо проведення еко-
номічних реформ - прагматично окреслив ви-
клики для китайської економічної системи в 
майбутньому. Серед них були: 1) наближення 
до обмежень розвитку китайської економіки 
через надто швидкий розвиток та модерніза-
цію; 2) зростання нерівності доходів та до-
ступу осіб до соціальних послуг; 3) тривожна 
ситуація в сфері енергетики та екології. Звідси 
випливав ряд рішень, пов’язаних з приділен-
ням уваги системі розподілу доходів Китаю та 
сфері соціальних послуг, питанням енергети-
ки та якості навколишнього середовища, влас-
ному науково-технічному прогресу та техно-
логіям, покращенню становища людського 
капіталу через підвищення рівня освіти, яко-
сті навичок працівників та розвитку культури 

[28, c.9-10].
З початку ХХ століття стає очевидним, що 

роль Китаю на міжнародній політичній арені 
продовжує набирати ваги. З 2003 року, коли 
Ху Цзіньтао закликав світову спільноту до-
кладати зусиль до становлення та формування 
справедливого нового міжнародного політич-
ного і економічного порядку, який би базував-
ся на багатополярності світу [13, c.144], у офі-
ційній позиції Китаю відчувається байдужість 
щодо подій, які не зачіпають китайських ін-
тересів. Це підтверджує китайська стратегія 
«мирного розвитку» та висунута Ху Цзіньтао 
концепція «спільної побудови гармонійного 
світу».[14] Також така позиція вписується в 
традиційні філософсько-релігійні вчення, по-
пулярні в Китаї. 

Разом з тим, китайське керівництво стоїть 
насторожі безпеки регіону. Тайванське та Ко-
рейське питання та низка заморожених тери-
торіальних конфліктів вимагали постійного 
контролю з боку беззаперечного регіонально-
го лідера. Щодо Корейського конфлікту Китай 
наполягає на мирному діалозі та організації 
багатосторонніх переговорів. Стосовно Тай-
ваню, КНР декларує, що ця територія є части-
ною території Китайської Народної Республі-
ки. Китайське керівництво активно проводить 
політику «м’якої сили» через впровадження 
культурно-освітніх програм щодо Тайваню 
[22, c.134-137].

Підсумовуючи період керівництва Ху 
Цзіньтао, важливо сказати, що на тлі еконо-
мічних успіхів, КНР доводиться виправдо-
вувати статус регіонального лідера та приді-
ляти увагу участі у врегулюванні безпекових 
питань. Проте офіційна позиція Китаю зали-
шається такою, що урегулювання будь-яких 
конфліктів має відбуватися у спосіб мирних 
переговорів. 

Економічна політика Сі Цзіньпіна харак-
теризується логічним продовженням дій його 
попередників, рамках доктрини «чотирьох 
всебічностей». Досягнення були зроблені в 
розбудові інфраструктури, капітальному бу-
дівництві та у розробці моделі державного 
капіталізму. Сі Цзіньпін прийняв ряд стра-
тегічних рішень пов’язаних з досягненням 
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швидкого, проте більш стриманого зростання 
економіки; зміною моделі економічного будів-
ництва з інвестиційної та інноваційну, тобто 
вироблення продукції на основі сучасних 
технологічних досягнень та з високою дода-
ною вартістю; продовженням лібералізації 
фінансового ринку шляхом заохочення іно-
земного капіталу в сфери які контролюють-
ся державою або китайськими власниками 
[15].

З часу запровадження реформ, економіка 
Китаю зростала значно швидше ніж у доре-
формений період. З 1979 по 2016 рік річний 
ВВП Китаю складав в середньому близько 
9,5% [29, c.5]. Експерти стверджують, що за 
останні 15 років у світі не було жодного еко-
номічного суб’єкту окрім Китаю, який би 
отримав величезний прибуток завдяки еко-
номічним глобалізаційним процесам у світі. 
Сьогодні економічне зростання Китаю спи-
рається в першу чергу на іноземні інвести-
ції та експорт. Проте на чергову п’ятирічку 
2011-2014 років владою було вжито заходів з 
метою стимулювання саме споживання, яке 
в майбутньому має стати рушійною силою 
економіки [7, c.13-14].

Правління нового китайського голови Сі 
Цзіньпіна, який очолив державу у 2012 році, 
здається продовженням попереднього курсу 
КНР. Проте існує думка про те, що його лі-
дерство є більш централізованим, а влада, в 
тому числі контроль над збройними силами, 
сконцентрована в його особі. В цьому кон-
тексті варто згадати, що Сі Цзінпін очолює 
Політбюро, в якому шість з семи місць за-
йняті членами його партійної фракції [30, 
c.158].

Економічне зростання призводить до по-
силення політичної ролі КНР в системі між-
народних відносин. У зв’язку з цим зовніш-
ньополітична стратегія потребує оновлення, 
що породжує боротьбу двох позицій китай-
ського керівництва. З одного боку, велику 
вагу мають традиційні ідеї Ден Сяопіна, 
які полягали у необхідності відстороненого 
спостереження за подіями на міжнародній 
арені та концентрації лише на внутрішній 
політиці. З іншого боку, присутнє усвідом-

лення необхідності посилення ролі держави 
в глобальній політиці для того, аби контро-
лювати процеси, що можуть зашкодити роз-
витку країни ззовні [1].

И все ж, хоча в міжнародній сфері Сі 
Цзіньпін активізує саме економічну міжна-
родну дипломатію - його підхід до міжна-
родних відносин дозволяє комплексно оці-
нити переваги та ризики від економічного 
піднесення, що змушує поєднувати питання 
економіки з внутрішньополітичною стабіль-
ністю та безпекою. 

Американський дослідник М. Ферчен за-
значає, що позиція китайського керівництва 
наразі виражається в констатації необхідності 
ретельно замислитися над тим, що є економіч-
ний розвиток; що ми розуміємо під безпекою 
та стабільністю; як вони пов’язані між собою 
зараз і як мають бути поєднані в майбутньому. 
Довгий час у китайському керівництві вва-
жали, що розвиток національної економіки 
та соціальна стабільність є невід’ємними ча-
стинами одного цілого - зараз це твердження 
поширюється і на зовнішню політику Китаю 
[16].

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, 
можна стверджувати, що економіка Китаю, у 
такому вигляді як вона є сьогодні, сформува-
лася в результаті послідовних заходів з ураху-
ванням невдалого досвіду дореформаційного 
періоду. Усвідомлення необхідності помір-
ного економічного зростання та регулювання 
економіки, участі у міжнародній торгівлі та 
вкладання ресурсів у інновації та людський 
капітал - допомогли китайській економіці 
встояти як перед зовнішніми труднощами, та-
кими як світова економічна криза, так і перед 
викликами всередині держави, наприклад де-
мографічним дисбалансом та соціальним роз-
шаруванням. Оскільки розвиток економіки у 
сучасному світі неможливий без участі у між-
народній торгівлі та міжнародних відносинах 
- економічна реформа сприяла трансформації 
політичної системи та подальшого вироблен-
ня нових зовнішньополітичних рішень. Реалії 
глобальної економіки спонукають КНР до ак-
тивізації зовнішньоекономічних зв’язків, що 
тягне за собою необхідність впровадження 
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політики відкритості і в інших сферах, зміню-
ючи загальний тон зовнішньої політики дер-
жави. 

Предметом подальших досліджень в дано-
му напрямку може бути трансформація пове-
дінки Китаю на міжнародній арені в процесі 

збільшення його економічного впливу у світі. 
Адже економічна перевага накладає особли-
ву відповідальність на актора міжнародних 
відносин і у сучасному світі означає активну 
участь у вирішенні політичних, безпекових та 
інших питань на міжнародному форумі. 
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20. Yu Han. Razvitie vneshnej politiki KNR. Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU. Gumanitarnye 
nauki. 2016. №1(239). S. 84-90.

21. Yusip O.L. Osoblivosti organizaciyi zmishanogo tipu ekonomichnoyi sistemi Kitayu. Aktualni 
problemi derzhavnogo upravlinnya. 2016. №2(50). S. 1-8.

22. Yarmolenko V. Zovnishnya politika KNR u pitannyah bezpeki v ATR za kerivnictva Hu Czintao. 
Mizhnarodni vidnosini i turizm: suchasnist ta retrospektiva. 2013. Vip. 3. S. 134-137.

23. Maddison Angus. Chinese Economic Performance in the Long Run. Second Edition, Revised and 
Updated. Development Centre Studies. 2007. R. 43-58. 

24. Morgan Stephen L. The Welfare Consequences of the Great Leap Forward Famine in China, 1959-61: 
The Stature of the Survivor. International Economic History Congress, Helsinki. 2006. R. 5-20.

25. Nolan Peter and Ash Robert F. China’s Economy on the Eve of Reform. The China Quarterly. 
Cambridge University Press. 1995. №144. Special Issue: China’s Transitional Economy. R. 976-987.

26. Palese Adriana. The Great Leap Forward (1958-1961). Historical events and causes of one of the 
biggest tragedies in People’s Republic of China’s history. [Elektronij resurs]. Rezhim dostupu: http://lup.lub.
lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1671693&fileOId=1671694

27. Stephen C. Thomas. China`s Economic Development from 1860 to the Present: The Roles of 
Sovereignty and the Global Economy. The Forum of Public Policy. 2006. R. 20-31.

28. Tisdell Clem. Thirty Years of Economic Reform and Openness in China: Retrospect and Prospect. 
Economic Theory Applications and Issues. 2008. R. 1-15.

29. Wayne M. Morrison. China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the 
United States (Congressional Research Service. February, 2018). R. 1-11. 

30. Weissmann Mikael. Chinese Foreign Policy in a Global Perspective: A Responsible Reformer «Striving 
For Achievement». JCIR. 2015. Vol. 3. №1. R. 150-162.

31. Wuthnow Joel, Beyond the Veto: Chinese Diplomacy in the United Nations Security Council. 
[Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:132019

32. Zhu Tianbiao. Nationalism and Chinese Foreign Policy. The China Review. 2001. Vol. 1. №1. R. 1-12.



71

«Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences», 2019, 2 (1)

EPISTEMOLOGICAL STUDIES IN PHILOSOPHY,
SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ISSN 2618-1274 (Рrint), ISSN 2618-1282 (Оnline)
Journal home page: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/index

УДК 323 (437.6)
Анатолій Юрійович Ключкович

Львівський національний університет імені Івана Франка
Вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна

ОRCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6573-6500
Е-mail: anatoliy.klyuchkovych@uzhnu.edu.ua

Received 10 October 2018; revised 14 November 2018; аccepted 10 December 2018
doi: 10.15421/341907

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РОЗМЕЖУВАННЯ В СЛОВАЦЬКОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ: ОСНОВНІ ЛІНІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ В 

УМОВАХ ПОСТКОМУНІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Анотація.
Проаналізовано соціально-політичні розмежування як чинник партійно-політичного розвитку в 

Словаччині. Простежено аналогійну відповідність класичних соціально-політичних розмежувань 
словацькому соціально-структурному контексту. Виокремлено нестандартні конфліктні лінії, які 
ситуативно та кон’юнктурно загострювалися в умовах переходу Словаччини до демократії. Падіння 
комуністичного режиму та плюралізація суспільно-політичного життя на поч. 1990-х рр. зумовила 
інституціоналізацію численних соціально-політичних розмежувань. Консолідація демократичного 
політичного режиму сприяла послабленню суспільно-політичної напруги в Словаччині й актуалізувала 
стандартні суперечності в соціально-економічній, етнічній, ліберально-консервативній площинах. 

Ключові слова: Словаччина, соціально-політичні розмежування, конфлікт, партійна система, 
посткомунізм, демократичний транзит.
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Social and political cleavages in Slovak society: the main lines and features

of influence in the conditions of postcommunist development
Abstract.
It is analyzed the social and political cleavages as a factor of party-political development of Slovakia 

after the collapse of the communist regime. The author used the analytical toolkit for the theory of social and 
political cleavages for the study of social splits and their party representation. The analogical conformity of 
the classical socio-political cleavages («center – periphery», «state – church», «city – village», «workers – 
owners») is traced to the Slovak socio-structural context.

Non-standard conflict lines that were situationally and conjuncture aggravated in the conditions of Slovakia’s 
transition to democracy were singled out: «communism –  anti-communism», «radical – moderate economic 
reform», «meciarismus –  anti-meciarismus», «slovaks – hungarians», «eurooptimizm – euroskepticism», 
«mainstream –  protest parties», etc.

The fall of the communist regime and the pluralization of socio-political life in the beginning of the 1990’s 
had led to the institutionalization of numerous socio-political cleavages. The operation of the hybrid political 
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regime in the Slovak Republic in the mid-1990s contributed to the domination of the non-standard conflict line 
«meciarismus – anti-meciarismus». Consolidation of the democratic political regime contributed to the easing 
of social and political tension in Slovakia and updated the standard contradictions in the socio-economic, 
ethnic, liberal-conservative level. The standardization of lines of separation, reduction of their severity in the 
2000’s showed that the Slovak Republic is approaching the countries of liberal democracy.

It was concluded that the presence of traditional and non-standard conflicting social lines, their mutual 
plating and situational updating led to the complexity of the post-communist social and political development 
of the Slovak Republic and the risks to stabilize its party system.

Key words: Slovakia, social and political cleavages, conflict, party system, postcommunism, democracy 
transit.
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Социально-политические размежевания в словацком обществе: основные линии

и особенности влияния в условиях посткоммунистического развития
Аннотация.
Проанализированы социально-политические размежевания как фактор партийно-политического 

развития в Словакии. Прослежено аналогийное соответствие классических социально-политических 
размежеваний словацкому социально-структурному контексту. Выделены нестандартные 
конфликтные линии, которые ситуативно и конъюнктурно обострялись в условиях перехода Словакии 
к демократии. Падение коммунистического режима и плюрализация общественно-политической 
жизни в нач. 1990-х гг. обусловила институционализацию многочисленных социально-политических 
разграничений. Консолидация демократического политического режима способствовала ослаблению 
общественно-политического напряжения в Словакии и актуализировала стандартные противоречия 
в социально-экономической, этнической, либерально-консервативной плоскостях.

Ключевые слова: Словакия, социально-политические размежевания, конфликт, партийная система, 
посткоммунизм, демократический транзит.

Постановка проблеми. Важливим чин-
ником структурування партійно-політичного 
простору в умовах демократичного транзи-
ту є соціально-політичні розмежування, які 
відображають глибинні суспільні розколи 
та специфіку ціннісних орієнтацій на різних 
етапах політичних трансформацій. Досвід по-
сткомуністичного розвитку країн Централь-
но-Східної Європи і Словаччини зокрема за-
свідчує наявність різних типів розмежувань, 
як традиційних, так і специфічних, суспільна 
гострота і партійна репрезентація яких зміню-
валася під впливом комплексу структурних і 
процедурних чинників. Питання вивчення со-
ціально-політичних розмежувань у посткому-
ністичних країнах не втрачає своєї актуально-
сті з огляду на проблеми суспільної інтеграції 
та нестабільність партійно-політичного пред-
ставництва в сучасній Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика соціально-політичних 
розмежувань у Словаччині висвітлена в до-
слідженнях переважно словацьких авторів 
(І. Дудінська, В. Крівий, Д. Малова, Д. Леш-
ка, М. Цірнер, С. Сомолані), які акцентують 
увагу на історичних, економічних, етнічних, 
соціально-релігійних чинниках розвитку пар-
тійної системи. Динаміка наукового інтере-
су до проблематики обумовлена мінливістю 
електоральної поведінки, зміною характеру 
партійної конкуренції та активізацією попу-
лістських, антисистемних політичних сил у 
сучасній Словаччині.

Метою статті є аналіз ключових соціаль-
но-політичних розмежувань у контексті демо-
кратичних трансформацій у Словаччині.

Основний зміст. У процесі демократич-
ного транзиту посткомуністичних країн ЦСЄ 
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загострювалися старі та виникали нові соці-
альні розмежування, найбільш резонансні з 
яких трансформувалися у соціально-політич-
ні. А. Романюк виокремлює два ключових ін-
дикатори, які свідчать про перетворення соці-
ального поділу в соціополітичний: по-перше, 
це виникнення зв’язку між групою та партією, 
або іншим політичним інститутом, який буде 
виступати представником інтересів цієї гру-
пи; по-друге, часовий вимір, який свідчить 
про тривалість, а не випадковість чи кон’юнк-
турність означеного зв’язку (щонайменше, пе-
ріод у два парламентські терміни) [3, c. 39]. В 
інструментальному аспекті з усієї сукупності 
поділів у суспільстві виокремлюються тільки 
ті, які мають тривалий зв’язок між соціальними 
групами та політичними партіями. Комбінуючи 
соціальні та політичні елементи, А. Рьоммеле 
пропонує сутнісне розуміння розмежувань як 
довгострокових структурних конфліктів у су-
спільстві, що призводять до появи протилеж-
них позицій, які представляють конкурентні 
політичні організації [2, c. 37].

Для дослідження глибоких, стійких соці-
альних розколів та їх партійної репрезентації 
в посткомуністичних суспільствах використо-
вується аналітичний інструментарій теорії со-
ціально-політичних розмежувань. Фундатори 
теорії розмежувань С. М. Ліпсет і С. Роккан 
визначали чотири основні типи кліважів, що 
структурували партійні системи західних кра-
їн: «центр – периферія», «держава – церква», 
«місто – село», «робітники – власники» [7]. 
Рамкова конструкція Ліпсета-Роккана розро-
блялася в сер. ХХ ст. з урахуванням історич-
ного, соціально-політичного досвіду країн За-
хідної Європи, тому для аналізу партійно-по-
літичного розвитку в умовах постіндустріаль-
ного суспільства втратила свою універсаль-
ність. Динамічність демократичних перетво-
рень у країнах ЦСЄ, неструктурованість їх по-
літичного простору, лабільність і нестійкість 
зв’язків між виборцями і партіями змушувала 
дослідників шукати нові пояснюючі моде-
лі. Аналізуючи партійну політику в країнах 
Центральної Європи, Д.-Л. Сейле пропонує 
модифіковану версію моделі С. Роккана, яка 
складається з шести розмежувань. Окрім чо-

тирьох «старих» поділів, які окреслені навко-
ло парадигматичних осей національної та еко-
номічної революцій, Д.-Л. Сейле виокремлює 
також лінії розмежувань «посткомуністи – де-
мократи» та «мінімалісти – максималісти», 
які конструювалися в результаті міжнародної 
революції та демократичного транзиту [4, c. 
59-61]. Класична теорія розмежувань й нада-
лі зберігає визначений потенціал у поясненні 
партійно-політичних процесів у «нових» де-
мократіях, тому її можна з корективами за-
стосувати для вивчення структури поділів у 
посткомуністичних країнах, попри значні від-
мінності західноєвропейського та східноєвро-
пейського соціального контексту.

Колапс комуністичного режиму в Чехосло-
ваччині, як і в інших країнах ЦСЄ, обумовив 
структурні зміни на різних рівнях суспільної 
системи, і особливою складністю відзначали-
ся політико-культурні трансформації. В 1989-
1992 рр. у словацькому суспільстві актуалізу-
валося ряд конфліктних ліній, які знаходилися 
в «дрімаючому» стані за часів комуністичного 
режиму. В цей турбулентний період партій-
но-політична структуризація швидко увібрала 
в себе цілий комплекс проблем політичного, 
економічного, національно-етнічного, соці-
ально-релігійного та національно-емансипа-
ційного характеру.

Як і в інших «нових» демократіях ключо-
вим розмежуванням у Словаччині було став-
лення до комуністичного режиму, яке інсти-
туціоналізувалося вже в контексті установчих 
парламентських виборів 1990 р. На противагу 
ослабленій Комуністичній партії Словаччини 
(КПС) антикомуністичний табір був репре-
зентований кількома потужними суб’єктами 
з різноспрямованими ідеологічними профі-
лями: консервативно-релігійним (Християн-
сько-демократичний рух), національно-ет-
нічним (Словацька національна партія і пар-
тії угорців), екологічним (Партія зелених) та 
ідейно-гетерогенним (Громадськість проти 
насилля), – які отримали представництво в на-
ціональному та федеральному парламентах.

Гетерогенність антикомуністичного табору 
зумовила те, що парламентські вибори 1990 
р. були не тільки плебісцитом по відношен-
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ню до попереднього режиму, але й зіткненням 
двох сильних (некомуністичних) політичних 
суб’єктів. Основна конкуренція в тогочасній 
Словаччині відбувалася між широкоспек-
тральним масовим рухом ГПН і консерватив-
ним ХДР. В протиставленні ГПН і ХДР може-
мо віднайти елементи прояву кліважу «дер-
жава – церква», який має історично глибокі 
корені в словацькому суспільстві.

Демократичні перетворення після 1989 р. 
призвели до зміни у становищі національних 
меншин (насамперед угорців), які отримали 
можливості для повноцінного політичного 
розвитку. Зокрема на партійній сцені Словач-
чини з’явилися угорські політичні суб’єкти 
– Угорська незалежна ініціатива, Угорський 
християнсько-демократичний рух, «Співісну-
вання». Виникнення угорських партій, з одно-
го боку, і націоналістично-орієнтованої Сло-
вацької національної партії (СНП) – з іншого, 
репрезентувало довготривале соціоструктур-
не розмежування в площині «словаки – угор-
ці», яке можна співвіднести з класичним клі-
важем «центр – периферія». 

Поряд з розмежуванням навколо демо-
кратичної осі в 1990-1992 рр. конструюється 
конфліктна лінія стосовно словацького націо-
нального питання, яке також було ключовим 
чинником структурування партійного-полі-
тичного простору. Політизацію чесько-сло-
вацьких суперечностей і питань національно-
го державотворення з боку, насамперед, СНП 
і РЗДС, варто розглядати в розрізі класичного 
розмежування «празький центр – словацька 
периферія».

Розмежування між симпатиками федера-
тивної держави та прихильниками словацької 
самостійності в цей період напластовувалося 
на конфліктну лінію щодо ринкового курсу 
реформ («радикальний – поміркований»), тим 
самим загострюючи чесько-словацькі відно-
сини в соціально-економічній площині. У той 
час як на парламентських виборах 1992 р. у 
Чехії перемогла Громадянська демократична 
партія на чолі з В. Клаусом, метою якої було 
поглибити ринкові реформи, у Словаччині 
електоральний успіх здобув РЗДС на чолі з 
В. Мечіаром, який критикував федеральну мо-

дель економічної трансформації та прийшов 
до влади на хвилі суспільного невдоволення її 
реалізацією в Словаччині. Політична консте-
ляція в результаті виборів 1992 р. не сприяла 
досягненню компромісу в ключових питаннях 
реформування державного устрою та еконо-
міки Чеської та Словацької Федеративної Рес-
публіки, що зумовило її поділ.

В аспекті репрезентації соціополітичних 
поділів варто підкреслити унікальність іде-
ологічного профілю Руху за демократичну 
Словаччину (РЗДС) на чолі з В. Мечіаром, яка 
полягала в тому, що партії вдалося побудува-
ти свою політичну платформу та електораль-
ну риторику на акумулюванні одразу кількох 
ключових конфліктних ліній у словацькому 
суспільстві. По-перше, РЗДС став головним 
електоральним спадкоємцем ГПН, яка була 
головною рушійною силою антикомуністич-
ної революції в Словаччині. По-друге, РЗДС 
позиціонувався як основний захисник інтере-
сів словацької периферії в контексті дискусії 
про реформування чехословацької федерації 
(«празький центр – словацька периферія»). 
По-третє, РЗДС «окупував» соціально-еко-
номічну конфліктну лінію шляхом критики 
радикальної економічної реформи, яка зобра-
жувалася як дискримінаційна і насаджувана з 
Праги, та популістської риторики про особли-
вий словацький шлях економічної трансфор-
мації. І насамкінець, В. Мечіар як прем’єр-мі-
ністр використовував конфліктну лінію «цер-
ква – держава» в аспекті підтримки реституції 
церковного майна та розвитку договірних від-
носин з Ватиканом, тим самим конкуруючи з 
ХДР на католицькому електоральному полі.

Складним у політичному розвитку Словач-
чини видався період після проголошення її 
самостійності, що пов’язано з гальмуванням 
демократичних перетворень і наростанням 
авторитарних тенденцій. У 1993-1998 рр. за-
гостилося відразу кілька конфліктних ліній, 
що зумовило соціальну і політичну напругу.

Актуалізувалося етнічне розмежування 
по лінії «словаки – угорці» (або «словацький 
центр – угорська периферія»), яке за структу-
рою не було кардинально гострим, але часто 
використовувалося націонал-популістами в 
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політичному процесі для мобілізації потенці-
алу етнічної напруги та історичних ресенти-
ментів з метою здобуття влади [1, с. 69]. На-
самперед, владні партії РЗДС і СНП спекулю-
вали на етнічній конфліктній лінії, ігноруючи 
правомірні вимоги угорських партій чи пору-
шуючи права національних меншин.

В сер. 1990-х рр. посилилося розмежу-
вання за ідеологічною віссю «авторитаризм 
– лібертаризм», яке знаходило широку пар-
тійно-політичну репрезентацію. Громадяни, 
які прихильно чи стерпно ставились до еко-
номічного патерналізму й авторитаризму, під-
тримували три правлячі партії – РЗДС, СНП 
і Асоціацію робітників Словаччини (АРС), а 
також тоді позапарламентську КПС Виняток 
склали виборці Партії демократичної лівиці 
(ПДЛ) і Партії угорської коаліції (ПУК), які 
хоч і були в економічному аспекті орієнтовані 
на опікунську державу, але дистанціювалися 
від авторитаризму [1, c. 57-58]. 

Гібридний режим В. Мечіара опирався на 
досить широку електоральну основу, сприй-
нятливу до націонал-популістських гасел, 
ідей економічного патерналізму, авторитарних 
практик управління. Прихильники цінностей 
ліберальної демократії та євроінтеграційно-
го курсу підтримували опозиційні партії, які 
об’єдналися напередодні парламентських ви-
борів 1998 р. в Словацьку демократичну коа-
ліцію (СДК).

Отже, у зв’язку з ціннісними амбівален-
ціями, фрустраційною поведінкою громадян і 
недемократичними практиками управління в 
сер. 1990-х рр. домінуючою стала нестандарт-
на лінія «мечіаризм – антимечіаризм», яка 
відображала ставлення громадян до діяльно-
сті правлячої коаліції на чолі з В. Мечіаром і 
перекривала структурні конфліктні лінії в су-
спільстві в соціально-економічній, національ-
ній, державно-церковній площині. В межах 
цієї лінії інституціоналізувався двоблоковий 
формат партійної системи (РЗДС, СНП і АРС 
на противагу СДК і ПУК), який відображав 
складність протистояння між авторитарно-по-
пулістськими та ліберально-демократичними 
силами у боротьбі за форму політичного ре-
жиму. Соціополітичне розмежування «мечі-

аризм – антимечіаризм», попри свою специ-
фічність і ситуативність, певною мірою відо-
бражало глибокі й тривалі ціннісні конфлікти 
у словацькому суспільстві та визначило про-
екцію політико-владних відносин у межах 
щонайменше двох електоральних циклів. 

Ставлення до «мечіаризму» залишалося 
ключовим соціально-політичним розмежу-
ванням у Словаччині і після парламентських 
виборів 1998 р., внаслідок яких до влади при-
йшла коаліція демократичних партій на чолі 
з М. Дзуріндою. Створення і функціонування 
широкої коаліції правоцентристських, етніч-
них і лівих партій (СДК, ПУК, ПДЛ і Партії 
громадянського порозуміння) свідчило, що 
конфліктна лінія «мечіаризм – антимечіа-
ризм» відтіснила на задній план суперечності 
в площині «ліві – праві» та ставлення до кому-
ністичного режиму. Крім того, участь ПУК в 
антимечіарівській коаліції послабило гостро-
ту протиріч у площині «словаки – угорці», на 
яких тривалий час спекулювали РЗДС і СНП. 

Іншим чинником, що сприяв консолідації, 
як на рівні правлячої еліти, так і громадян-
ського суспільства, був євроінтеграційний 
вектор розвитку. Вступ Словаччини до ЄС 
користувався підтримкою більшості суспіль-
ства, але значна частина громадян не поділяла 
урядовий єврооптимізм, який до того ж актив-
но критикували РЗДС і СНП. В даному контек-
сті варто підкреслити і традиційне коливання 
ціннісних і геополітичних орієнтацій словаків 
межах осі «Захід – Схід», яке мало прояв і на 
урядовому рівні (лояльність до Кремля В. Ме-
чіара і прозахідний курс М. Дзурінди). По-
ступово західний культурний вектор здобував 
більше прихильників і «повернення до Євро-
пи» в контексті демократичної трансформації 
інтерпретувалося як повернення Словаччини 
до русла свого цивілізаційного розвитку.

Демократично орієнтована еліта зробила 
висновки з минулих поразок, про що свідчи-
ло збереження вимушеної консенсуальності 
коаліційних партій. Незважаючи на ідеологіч-
ну неоднорідність і непрості взаємини коалі-
ційних партій, їм вдалося зберегти єдність у 
ключових питаннях урядової діяльності, що 
дозволило країні подолати негативний спадок 
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режиму В. Мечіара, закріпити неоліберальний 
курс на парламентських виборах 2002 р. і ру-
хатися шляхом до консолідованої демократії 
та вступу в ЄС і НАТО.

На поч. 2000-х рр. політичний конфлікт у 
площині «мечіаризм – антимечіаризм» («авто-
ритаризм – лібертаризм») втратив свою акту-
альність і більше не загострював політичний 
порядок денний. Консолідація демократично-
го політичного режиму в Словаччині сприяла 
послабленню суспільно-політичної напруги й 
актуалізувала стандартні суперечності та кон-
фліктні лінії, які хоч й не зникали з політичної 
сцени, але їм бракувало політичної ваги в ми-
нулому. 

В. Крівий виокремив три основні осі роз-
межувань у Словаччині на поч. 2000-х рр.: 
по-перше, консервативно-ліберальна вісь з 
суперечками щодо ідеологічних, етичних, 
культурних питань; по-друге, ліво-права вісь, 
навколо якої обертаються проблеми соціаль-
но-економічного характеру та відношення до 
комуністичного режиму; по-третє, вісь напру-
ги між національною неприязню до угорців, 
з одного боку, і громадянською терпимістю 
до них –  з іншого [1, с. 63]. Окреслені соці-
ально-політичні розмежування відображають 
довгострокові структурні конфлікти в сло-
вацькому суспільстві, тому знаходили ситуа-
тивне загострення і партійну репрезентацію 
впродовж всього розвитку Словаччини.

В 2000-х рр. на передній план виходить роз-
межування на соціально-економічній основі, ви-
явом якого була конкуренція партій у ліво-пра-
вому ідеологічному спектрі. Всупереч суспіль-
ним очікуванням неоліберальні перетворення 
уряду М. Дзурінди і вступ Словаччини в ЄС 
не призвели до швидкого вирішення складних 
економічних і соціальних проблем пересічних 
словаків, оскільки дали переважно макроеко-
номічні позитивні результати. Розчарування 
лібералами і слабкість середнього класу від-
крили простір для ретрансляторів лівоорієн-
тованої популістської риторики, насамперед, 
партії «Напрям-СД», яка після виборів 2006 р. 
займає домінуюче положення в партійній сис-
темі Словацької Республіки.

Деструктивні можливості впливу роз-

межування в площині «консервативна – лі-
беральна політика» яскраво проявилися під 
час урядування правоцентристської коаліції в 
2010-2011 рр. Постійні суперечки між ХДР і 
партією «Свобода і Солідарність» щодо кон-
сервативного чи ліберального спрямування 
урядового курсу в поєднанні з міжпартійним 
конфліктом щодо підтримки заходів ЄС по 
збереженню «єврозони» завершилися роз-
падом коаліції і достроковими виборами в 
2012 р. В Словаччині виникла своєрідна три-
центрова конфігурація партійної конкуренції, 
яка, окрім класичної схеми «правий центр – 
лівий центр», включала самостійний полюс 
неоліберальної правиці [6, c. 84].

Слід зазначити, що в період консолідації 
демократичного режиму ключові політичні 
актори не були орієнтовані на загострення со-
ціально-політичних розколів. Стандартизація 
ліній розмежувань, зменшення їх гостроти 
свідчили про те, що Словаччина наближаєть-
ся до країн ліберальної демократії. 

Водночас останні парламентські вибори 
2016 р. зафіксували ряд деструктивних тен-
денцій партійно-політичного розвитку, пов’я-
заних з розпадом «структурного ядра» пар-
тійної системи, різким оновленням її складу, 
зростанням електорального впливу політич-
них суб’єктів антисистемної спрямованості та 
представництвом у парламенті партії право-
екстремістської орієнтованості [5, c. 101-102]. 
В основі цих негативних тенденцій комплекс 
суспільних проблем, пов’язаних зі зростан-
ням недовіри до політичних еліт і владних 
інститутів, розчаруванням національною і єв-
ропейською політикою. 

Критично оцінюючи етап політичної тран-
сформації Словаччини після виборів 2016 р., 
Д. Малова вказує на проблеми корупції, клі-
єнтелізму як джерела суспільної недовіри 
і конструювання конфліктної лінії «мейн-
стрім-партії проти партій анти-істеблішмен-
ту» [8, c. 2-5]. Формування в 2016 р. ліво-пра-
вої коаліції, в рамках якої вперше партнерами 
стали націоналістична СНП і партія угорців 
«Міст», є свідченням не стільки послаблення 
напруги в розрізі традиційних розмежувань, 
скільки намаганням владної еліти згуртова-
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но протистояти новим викликам. Запит сло-
вацького суспільства на політичні зміни, які 
не пов’язуються з традиційними партіями і 
навіть ставлять під сумнів демократичні цін-
ності, є відображенням нових ризикових тен-
денцій у політичному розвитку країн ЦСЄ.

Висновки. Отже, партійно-політичний роз-
виток Словаччини засвідчив наявність чис-
ленних соціополітичних розмежувань, які 
можна розглядати в розрізі як традиційних 
кліважних типів, так і нестандартних кон-
фліктних ліній, властивих суто словацькому 
суспільству.

В структурно-динамічному аспекті части-
ну словацьких проблемних комплексів мож-
на співвідносити з традиційними кліважами 
С. М. Ліпсета і С. Роккана. Розмежування 
«центр – периферія» у модифікованих варіан-
тах («празький центр – словацька периферія», 
«Братислава – регіони», «словацький центр 
– угорська периферія») відігравало важливе 
значення впродовж всього посткомуністично-
го розвитку. Динамічною актуалізацією від-
значається також соціально-економічна кон-
фліктна лінія, яка проявлялася у різних варі-
аціях неоднозначного відношення суспільства 
до федеральної економічної реформи в ЧСФР, 
неоліберальних ринкових реформ М. Дзурін-
ди, соціального курсу Р. Фіцо. Стабільну елек-
торальну підтримку забезпечував політич-
ним носіям християнських цінностей (ХДР, 
СХДС) кліваж «церква – держава», тоді як 
аграрний напрямок в контексті розмежування 

«місто – село» мав найслабше партійно-полі-
тичне представництво в Словаччині. 

Для партійно-політичного розвитку Сло-
ваччини характерні ряд нестандартних ліній 
розмежувань, які опиралися не на різнобічну 
оцінку суспільством політичних процесів, а 
на відчуття небезпеки, ризику чи страху. При-
міром, в 1990 р. йшлося про необхідність ос-
таточно покінчити з комуністичним режимом; 
в 1992 р. центральним було питання поділу 
федерації; в 1997-1998 рр. на передній план 
висунулася боротьба за збереження демокра-
тичного режиму й усунення від влади В. Мечі-
ара, а в 2002 р. –недопущення тих політичних 
сил, які могли б завадити євроінтеграційному 
процесу; в 2012 р. в епіцентрі суспільної ува-
ги – криза «єврозони» і корупційні скандали; 
2016 р. – криза довіри до мейнстрімних партій 
і антиемігрантські настрої. Загалом, не маю-
чи глибокої соціально-структурної основи, 
нестандартні розмежування часто загострю-
валися партійно-політичними акторами ситу-
ативно і кон’юнктурно, насамперед, в контек-
сті активної фази електорального циклу. 

Наявність традиційних і нестандартних 
конфліктних суспільних ліній, їх взаємне на-
пластування, ситуативна актуалізація і не-
стійка партійно-політична репрезентація під-
тверджують складність посткомуністичного 
суспільно-політичного розвитку Словаччини 
і створюють ризики для стабілізації її партій-
ної системи на сучасному етапі. 
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РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ У ФОРМУВАННІ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація.
Стрімкий інформаційно-технічний розвиток суспільства значно змінив та удосконалив форми 

участі громадян: до звичних мітингів, демонстрацій, громадських зборів додалися інструмент 
електронних петицій, участь в електронних консультаціях та форумах. Інтернет розширив можливості 
політичної участі, нові комунікаційні технології дали змогу громадянам (громадським організаціям, 
ЗМІ, експертним групам) бути активними учасниками політичного життя, поглибити діалог між 
державною владою та суспільством. Електронна участь дозволяє досягти ширшої аудиторії за 
короткі проміжки часу; за допомогою нових технологій можна підтримувати та розвивати політичні 
комунікаційні канали; оперативно забезпечувати громадян надійною інформацією щодо політичних 
подій в державі, при цьому форма оприлюднення інформації є більш доступною та зрозумілою для 
пересічного громадянина. У статті розглянуто нові інструменти політичного залучення громадян до 
формування державної політики, канали електронної участі та їх мобілізаційний ефект. 

Ключові слова: платформи електронної участі, громадянське суспільство, політична участь, 
онлайн-форуми, електронні консультації.
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Role of electronic participation in the formation of civil society

Abstract.
Rapid technical development significantly changed and improved different forms of citizen participation: 

electronic petitions, electronic consultations and forums were added to ordinary rallies, demonstrations, and 
public meetings. Wide usage of information and communication technologies has become a new trend for 
facilitating citizen participation in decision-making. New technologies increase the transparency of the state and 
the citizens’ confidence in the state policy. Internet has expanded political opportunities, new communication 
technologies have made it possible for citizens (public organizations, mass media, expert groups) to be active 
participants in political life, to deepen the dialogue between authorities and society. Electronic participation 
allows reaching a wider audience at short intervals; with the help of new technologies, political communication 
channels can be supported and developed; in addition provide citizens with reliable information on political 
events in the state, in addition form of information become more accessible and understandable to the average 
citizen. In a context of low political participation, governments around the world are trying to introduce new 
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approaches to re-encourage citizens to enjoy their democratic rights. Currently, the popular strategy is the 
implementation of digital participation platforms. Through specialized platforms, citizens can not only engage 
in discussion of existing proposals but also offer their own ideas for improving a particular policy. This article 
examines new instruments of political engagement of citizens to formulate state policy, channels of electronic 
participation and their mobilization effect. The main purpose of the study is to explore channels of electronic 
political participation and to determine their impact on the development of civil society.

Key words: e-participation platforms, civil society, political behavior, online forums, electronic 
consultations.
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Роль электронного участия в формировании гражданского общества

Аннотация.
Стремительное информационно-техническое развитие общества значительно изменило 

и усовершенствовало формы участия граждан: к привычным митингам, демонстрациям, 
общественным сборам добавились инструмент электронных петиций, участие в электронных 
консультациях и форумах. Интернет расширил возможности политического участия, новые 
коммуникационные технологии дали возможность гражданам (общественным организациям, СМИ, 
экспертным группам) быть активными участниками политической жизни, углубить диалог между 
государственной властью и обществом. Электронное участие позволяет достичь более широкой 
аудитории за короткие промежутки времени; с помощью новых технологий можно поддерживать 
и развивать политические коммуникационные каналы; оперативно обеспечивать граждан надежной 
информацией относительно политических событий в государстве, при этом форма обнародования 
информации является доступнее и понятной для рядового гражданина. В статье рассмотрены новые 
инструменты политического привлечения граждан до формирования государственной политики, 
каналы электронного участия и их мобилизационный эффект.

Ключевые слова: платформы электронного участия, гражданское общество, политическое 
участие, онлайн-форумы, электронные консультации.

Постановка проблеми. В останні роки 
питання активного залучення громадян до 
формування державних політик є постійно на 
порядку денному. Використання інформацій-
но-комунікаційних технологій стало новим 
трендом для полегшення участі громадян в 
процесі прийняття рішень. Нові технології 
збільшують прозорість роботи органів дер-
жавної влади та підвищують довіру громадян 
до державної політики. Останні дослідження 
показують, що електронна участь дозволяє 
економити час, ресурси при цьому підвищує 
якість виконаної роботи [3,5,11]. Успішний 
досвід взаємодії громадян з органами держав-
ної влади через інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ), привертає увагу інших ак-
тивних громадян, які бажають змін в країні, 
формуючи таким чином новий тип відкритого 

суспільства. 
Уряди європейських країн активно пра-

цюють над привабливістю інструментів за-
лучення до процесу прийняття державних 
рішень через інформаційно-комунікаційні ка-
нали [3,14]. Нові канали взаємодії дозволяють 
виокремити цільові аудиторії окремих політик 
відповідно до політичних поглядів, соціаль-
ного статусу, культурних цінностей тощо. Ор-
гани державної влади розробляють нові елек-
тронні інструменти для залучення громадян, 
збільшення функціональних можливостей 
електронних платформ та зменшенням ресур-
сних витрат. У свою чергу громадяни мають 
відповідально ставитись до своїх можливо-
стей, через спеціалізовані державні програми 
розвивати необхідні навички та компетенції. 
За допомогою електронних платформ спіл-
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кування (електронні форуми та консультації) 
громадяни можуть не тільки долучитися до 
обговорення пропозицій порядку денного, а 
й запропонувати власні ідеї для покращення 
тієї чи іншої політики. Важливо, для того щоб 
громадяни активно брали участь в державних 
процесах має бути відчутний зворотній зв’я-
зок, запропоновані чинні історії успіху та від-
криті можливості постійного навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями електронної участі займали-
ся: Г.Брейді, С.Верба, Е.Квінтельєр, С.Марі-
ен, Р. Ґібсон, М. Цантійоч, К.Шлозман, М.Ху-
ге; у вітчизняній політичній думці досліджен-
ня електронних платформ участі здійснюва-
ли: О.Голобуцький, М.Демкова, І.Коліушко, 
Н.Ротар, К.Саркісова, А.Серенок. Зокрема, 
С.Маріен, М.Хуге та Е.Квінтельєр вивчали 
нові інструменти політичного залучення та 
їх мобілізаційні ефекти. Також, можна виді-
лити окремий блок досліджень позаінститу-
ційних форм політичних дій, нових дискурсів 
та «віртуальних» форм громадянської полі-
тичної участі, які виникають через активний 
розвиток інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Наприклад, К.Шлозман, С.Верба та 
Г.Брейді, досліджували питання політичної 
участі у Facebook і дійшли висновків, що да-
ний ресурс є платформою для обговорення 
лише серед однодумців, людей які належать 
до однієї спільноти, критичних конструктив-
них зауважень там мінімальна кількість тому 
важко стверджувати про якийсь політичний 
вплив на життя країни. Проте, науковці, все 
ж таки дійшли висновків, що соціальні мере-
жі можуть пришвидшити політичні процеси, 
структурувати політичну участь та узгодити 
політичну поведінку. Соціальні мережі доз-
воляють створити нові політичні групи, які 
настільки швидко розвиваються, що з часом 
зможуть стати впливовим гравцем у системі 
розподілу влади[13]. 

Мета статті. Метою статті є дослідити 
канали електронної політичної участі та ви-
значити їх вплив на розвиток громадянського 
суспільства.

Виклад основного матеріалу. Важливо 
зазначити, що участь громадян в прийнятті 

державних рішень зазвичай спровокована зо-
внішніми подразниками (невдала державна 
політика, низький рівень соціального забез-
печення тощо) [8]. Для того щоб громадянин 
використав електронний інструмент він має 
бути зручним у використанні з привабливим 
інтерфейсом та попередніми історіями успіху. 
Процедура участі має бути публічною на всіх 
етапах, канали інформування оперативними, 
уряди мають проводити додаткову комуніка-
ційну роботу для налаштування процедур вза-
ємодії [5].

С.Маріен, М.Хуге, Е.Квінтельєр виділяли 
традиційні форми участі (зазвичай пов’язані з 
виборами, партійним членством, прагненням 
стати частиною традиційної інституційної по-
літичної системи) та нові форми участі (елек-
тронні консультації та форуми, дистанційні зу-
стрічі, подача електронних петицій). Практи-
ка показує, що нові форми стають більш ефек-
тивними за традиційні, через те що суттєво 
економлять час та ресурси. Також нові форми 
нівелюють будь-яку дискримінацію за стат-
тю, віком, соціальним статусом та освітою, 
бо є простими та зручними у використанні, 
сприяють формуванню нової інклюзивної по-
літичної спільноти [9]. Електронна політична 
участь відіграє важливу роль як в стабільних 
демократіях так і в країнах, що розвиваються. 
В першому випадку, онлайн-активізм є додат-
ковим каналом до традиційних форм участі, в 
другому, мобілізує нові групи для залучення 
до процесу прийняття державних рішень.

Переходячи безпосередньо до питань 
електронної участі громадян у віртуальних 
спільнотах, то К.Шлозман стверджував, що 
активність у блогах та соціальних мережах 
пропонує нові форми політичної участі, поза 
традиційними інститутами державної влади 
та їхніми механізмами взаємодії [13]. На пер-
ших етапах інформаційного розвитку нових 
каналів взаємодії досліджувалися більш про-
сті форми залучення громадян, як звернення 
до політика електронною поштою та подаль-
ші політичні дії: дистанційні зустрічі, активне 
обговорення в мережі, організація мітингів 
тощо [3,8]. Інший напрямок дослідників, що 
вивчали політичну участь, намагалися з’ясу-
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вати як Інтернет впливає на індивідуальну по-
літичну участь, та його мобілізаційні ефекти. 
Зокрема цікавим є вплив нових інструментів 
на «сплячих» громадян, які здійснюють ак-
тивні політичні дії лише у випадках, які їх 
дійсно хвилюють [8]. Окремим блоком залу-
чення громадян в політичний процес є дослі-
дження політичної участі через підписання 
петицій [9,12]. 

Вивчаючи портрет середньостатистичного 
користувача нових електронних інструментів 
взаємодії, то Дж.Шмідт та К.Йохансен визна-
чили, що зазвичай це чоловіки середнього віку 
[14], при цьому важливим фактором є соціаль-
ний статус, який додає відчуття впливовості 
на політичне життя, тих, хто знаходиться на 
верхніх щаблях соціально-економічних схо-
дів. Раніше це пояснювалося тим, що багаті 
люди мають вищий рівень освіти, тому краще 
розбираються у державних справах, володі-
ють необхідними навичками та компетенція-
ми, мають кращий доступом до інформації та 
що важливо знаходяться в подібному середо-
вищі, в якому користуються підтримкою[10]. 

Також, на використання інструментів елек-
тронної участі суттєво впливає попередній 
досвід та наявність історій успіху, у свою чер-
гу, негативні історії комунікації, навпаки по-
силюють розчарування у нових інструментах 
електронної взаємодії. В цьому контексті, ці-
кавим є аналіз динаміки використання елек-
тронних інструментів, наприклад, А.Йеов, 
С.Фарай та С.Джонсон визначили, що нові 
користувачі електронних порталів почина-
ють з ознайомлення з інформацією представ-
леною на електронному порталі та вивчення 
попереднього досвіду, а далі, з розширенням 
своїх компетенцій, рухаються до складніших 
завдань, як активна участь в обговореннях, 
підписання електронних петицій, їх адво-
кація, модерація тематичних підгруп тощо. 
Дж.Озер, С.Маріен та М.Хуге виділили окре-
мий тип громадян як «онлайн-активісти», які 
є активними до здійснення політичних дій в 
мережі Інтернет: підписання петицій, обгово-
рення на онлайн-форумах, листування з полі-
тиками[12].  

Інструмент електронних консультацій 

передбачає двосторонні відносини органу 
державної влади та громадянина щодо попе-
редньо визначених питань (зазвичай їх визна-
чає уряд, а громадяни вносять свої пропози-
ції). За таких умов, відбувається активна взає-
модія та партнерство, коли громадяни можуть 
визначати зміст державних політик, вносити 
свої пропозиції. В деяких розвинутих демо-
кратичних країнах (Німеччина Велика Бри-
танія) громадяни можуть долучатися до ви-
значення урядового порядку денного, не ди-
влячись на те що виконавча влада несе повну 
відповідальність за результати своєї роботи. 

В цьому контексті, І.Массака  визначає три 
рівні електронної участі: перший передбачає 
збільшення доступу громадян до інформації; 
другий рівень, за допомогою використання 
новітніх технологій залучає громадян для ак-
тивної взаємодії, наприклад електронні гро-
мадські консультації; третій рівень дозволяє 
впливати на порядок денний [12]. Можна ви-
ділити декілька етапів формування державних 
політик, і на кожному з них можна застосову-
вати інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ) та інструменти електронної участі [7]:

1. встановлення порядку денного та іден-
тифікація проблеми;

2. визначення контексту проблематики, 
аналіз можливостей та альтернатив;

3. визначення інструментів досягнення 
цілей, розробка варіантів вирішення пробле-
ми та їх плану впровадження;

4. після пілотних досліджень, аналізу ри-
зиків та ефективності варіантів, вибір нової 
версії політики; 

5. реалізація політики: розробка законо-
давства, впровадження на рівні виконавчої 
влади;

6. моніторинг виконання нової політики, 
оцінка результатів, контроль над виконанням.

Важливо, на кожному етапі, необхідно ви-
значити головних акторів та їх повноваження, 
ідентифікувати зацікавлені сторони, цільову 
аудиторію для впровадження політики [5]. 
Об’єднання зазвичай відбувається або навко-
ло ідеї, або навколо учасників як група інте-
ресів. Для ефективної роботи електронних 
інструментів комунікації, важливо розробити 
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вимоги та правила до залучення, налагодити 
процес збору персональних даних, забезпечи-
ти конфіденційність інформації, визначити на 
якому етапі формування державної політики 
участь громадянина буде найбільш корисною, 
вивчити методи оцінювання результатів та 
критерії досягнення успіху.  Коли ми говори-
мо про запровадження ІКТ в циклі формуван-
ня державної політики, то в першу чергу це 
збільшення учасників процесу, через розши-
рення каналів залучення, що може гальмувати 
процес прийняття рішень. Щодо появи нових 
функцій в електронному забезпеченні форму-
вання політик, то це розробка електронного 
контенту, управління та контроль за допомо-
гою інструментів ІКТ, сприяння поширенню 
ініціатив, впровадження політики, аналіз та 
оцінка результатів. 

Наприклад, в Європейській Комісії, одна з 
таких ініціативних груп розробила політику 
електронної демократії в країнах-членах ЄС.  
Учасниками групи стали політики, експерти, 
науковці, державні службовці, представни-
ки бізнесу, а результатом роботи став запуск 
міжнародного електронного форуму обгово-
рень www.eu-forum.org. Завдяки розробкам 
групи та появи нової європейської політики 
використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, залучення та розширення мож-
ливостей громадянського суспільства суттєво 
збільшилася [5]. 

Для використання таких інструментів, від 
громадянина вимагається високий рівень ком-
петентності та відповідальності, особливо 
важливо налагодити горизонтальні механіз-
ми співпраці між громадянами. Громадянин 
має відчути важливість запропонованих ідей, 
відчувати зворотній зв’язок від представників 
влади. Будь-які позитивні сигнали, що стосу-
ються розгляду питання можуть вплинути на 
поведінку та активність учасників, в аспекті 
готовності брати участь в ініціативі. І навпа-
ки, низький рівень організації, байдужість з 
боку влади до електронних платформ участі 
можуть спричинити втрату відчуття своєї на-
лежності до процесу прийняття рішень, роз-
чарування в нових електронних інструментах 
участі. Також до таких наслідків можуть спри-

чинити перевантаження інформацією елек-
тронних платформ комунікації, незручний 
інтерфейс, складність процедури залучення, 
зарегульованість процесів тощо. Дослідження 
показують, що припинення участі відбуваєть-
ся через занепад інтересу, відсутність мотива-
цій, контролю з боку представників влади та 
ігнорування запропонованих ідей [3,5]. 

Електронна політична участь пригнічуєть-
ся, коли учасники стикаються з дефіцитом у 
часі, обмеженнями у ресурсах або відсутності 
навичок для користування новими технологія-
ми, через що залучення стає суттєво обмеже-
ним. Проблемою, також, є брак мотивації бути 
громадсько активним, оскільки відсутній ін-
терес до державної політики, її проблем та на-
слідків[13]. Однак, оскільки нові інструменти 
електронної участі знижують або нівелюють 
кожен з цих бар’єрів для політичної діяльно-
сті громадян, існує висока ймовірність мобілі-
зувати громадян на політичні дії та посилити 
їх інтерес до державних справ. Електронні 
форуми та консультації суттєво спрощують 
залучення громадян, зацікавлених в політиці, 
з високим рівнем обізнаності в політичному 
житті країни, наявними ідеями для покращен-
ня функціонування різних державних напрям-
ків. 

Ще однією важливою формою електронної 
участі є система електронного голосування 
(дистанційно або на виборчих дільницях). 
Електронне голосування – це процедура го-
лосування за допомогою інформаційно-кому-
нікаційних технологій. Процес є безпечним, 
надійним та зручним, що часто призводить до 
збільшення явки виборців та, як наслідок ре-
презентативності результатів. Серед основних 
переваг застосування інструменту електро-
нного голосування можна виділити [6]:

• висока зручність при дистанційному 
голосуванні (відсутність черг, вибір зручного 
часу);

• економія ресурсів; 
• збільшення явки виборців;
• доступність процедури для людей з об-

меженими фізичними можливостями;
• збільшення довіри громадян до елек-

тронної процедури голосування, через міні-
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мізацію впливу людського фактора на процес 
підрахунку голосів;

• можливість перевірки свого голосу та 
можливість його змінити;

• швидкість обробки результатів.
 За допомогою інформаційно-комунікацій-

них технологій політики можуть проводити 
в мережі агітаційну виборчу кампанію, збір 
коштів, здійснювати комунікацію з виборця-
ми, що в свою чергу формує новий стиль від-
критої політики [2]. Кандидати, партії та по-
літичні організації не лише використовують 
мережу Інтернет як спосіб розповсюдження 
інформації, але й реалізують свої можливості 
для залучення нових прихильників. Інформа-
ційно-комунікаційні технології дозволяють, з 
використанням невеликої кількості ресурсів, 
модерувати велику кількість процесів, оперу-
вати значними обсягами інформації. 

Політична участь дозволяє не тільки до-
лучитися до процесу прийняття рішень, а й 
отримати нові канали перевіреної інформації.  
Сьогодні громадяни можуть онлайн ознайо-
митися з новинами про реалізацію державних 
політик, вивчити на порівняти міжнародний 
досвід [3].  За допомогою інструментів елек-
тронної участі, громадяни безперешкодно та 
оперативно мають доступ до усієї відкритої 
державної інформації. Б.Бімбер прослідкував, 
що після тісної взаємодії державних служ-
бовців з громадянами, та процесом обміну 
інформацією, виникає зміна політичної по-
ведінки усіх учасників. Висновки дослідника 
полягали в тому, що розширене спілкування 
громадян з урядом через нові канали кому-
нікації повністю змінює структуру взаємодії 
еліт з громадянським суспільством, яка стає 
більш горизонтальною та відкритою[4]. О. 
Голобуцький зазначає, що використання ор-
ганами державної влади засобів ІКТ не тіль-
ки під час адміністративного управління, а й 
для двосторонньої взаємодії з громадянським 
суспільством суттєво підвищує легітимацію 
влади. Автор наполягає на тому, що електро-
нне урядування передбачає постійний діалог 
з громадянами, відкритий обмін ідеями та 
пропозиціями, що в свою чергу виховує ін-
терес до політичного життя країни[1]. Через 

постійну комунікацію громадяни підвищують 
свою обізнаність у державних справах та про-
цедурах прийняття рішень. В таких умовах 
держава має забезпечувати учасників проце-
су перевіреною та оперативною інформацією, 
залучаючи громадян до консультацій та обго-
ворень державних рішень. 

Для оцінки готовності України до впро-
вадження інструментів електронної участі 
необхідно підготувати телекомунікаційну 
інфраструктуру, забезпечити регулярний до-
ступ громадян до мережі Інтернет, підвищи-
ти компетентність громадян у використанні 
нових електронних інструментів (проведення 
тренінгів) [1]. Нові державні впровадження 
дозволять підвищити політичну активність та 
інтерес до державних справ. У цьому випад-
ку інформаційно-комунікаційні технології та 
інструменти електронної участі дозволяють 
розпочати відкритий діалог з владою за спро-
щеною процедурою, економлячи ресурси, в 
першу чергу часові. Електронні консультації 
дозволяють владі визначити пріоритетні про-
блеми, що турбують громадянське суспіль-
ство, а головне надавати зворотній зв’язок 
громадянам щодо ключових питань політики 
[13]. 

Висновки та пропозиції. Електронна де-
мократія передбачає широку політичну участь 
з використанням інформаційно-комунікацій-
них технологій, що слугують логічним допов-
ненням до традиційних методів державного 
управління та форм комунікації. В умовах 
низького рівня політичного залучення, уряди 
у всьому світі намагаються запровадити нові 
підходи для повторного заохочення громадян 
користуватися своїми демократичними права-
ми. Інструменти електронної участі лише роз-
ширюють традиційні канали взаємодії грома-
дянського суспільства з органами державної 
влади, забезпечують оперативність відпові-
дей влади на запити громадян, допомагають 
роз’яснювати нові державні політики, забез-
печуючи їх легітимність. Проте, нові електро-
нні платформи комунікації стають ефектив-
ними лише через наявний позитивний досвід 
їх використання, демонстрацію важливості 
вкладу кожного громадянина, що збільшує за-
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цікавленість в подальшій участі. Електронна 
демократія в Україні забезпечить прозорість 
та відкритість влади, надасть більше можли-

востей для активної політичної участі та за-
лучення громадян до процесів державного 
управління.
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господарського і політичного статусу самоврядних структур. 
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Modern Humanitarian Policy:

An Institutional Dialogue Between the State and Civil Society
Abstract.
The article is devoted to the actual problem of interaction of state authorities and civil society institutions 

in the sphere of humanitarian policy. The author seeks to examine the main aspects of such interaction, analyze 
the participation of civil society in the formation of the state humanitarian policy and determine the main 
factors of its implementation. The study of Ukrainian civil society as an object of managerial influence on 
humanitarian policy requires addressing the problem of delimiting the competence of the state and society and 
determining the economic and political status of self-governing structures.

The urgency of the problem of our study is that, despite the availability of publications related to the 
analysis of various aspects of communication between the state and civil society, to date, the problem of the 
very socio-political (social, civil dialogue, and formation of institutional mechanisms of dialogue interaction 
between power and society in Ukraine.

A special kind of intersubjective dialogue is the institutional social and political dialogue between the state 
and civil society that takes place in the sphere of humanitarian policy.

In recent years, the Ukrainian authorities are actively engaged in the creation of civil society institutions, 
today significant and important changes are taking place in the institutional design of the civil society of modern 
Ukraine. This tendency is expressed in the emergence and institutionalization of a number of new practices 
of interaction between society and government. In the same series, institutionalization of such interactions as 
negotiating procedures, discussions, debates, as well as tolerance, feedback mechanism, public relations
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The use of structural and functional analysis and the systemic method as the main ones in the study made it 
possible to conclude that, on the one hand, the range of the main functions and tasks of civil society, as a rule, 
is out of the framework of the current state structure. However, on the other hand, in some cases, civil society 
institutes can take part in governance by taking on a number of government functions. 

The specificity and effectiveness of this interaction depends on the specific political situation and on how 
effectively the public administration process is implemented in this case - whether it will be complicity or 
support from the state, or an informal substitution of non-working formal institutions. The result of the work 
is practical recommendations for removing obstacles and improving the intersubjective dialogue between civil 
society and the state in the field of humanitarian policy.

Key words: humanitarian policy, anthropolytics, civil society, humanitarian security, intersubjective 
dialogue.
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Современная гуманитарная политика:
институциональный диалог государства и гражданского общества

Аннотация.
Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия государственных органов власти 

и институтов гражданского общества в сфере гуманитарной политики. Автор ставит целью 
рассмотреть основные аспекты именно такого взаимодействия, проанализировать участие 
гражданского общества в формировании государственной гуманитарной политики и определить 
основные факторы эффективности ее реализации. Изучение украинского гражданского общества 
как объекта управленческого воздействия на гуманитарную политику требует обращения к проблеме 
разграничения компетенции государства и общества и определения хозяйственного и политического 
статуса самоуправляющихся структур.
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гуманитарная безопасность, интерсубьективний диалог.

Постановка проблеми. Проблематика 
формування інституційних механізмів діало-
гової комунікації держави і громадянського 
суспільства для формування гуманітарної по-
літики в Україні базується на теорії і практиці 
взаємодії держави і громадянського суспіль-
ства як інститутів і розглядається в рамках 
«міждисциплінарних підходів у сфері полі-
тології, соціології, соціальної філософії, дер-
жавознавства і права, політичної лінгвістики, 
комунікативістики, конфліктології, соціальної 
психології, культурології, медієвістики, соці-
ального управління і так далі» [7, с.95].

Аналіз публікацій. Діалогічній проблема-
тиці велику увагу приділяли такі мислителі 
ХХ століття, як М. Бубер, М. Бахтін, М. Фуко 
та інші. Юрген Габермас прийшов до розу-
міння громадянського суспільства як особли-
вої сфери публічного дискурсу, де виникає 
діалог держави, бізнесу і громадянського су-

спільства. Але цей діалог носить не міжперсо-
нальний, як «звичайний» людський дискурс, а 
інтерсуб’єктивний характер [16, р. 44]. Це не 
спілкування між особистостями, а взаємодія 
інститутів, громадських організацій, комер-
ційних структур та органів державної влади. 
Дане розуміння «діалогу» носить опосеред-
кований, метафоричний, переносний харак-
тер. Це комунікація, яка здійснюється іншими 
способами і засобами, ніж мовна діалогова ко-
мунікація в традиційному розумінні концепту 
«діалог». 

Актуальність проблематики нашого до-
слідження полягає в тому, що, не зважаючи на 
наявність публікацій, пов’язаних з аналізом 
різних аспектів комунікації держави і грома-
дянського суспільства, до теперішнього часу 
залишаються практично не дослідженими 
проблеми як самого соціально-політичного 
(суспільного, громадянського діалогу, так і 
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формування інституційних механізмів діало-
гової інтеракції влади і соціуму в Україні.

Метою статті є аналіз сучасної гумані-
тарної політики в контексте інституційного 
діалогу держави та громадянського суспіль-
ства.

Основний зміст. Використання струк-
турно-функціонального аналізу та систем-
ного методу як основних в дослідженні доз-
волило дійти до висновку, що з одного боку, 
коло основних функції та відповідно завдань 
громадянського суспільства, як правило, ви-
водиться за рамки чинної державної структу-
ри. Однак, з іншого боку, в ряді випадків ін-
ститути громадянського суспільства можуть 
брати участь в управлінні, взявши на себе 
ряд державних функцій. Специфіка та ефек-
тивність цієї взаємодії залежить від конкрет-
ної політичної ситуації і від того, наскільки 
ефективно реалізований в даному випадку 
процес державного управління - чи буде це 
співучастю та підтримкою з боку держави, 
або неформальною підміною непрацюючих 
формальних інститутів. Результатом роботи 
є практичні рекомендації щодо усунення 
перешкод та вдосконалення інтерсуб’єктив-
ного діалогу ї громадянського суспільства та 
держави в сфері гуманітарної політики

Особливим різновидом інтерсуб’єктивного 
діалогу є інституційний соціально-політич-
ний діалог держави і громадянського суспіль-
ства, що протікає у сфері гуманітарної полі-
тики. 

Головною метою гуманітарної політики ви-
знається «формування гармонійно розвиненої 
особистості» [11], а цілями державної гумані-
тарної політики: 

−	 зміцнення громадянської ідентичності; 
−	 створення умов для виховання грома-

дян; 
−	 збереження історичної та культурної 

спадщини і його використання для виховання 
та освіти; 

−	 передача від покоління до поколін-
ня традиційних для цивілізації цінностей та 
норм, традицій, звичаїв і зразків поведінки; 

−	 створення умов для реалізації кожною 
людиною її творчого потенціалу; 

−	 забезпечення доступу громадян до 
знань, інформації, культурних цінностей і 
благ. 

В системі державного управління гума-
нітарним розвитком формується об’єктивно 
необхідна інтегральна, комплексна державна 
концепція, стратегія гуманітарного розвитку, 
стратегія розвитку людського потенціалу. Вра-
ховуючи, що категорія гуманітарної політики 
(«антропополітики») не інституціоналізована 
і не номінована в політологічному дискурсі, 
теорії та практиці політико-адміністративно-
го управління [11], в контексті нашого дослі-
дження пропонується два основні її виміри. 

По-перше, у політико-філософському сен-
сі антропополітика – це державна гуманітар-
на мегаполітика (державна антропопологічна 
політика), практична реалізація якої створює 
умови для вільного розвитку і самоактуалі-
зації, самоздійснення людини, сталого, випе-
реджаючого людського розвитку, підвищення 
«якості якостей населення», формування гар-
монійно розвиненої особистості.

По-друге, у вузькому, державно-управлін-
ському контексті, державна гуманітарна полі-
тики (антропологічна політика держави) - це 
цілеспрямована, планомірна, безперервна і 
скоординована система спільної діяльності 
державних, регіональних органів державної 
влади та місцевого самоврядування, інститу-
тів громадянського суспільства з інтегрова-
ного та синхронного здійснення комплексу 
гуманітарних, людино-орієнтованих політик, 
(у їх єдності, взаємозв’язку і взаємодоповню-
ваності [10, с. 70]), з метою практичної реалі-
зації її стратегічної мети – створення умов для 
вільного розвитку людини, формування гар-
монійно розвиненої особистості, підвищення 
«якості характеристик населення» [1, с. 93], 
розвитку людського потенціалу, антрополо-
гічного перетворення країни, формування ос-
нов соціогуманітарного, людино-орієнтованої 
держави, створення умов для досягнення цін-
нісно-цільових параметрів успішності гумані-
тарного розвитку країни (гуманітарної успіш-
ності країни). 

Концепція гуманітарної політики (антро-
пополітики) заснована на принципі, одночас-
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ного вирішення широкого спектру проблем 
людського розвитку, що мають тісний зв’язок 
між собою. У практичному втіленні це перед-
бачає, що рішення визначених задач в рамках 
окремих напрямків антропополітики буде од-
ночасно сприяти реалізації завдань інших на-
прямків і отримання більш вагомих результа-
тів. Тому найважливішою умовою реалізації 
концепції, досягнення її цілей і вимогою до 
органів державної влади є те, що всі напрям-
ки і весь комплекс «людино-розвиваючих» 
політик повинен здійснюватися в їх єдності, 
системності, синхронізації дій і взаємозв’я-
зок. 

У дискурсі даної проблеми, слід зверну-
ти увагу на те, що антропополітика повин-
на мати статус інтегральної та інтегративної 
«мегаполітики», оскільки при її проектуванні 
враховується багатовимірність, багатогран-
ність взаємообумовлених і взаємопов’язаних 
цілей і завдань людського розвитку, об’єктив-
на необхідність інтеграції, синтезу складного 
комплексу державних гуманітарних і соціаль-
них субполітик для реалізації її цілей [9, с. 
217]. 

Проектуючи комплекс концепції гумані-
тарної політики (антропополітики) варто за-
значити, що стратегічними цілями даної кон-
цепції та державної гуманітарної політики в 
цілому, є: 

−	забезпечення розширеного відтворен-
ня умов для самореалізації і самоактуалізації, 
вільного, гармонійного розвитку фізичних і 
духовних сил людини, реалізації закладених 
в людині багатовимірних здібностей і потен-
цій, досягнення людиною обраних ним життє-
вих смислів, розширення поля людської іден-
тичності;

−	формування гармонійно розвиненої 
особистості;

−	підвищення якості якостей населення, 
збереження і нарощування духовно-мораль-
них, інтелектуальних і фізичних можливостей 
людини; 

−	забезпечення переходу від «економі-
ко-центристської», «людино-споживчої» па-
радигми державної політики до «людино-цен-
трованої», «людино-орієнтованої моделі дер-

жавного управління, переходу до політики 
«людино-заощадження» і «людино-відтво-
рення», сталого людського розвитку [1, с. 95]. 

Найважливішою умовою ефективної ре-
алізації антропополітики є створення інсти-
туційної інтегрально-міжгалузевої системи 
управління процесами гуманітарного розвит-
ку, розвитку людського потенціалу на  регіо-
нальному та місцевому рівнях. 

Гуманітарний розвиток – це модель розвит-
ку, що зорієнтована на максимальне розкриття 
потенціалу кожної людини і соціуму в цілому, 
створення гідних умов для реалізації всіх ін-
телектуальних, культурних, творчих можли-
востей людини і нації.

«У політичному вимірі перехід до гумані-
тарного розвитку передбачає досягнення най-
вищих ступенів свободи особистості й вод-
ночас її готовність брати відповідальність за 
себе, свою родину, місцеву громаду і країну» 
[47].

Гуманістичні, консолідаційні, консенсу-
сні, духовно-психологічні ресурси антропо-
політики дозволяють здійснювати наступні 
функції: гуманізації, інтеграції, консолідації 
та солідаризації суспільства, забезпечення гу-
манітарної та психологічної безпеки, а також, 
культурно-виховну, соціально-аксіологічну, 
змістовноорієнтуючу, світоглядну, соціаль-
но-психологічну функції та ряд інших [8, с. 
103]. 

Враховуючи, що гуманітарна політика (ан-
тропополітика) є основним механізмом фор-
мування людино-орієнтованої держави, най-
важливішим теоретичним компонентом кон-
цепції є «людино-орієнтована держава».

Людський капітал, боротьба за нього, осо-
бливо за здібності націй до інновацій, сьогод-
ні визначає темпи розвитку країн сучасного 
світу [2, с. 108]. Безпека буття конкретної лю-
дини є основою національної безпеки і умо-
вою безпеки соціуму.

Зазначимо, що у доповіді «Програми ООН 
з розвитку» (1997 р.) були виділені шість 
складових human security: 

−	 економічна безпека; 
−	 продовольча безпека; 
−	 медична безпека; 
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−	 екологічна безпека; 
−	 безпека особистості (від таких загроз, 

як тортури, війни, злочини, наркотики, суїци-
ди і навіть ДТП); 

−	 безпека спільнот, що включає збере-
ження традиційних культур, етнічних груп і 
політичну безпеку (цивільні права і свободи, 
відсутність політичного гноблення). 

Крім внутрішніх причин взаємодії компо-
нентів гуманітарної безпеки, пов’язаних з єд-
ністю системи управління в конкретній країні, 
існують і зовнішні фактори, що визначають 
близькість цих аспектів [5, с. 75]. Головним 
серед них є процес глобалізації, що стрімко 
змінює ставлення до національної держави, 
захисту її кордонів і, що особливо важливо, 
до її внутрішньої політики. 

Призначення гуманітарної безпеки в тако-
му ракурсі, захист інноваційного відтворення 
людського співтовариства, здатного в рам-
ках адекватної політики до поліваріантного 
розвитку, готового відповісти на виклики не-
визначеності соціуму, безпеки особистості і 
нейтралізувати загрози життю та її якості кон-
кретного індивіда – з урахуванням конкрет-
них обов’язків громадянина [2, с. 110].

Просування і забезпечення гуманітарної 
безпеки як на регіональному, так і на глобаль-
ному рівні є підставою цілого спектру політик 
національного масштабу. 

У доповіді «Програма ООН з розвитку» 
основна увага приділена розвитку особисто-
сті. Було сформульовано вимогу усунення не 
просто матеріальних причин бідності, а й бід-
ності як позбавлення можливості жити гідно 
[23, с.115].

На сьогоднішній день немає загальнови-
знаного визначення цього поняття, не виро-
блено єдиних критеріїв визначення рівня його 
розвитку та методології оцінки стану, меха-
нізму прийняття державних рішень за прин-
ципом збалансованості інтересів суспільства 
і людини. 

У теоретичному осмисленні ця концепція 
все ще знаходиться в тривалій інтуїтивно-по-
шукової стадії, що пояснюється в першу чергу 
обмеженістю наявною у дослідників інформа-
ції, відсутністю необхідних статистичних да-

них. Концепція людського потенціалу визна-
чає такий підхід до аналізу суспільних явищ і 
процесів, який «центрований на людину і при 
цьому діалектично пов’язаний з суспільними 
завданнями» [6, с. 33]. 

Державне управління на основі концепції 
людського потенціалу передбачає органічне 
поєднання соціально-економічних інтересів 
суспільства з поточними та перспективними 
потребами людини. При цьому враховуються 
не тільки матеріальні потреби, а й нематері-
альні, головною з яких є потреба в самореа-
лізації. 

«Поняття людського потенціалу має ціліс-
ний, інтегративний характер. У ньому присут-
ня антропологічна складова, що відображає 
в людині єдність біологічного, соціального і 
індивідуального. Показники, що стосуються 
матеріальної і духовної сторін розвитку інди-
віда або суспільства, також розглядаються в 
єдності» [6, с. 34].

Людський потенціал концентрує в собі три 
рівні тимчасових зв’язків і відносин. По-пер-
ше, що відображають минуле. Вони є сукуп-
ністю властивостей людського потенціалу, 
накопичених і реалізованих в процесі всієї іс-
торичної життєдіяльності людей.

Накопичений в минулому людський потен-
ціал не тільки втілений у генетичному коді 
людини, але і матеріалізований, відображе-
ний в культурі, політиці, економіці, науці і т. 
д. По-друге, характеризує сьогодення. У цій 
якості людський потенціал актуалізує готівко-
ві сили, їх практичне застосування. Дійсне іс-
нування людського потенціалу полягає в його 
конкретній якості. По-третє, спрямованих у 
майбутнє. Напрямок і характер процесів на-
копичення та реалізації людського потенціалу 
в сьогоденні зумовлюють його майбутні мож-
ливості. Існуючі тенденцій у розвитку люд-
ського потенціалу дозволяють робити прогно-
зи соціальної динаміки, а програми і проекти 
здійснювати цілеспрямовану корекцію його 
еволюції.

У просторовому відношенні людський по-
тенціал також представлений трьома рівнями: 
мікро – людина, мезо – група, макро – країна 
(сукупний людський потенціал) [2, с. 107]. Всі 
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рівні, незважаючи на функціональні та струк-
турні відмінності, між собою генетично взає-
мопов’язані в рамках єдиної системи соціаль-
но-економічних відносин. Слід розуміти, що 
сукупний людський потенціал суспільства не 
зводимо до суми потенціалів його індивіду-
альних носіїв. 

Людський потенціал країни акумулює всю 
безліч особистісних потенціалів громадян, 
синтезує сукупні здібності до суспільно ко-
рисної діяльності населення, тобто як система 
генерує нові якості, обумовлені взаємодією 
складових елементів.

Контекст нашого дослідження передбачає 
далі розгляд питання  участі громадянського 
суспільства у реалізації гуманітарної політи-
ки України.

Необхідно окремо зазначити, що особли-
ве місце в системі управління гуманітарною 
сферою належить різного роду громадським 
організаціям і об’єднанням громадян. Про-
відне місце серед органів співпраці влади та 
громадськості займає Громадська гуманітар-
на рада при Президентові України, яку було 
створено 2 квітня 2010 р. відповідно до Указу 
Президента України як дорадчо-консульта-
тивний орган при Главі держави. «Згідно з по-
ложенням про Громадську гуманітарну раду 
у його структуру входять 5 робочих груп за 
основними напрямами діяльності, зокрема, з 
питань освіти і науки; культури і мистецтва; 
охорони здоров’я, фізичної культури та еколо-
гічної безпеки; суспільної комунікації; міжна-
ціональних і державно-церковних відносин» 
[3].

Інституційний діалог держави і грома-
дянського суспільства у сфері формування 
гуманітарної політики слід розуміти як гра-
нично широку громадянську комунікацію в її 
конкретних інституційних проявах і формах. 
Таких, приміром, як громадські слухання, пу-
блічні дебати, дискусії, переговори, соціальне 
партнерство, суспільний (громадський) кон-
троль за владою, громадські експертизи соці-
ально значущих проектів, захист прав грома-
дян і так далі. 

В цілому ж інституційний діалог між дер-
жавою і громадянським суспільством можна 

визначити як інтерсуб’єктивну взаємодію з 
метою знаходження суспільного консенсусу та 
взаєморозуміння, пошуку і виявлення загаль-
них інтересів, транспарентного визначення в 
процесі переговорів соціальних пріоритетів, 
позицій, узгодження думок, намірів, методів, 
форм та способів вирішення конфліктних си-
туацій, координації взаємних дій, коригуван-
ня ситуації та вироблення взаємоприйнятних 
правових, політичних і управлінських рішень 
і заходів.

Організаційною основою громадянського 
суспільства виступає некомерційний сектор. 
Неурядові некомерційні організації стають ка-
талізатором реалізації зворотного зв’язку між 
урядом і громадянами, що сприяє розвитку 
в них почуття патріотизму, відповідальності, 
громадянської солідарності, формуванню ак-
тивної життєвої позиції, розвитку самооргані-
зації і самоврядування [7, с. 94].

Сучасні НУО в Україні зайняли нішу, пов’я-
зану з наданням соціальних послуг. Ними на-
копичені значні потенціал, здібності, система 
ресурсів (інтелектуальних, матеріальних, ін-
формаційних і людських), які застосовуються 
в щоденній роботі по збільшенню ефектив-
ності соціальних технологій, розробці новіт-
ніх методів вирішення соціальних проблем 
у тих секторах соціальної сфери, де держава 
не може всебічно здійснити свою соціальну 
функцію. 

Зокрема, можна навести приклад розвитку 
організацій волонтерського руху, який в пе-
ріод «Євромайдану» та Антитерористичної 
операції на Донбасі розкрився з нової сторо-
ни. У цей період почали формуватися перші 
групи з надання медичної допомоги, по роботі 
з громадянами, групи, які займалися пошуком 
і збором гуманітарної допомоги, яка виходила 
від різних міжнародних організацій і фондів, 
так і від небайдужих мешканців України [13]. 
Саме ці групи стали основною ланкою у вза-
єминах між протестувальниками і громадя-
нами під час подій на «Євромайдані», які не 
проявляли, принаймні відкрито, свої грома-
дянські позиції.

Однією з найважливіших складових діяль-
ності волонтерів був інформаційний супро-
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від. Громадськість дізнавалася не тільки про 
те, що необхідно для конкретного підрозділу, 
але і про ситуацію, яка складалася в зоні ан-
титерористичної операції. Діяльність військо-
вих волонтерів була пов’язана, перш за все, з 
активністю великої кількості некомерційних 
організацій та благодійних фондів, що працю-
ють на забезпечення української армії в зоні 
конфлікту.

На сайті Міністерства інформаційної по-
літики України офіційно розміщена інфор-
мація про 12 великих організацій та фондів. 
Насправді таких організацій значно більше. 
Тільки на сайті м. Дніпра розміщена інформа-
ція про 42 організації та спільноти [15, с. 141].

Станом на сьогодні, увагу державних ор-
ганів на всіх рівнях в Україні сконцентрова-
на на розвитку форм забезпечення постійного 
партнерської взаємодії з інститутами грома-
дянського суспільства та їх законодавче за-
кріплення. Держава намагається передбачити 
нові і розвивати вже створені механізми забез-
печення співпраці з представниками некомер-
ційного сектора з метою результативного ви-
рішення питань соціально-економічного роз-
витку України і регіонів, а також формування 
гуманітарної політики.

Панівними стають ідеї розвитку соціаль-
ного діалогу, заснованого на рівноправному 
співробітництві. Для ефективного втілення в 
життя положень соціальних програм, які ре-
алізуються в Україні, відносини між органа-
ми державної влади, бізнесом і некомерцій-
ним сектором повинні вибудовуватися на базі 
принципів солідарності, співробітництва та 
партнерства з метою оптимізації спільних зу-
силь у даному напрямку.

Недержавні некомерційні організації в 
Україні далеко не завжди готові взяти на себе 
роль, яку їх зарубіжні аналоги успішно вико-
нують в ряді країн. Каталізатором для побудо-
ви справжньої демократії з розвиненою струк-
турою інститутів громадянського суспільства 
в сучасній реальності виступають технічні ін-
новації та інформаційно-комунікаційні техно-
логії.  Спостерігається тенденція переходу до 
нового рівня реалізації громадянами їх кон-
ституційних прав [14, с. 164]. 

Становлення громадянського суспільства в 
Україні передбачає формування і вільний роз-
виток багатьох структур, функціонування та 
діяльність яких здійснюється поза державних 
та економічних інституцій. Це різні громадян-
ські ініціативи, неформальні організації, во-
лонтерські добровільні об’єднання, протестні 
рухи, міжособистісні асоціації та т. п. [4, с. 
185]. Координати громадянського суспільства 
визначаються можливостями самоорганізації 
в українському соціумі, рівнем самовиявлен-
ня і реалізації потреб особистості, добровіль-
ним об’єднанням людей навколо вирішення 
важливих життєвих проблем, поширення сво-
боди в системі політичного життя.

Динаміка розвитку структур громадянсько-
го суспільства в Україні значною мірою зумов-
лена активністю різних форм соціальної орга-
нізації-формальної та неформальної, інсти-
туалізованих утворень та вільних людських 
асоціацій. Соціальна і політична ефективність 
яких свідчить про очевидний прогрес у фор-
муванні цивілізованих форм людського жит-
тя. Природно, при цьому враховується також 
суттєва різниця в змісті, цінностях, нормах, 
які характеризують різні типи організованості 
і різні прояви людської солідарності.

Висновки. Гуманітарна сфера українсько-
го суспільства, будучи стратегічним ресурсом 
забезпечення національних інтересів країни, 
створює і нарощує її духовний, інтелектуаль-
ний та економічний потенціал, в цілому ви-
ступає як культурний фундамент суспільства, 
як своєрідний генетичний механізм трансля-
ції накопиченого соціального досвіду, завдя-
ки якому стає можливою повномасштабна 
реалізація сутнісних сил людини, закладених 
в нього самою природою. Необхідність існу-
вання і розвитку структур громадянського су-
спільства обґрунтовується не в останню чер-
гу тим, що в українському соціумі вже давно 
склалася та існує складна ситуація, пов’язана 
з посиленням впливу державних бюрократич-
них структур, офіційних інститутів, формаль-
них приписів і регламентів.

В сучасних умовах політика України в гу-
манітарній сфері має ґрунтуватися на загаль-
них тенденціях світового розвитку та аналізі 
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всього пройденого шляху, так і на стані укра-
їнського досвіду в нових і дуже непередбачу-
ваних умовах соціально-економічного розвит-
ку країни. Світове співтовариство переходить 
до постіндустріального, інформаційного су-
спільства, коли стрімко поширюються масш-
таби міжкультурної взаємодії на міжнародно-

му рівні. Україна виступає активним учасни-
ком цього глобального процесу, і ефективна 
взаємодія органів державного управління та 
громадянського суспільства в сфері гумані-
тарної політики надають їй стратегічний шанс 
зайняти гідне місце в нових реаліях сучасного 
світу.
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Анотація. 
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Abstract. 
The researcher analyzes the conceptual approaches and practical changes in the system of government 

(the participation of women in politics and public life) during the period (from the Antiquity to the twentieth 
century). This article raises questions related to the theoretical views of the philosophers of antiquity on the role 
of women in social activity. The principle of androgyny in Gnosticism, heretical movement and occultism are an 
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Эволюция представлений о роли женщин в социально-политической жизни:
обзор основных концепций

Аннотация. 
В статье рассматриваются теоретические взгляды философов античности относительно 

роли женщин в политике и общественной деятельности, принцип андрогинности в гностицизме, 
еретическое движение и оккультизм – эпоха полного подавления «женского», раннее Возрождение 
как эпоха первых теорий равенства полов. Взгляды философов нового времени на участие женщин в 
политике и управлении государством. Гендерная асимметрия как фактор формирования традиционной 
западной культуры. Просветительские и социалистические идеи о равноправии женщин и мужчин. ХХ 
век – век гендерного самосознания.
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Постановка проблеми. Вся історія су-
спільства – це історія політичного володарю-
вання чоловіків. Звичайно існують в історії 
поодинокі випадки, коли пост правителя за-
ймала жінка, але це скоріше виняток, загалом 
жінці довгий час відводилось місце берегині 
домашнього затишку. З одного боку можна го-
ворити про те, що така ситуація влаштовувала 
самих жінок, адже їй не потрібно було «здійс-
нювати подвиги» чи вирішувати справи, які 
«її не обходять», бо вона в них «нічого не 
тямить», тобто займатись суспільно-політич-
ною діяльність. З іншого ж боку, умови, які 
створювались у суспільстві не давали жінкам 
шансів проявити/ не проявити здатність до 
цієї управлінської діяльності поза межами до-
машнього господарювання та народжуванням 
дітей. Формування стереотипів протягнуте 
ниткою крізь століття формує у жінок «осо-
бливий тип поведінки», де певні сфери для 
неї зачинені, «бо вона жінка», а це – «чоловіча 
справа». Звичайно ж сперечатись із природою 
з точки зору біології марно, оскільки чолові-
ча стать дійсно має більшу фізичну силу, ніж 
жіноча. Однак, вважати влаштування її мозку 
«іншим» вважаємо не доречним. Формування 
її як «іншої» ніщо інакше як наповнення моз-
ку інформацією, що формує її як «іншу», що 
й обмежує її право на учать, зокрема і у полі-

тичних процесах.
Можна констатувати той факт, що на сьо-

годнішній день досягти гендерного парите-
ту в політиці ще не вдалося, однак еволюція 
концептуальних підходів та практичні зміни 
у системі влади (участь жінок у політиці) ма-
ють значні зрушення. Тож метою статті є 
огляд теоретичних поглядів мислителів щодо 
гендерної рівності в політиці від Античності 
до сьогодення.

Аналіз публікацій. Ґрунтовний вклад в роз-
виток політичної науки, та уявлень про роз-
поділ ролей у суспільстві внесли такі античні 
філософії як Платон «Держава» та Аристо-
тель. Згодом у середньовічний період з’явля-
ється концепція статі Іоана Скотта Еригени 
(Ериугена) «Про поділ природи». У ХV ст. 
«Молот відьом» Якова Шпренгера та Генриха 
Інстіторіса. Представник Відродження Корне-
лій Агриппа фон Неттесхайм. Місце та роль 
жінки у ідеальних містах описували утопісти 
Т.Мор, Т. Кампанелла. Класична німецька фі-
лософія І.Кант «Есе про високе і прекрасне», 
та Ф.Гегель «Феноменологія духу». Фран-
цузькі утопічні соціалісти Сен-Симона і Ш. 
Фур’є про рівноправність жінок і чоловіків. 
Соціальна філософія Маркса, відома праця Ф. 
Енгельса  «Походження сімї, приватної влас-
ності і держави». ХХ століття. Стать як соці-
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альна категорія М. Мід (1935), теоретик фемі-
нізму Симона де Бовуар «Друга стать» (1949), 
Т. Парсонс (1940-1950 рр.) – теорія гендерної 
соціалізації, П. Бурдье (1998) «Чоловіче пану-
вання», де проблема гендерної нерівності роз-
глядається як політичний феномен. Сучасні 
ідеї фемінізму розглядають А.Дворкін, Белл 
Хукс (Глория Джинн Уоткинс), Ч. Морага.

Виклад основних положень. Впродовж 
століть жінка була поза межами політики, 
публічної сфери та сфери володарювання. 
Управління державою відбувалося поза жі-
ночою участю. Нижче наведені погляди мис-
лителів яскравий приклад підтвердження цієї 
тези, однак слід більш детально розглянути 
кожен із них, щоб все ж таки знайти переду-
мови формування концепцій гендерної рівно-
сті (хоча не всі сучасні концепції теоретиків 
політичної науки можна іменувати концепція-
ми гендерної рівності, багато серед них таких, 
які відводять жінкам пасивну участь через її 
«особливу природу»).

Більшість теоретиків, починаючи з мисли-
телів античності говорили, що біологічні осо-
бливості, пов’язані із жінками не лише не доз-
воляють їм брати участь у прийнятті політич-
них рішень, а й розвивати якості, які із ними 
пов’язані. Для античності була характерна 
ієрархічна побудова світу, де головними були 
боги, потім люди, а потім тварини та рослини. 
Однак, люди – жінки та чоловіки, раби та віль-
ні люди, діти та дорослі не вважалися рівни-
ми. Незалежно від реального становища жін-
ки у суспільстві для усього періоду античності 
характерним було визнання нерівної цінності 
чоловіка та жінки, котре мотивувалось їхньою 
«різною природою». Класичне для античності 
розуміння статі висловлював Аристотель, він 
приходить до висновку, що «чоловік за своєю 
природою вище, жінка – нижче, перший во-
лодарює, друга підкорюється»[1]. Як чоловік, 
так і жінка володіють певними моральними 
якостями, але в силу різної їх природи їм при-
таманні різні чесноти: для жінки мовчання, 
наприклад – чеснота, для чоловіка – ні. На-
стільки ж відмінні функції чоловіка та жінки 
в сім’ї :кожен виконує свої обов’язки, не втру-
чаючись у справи один одного.

Ставлення до проблеми статі видатного 
філософа Платона було нетиповим для анти-
чності, аналізуючи трактат «Держава» Пла-
тона іноді називають «першим античним фе-
міністом». В ідеальній державі Платона всі 
люди взаємодіють виключно для суспільного 
блага. Тому тут немає ані приватної власно-
сті, ані сім’ї (принаймні у представників ви-
щого стану), ані окремих домогосподарств. 
На думку Платона, жінки, які звільнились від 
домашніх обов’язків, можуть нарівні із чоло-
віками, брати участь у державних справах. 
Хоча природа жінки інша, аніж у чоловіка, це 
не впливає на її здібність виконувати на рівні 
із чоловіком будь які покладені на неї обов’яз-
ки. «Однакові природні якості – пише Платон, 
– зустрічаються як в живих істотах однієї, так 
і іншої статі, за своєю природою як чоловіки, 
так і жінки можуть брати участь у всіх спра-
вах» [2].

Жінки, в залежності від їхніх здібностей, 
можуть бути філософами та навіть воїнами. 
Суспільне виховання дітей може бути покла-
дене як на чоловіків, так і на жінок. Платон 
впритул підійшов до ідеї рівноправ’я жінок 
та чоловіків. Однак, не варто перебільшувати 
«фемінізм» Платона, беручи до уваги його ді-
алоги «Тимей» та «Пир» видно, що він при-
тримувався традиційної для античності точки 
зору стосовно нерівності статей. 

Припускаємо, що підхід філософів анти-
чності не надавав жінкам, на рівні з чоловіка-
ми, права на упадіння державою та політичну 
діяльність.

Поява християнства означала розрив із 
язичницькою традицією протиставлення ста-
тей та підкорення жінки, як істоти нижчої за 
своєю природою, чоловікові. Висока оцінка 
жінки у християнстві – частина нового погля-
ду на розподіл статей, котрий вже не вичер-
пується лише необхідністю народжувати та 
вести господарство. Згідно із християнською 
догматикою, чоловік та жінка спільно виража-
ють образ Божий у людині. Існують розхожі 
уявлення, що раннє християнство заперечу-
вало шлюб та статеву любов та схиляло лю-
дей до відмови від сімейного життя. Однак, у 
християнських доктринах цього не зазначало-
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ся. Хоч християнський шлюб і повинен бути 
«цнотливим», це не означає, що чоловік та 
дружина не повинні вести нормальне сімейне 
життя. Супротивниками шлюбу та статевого 
життя виступали не християни, а представни-
ки релігійно-містичних вчень, які об’єднують-
ся під назвою гностицизм. Гностицизм виник 
ще до нашої ери (до народження Христа) але 
надалі увібрав у себе елементи християнської 
доктрини. Проблема статі у гностицизмі за-
ймала особливе місце. Основні розбіжності 
гностицизму та християнства полягають у різ-
ному ставленні до матеріального світу. Хри-
стияни признають світ творінням Бога – тому 
не можуть зневажати матерію та людське тіло 
у всіх його проявах. На думку гностиків Бог 
не створював ні матеріальний світ, ні людське 
тіло. До появи світу призвела низка надзви-
чайних обставин, Бог представив себе в серії 
послідовних персоніфікованих сутностей (ео-
нів), кожна із яких була андрогінна.

Принцип андрогінності був дуже важливий 
для гностиків. На їхню думку Бог включав у 
себе як жіночність, так і мужність. 

У своєму творі «Про поділ природи» Іоан 
Скотт Еригена (Ериугена) виклав свою кон-
цепцію статі. Він вважав стать результатом 
розподілу від самого початку єдиної людської 
природи [3]. Чоловік та дружина – дві сторони 
людської природи розум(дух) та почуття.

Проблема статі відображалась в масовій 
свідомості Середньовіччя й у зв’язку із вчен-
нями різноманітних єресей. Вони широко роз-
повсюдились у Європі у XIII столітті, ці єресі 
вносили в суспільну свідомість сюжети про-
славлення безшлюбності, ненависті до жінок 
(вважалося, що жінка своїм виглядом прово-
кує чоловіка до вступу у любовний зв’язок).

По мірі ослаблення влади церкви в період 
пізнього Середньовіччя та раннього Відро-
дження у всіх прошарках суспільства зростав 
вплив єретичних рухів та окультизму. Саме 
в цей час Європою ширяться багаточисленні 
процеси відьом та чаклунів. Якщо раніше ка-
толицька церква намагалась триматись подалі 
від народної віри, вважаючи її марновірством, 
то в період пізнього Середньовіччя церковні 
автори починають активно обговорювати про-

блеми демонології та відьомства. У XV століт-
ті з’являється відома книга Якова Шпренгера 
та Генриха Інстіторіса «Молот відьом»[4]. ЇЇ 
автори доводять, що жінка більш схильна до 
чаклунства та угоди із дияволом, ніж чоловік.

На рубежі середніх віків існували філософ-
ські твори іншого роду, не типові для цього 
часу, спрямовані на захист жінки. Відомий 
представник Відродження Корнелій Агриппа 
фон Неттесхайм написав трактат «Про благо-
родство та перевагу жіночої статі», де дово-
дить, що жінка за своїми духовними харак-
теристиками знаходиться значно вище, ніж 
чоловік. Проти ненависті до жінок також ви-
ступила Христина Пізанська [5]. На її думку 
чоловіки, які говорять із ненавистю до жінок, 
діють всупереч розуму та природі. Треба від-
значити цей етап, скільки за повної відсутно-
сті рівноправ’я між жінками та чоловіками, 
поява таких праць свідчить про значне зру-
шення в системі світосприйняття. 

Хоча багато мислителів раннього Відро-
дження мислила мовою окультних наук, їх 
увага все більше зверталась до від проблем 
трансформації душі до проблеми реформи 
суспільства. З’являється маса проектів раці-
ональної перебудови суспільства та природи. 
В цей період виникають перші теорії рівності 
статей в суспільстві. Та проекти реформи від-
носин чоловіка та жінки. Ці проекти, зазвичай 
мали характер роздумів про політичний, еко-
номічний, суспільний устрій ідеальної держа-
ви. Сьогодні ми називаємо ці трактати утопі-
ями.

Англійський політик та мислитель Томас 
Мор описав у трактаті «Золота книга» ідеаль-
ну державу. Тут чоловіки та жінки приймають 
участь в суспільно корисній праці, займають-
ся науками та мистецтвом. Жінки можуть бути 
священними, котрі одночасно представляють 
в Утопії  головних посадових осіб, вони мо-
жуть служити в армії разом зі своїми чоло-
віками. Мор, на відміну від авторів багатьох 
інших проектів зберігає сім’ю, однак шлюб 
засновується не на любові, а на схожості ха-
рактерів майбутнього подружжя. Мор прагне 
реформувати соціальні відносини в сучасній 
йому Англії, зокрема, надати жінкам право от-
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римувати освіту.
Трактат «Місто сонця» Томмазо Кампане-

лли ілюструє ідеальне місто кероване на на-
уковій основі. Там немає власності та сім’ї, 
чоловіки та жінки отримують однакову освіту, 
однаково одягаються. Природна відмінність 
полягає у тому, що чоловіки виконують більш 
важку фізичну працю. Народження дітей від-
бувається виключно в інтересах держави, яка 
намагається отримати «досконалих» нащад-
ків. За допомогою розташування зірок та го-
роскопів начальники визначають які чоловіки 
та жінки підходять один одному.

Говорячи про класичну німецьку філосо-
фію не можемо оминути увагою погляди сто-
совно жінок та їхнього місця у суспільстві та-
ких філософів як І.Кант та Г.Гегель. Тож Імма-
нуїл Кант підтримував ідею про більш низь-
кі ментальні здібності жінок, при цьому він 
вважав такий стан справ необхідною умовою 
існування суспільства. Недолік абстрактного 
мислення, стверджував Кант у своїй роботі 
«Есе про високе і прекрасне», розвиває в жін-
ках смак, почуття прекрасного, чутливість, 
практичність. У сімейному житті, яка відіграє 
значну роль у функціонуванні суспільства, 
чоловік врівноважує жіночі недоліки і, таким 
чином, створюється гармонійна пара, в якій 
чоловіче і жіноче начала грають взаємодопов-
нюючу роль.

Тут, як і завжди в західній інтелектуальної 
традиції, жіноче/фемінне конституюється че-
рез статус нижчого, неповноцінного, вторин-
ного по відношенню до маскулінного.

Ф. Гегель також виводив жінок і пов’язані з 
ними форми буття і свідомості за сфери грома-
дянського суспільства і моралі. Розглядаючи в 
«Феноменології духу» сім’ю, він визначив її 
як нижчу стадію громадянського суспільства, 
оскільки відносини в ній розгортаються між 
кровними родичами, а не між громадянами. 
Це, за Гегелем, «нижчий світ», і так як жін-
ки – не громадяни, це – світ жінок. Для них 
не існує участі в формах духу, які лежали б 
за межами сім’ї. Далі Гегель стверджує, що 
оскільки відносини в родині мають приватний 
характер – фокусуються на певному чоловіко-
ві та і певній дитині, остільки ці відносини і 

не перебувають у сфері етичного. Чоловіки, 
на відміну від жінок, мають додаткову сферу 
активності, де вони працюють для «універ-
сального» і «етичного». Для чоловіків сімейні 
відносини залишаються на рівні приватного, 
їм не доводиться жертвувати своїм етичним 
життям.

Гегелівський підхід до фемінності, двоякий. 
З одного боку, це – раціоналізація виключен-
ня жінок і жіночого з соціокультурної сфери. 
Жінки відрізняються від чоловіків як рослини 
від тварин, – писав Гегель у «Філософії пра-
ва». Принцип, який керує їхнім розвитком, це 
почуття, а не розуміння універсальності, тому 
фемінні, за Гегелем, є загрозою громадян-
ському суспільству. З іншого боку, існування 
нижчого жіночого світу – необхідна складова 
частина громадянського суспільства, оскіль-
ки цей світ дозволяє чоловікам процвітати як 
етичним істотам. Результатом цієї подвійності 
є ідея про придушення фемінного і відтиску-
ванні його в приватну (нижчу) сферу.

За логікою цей підхід передбачає можли-
вість жінок бути залученими до суспільно-по-
літичних процесів, оскільки жінка ,за Геге-
лем, – необхідна складова частина громадян-
ського суспільства. Масштаб же цієї участі є 
категорією дискусійною та динамічною: від 
незначного за Гегеля до визначального у пер-
спективі.

Гендерна асиметрія була одним з основних 
чинників формування традиційної західної 
культури, що розуміється як система продуку-
вання знання про світ.

Незважаючи на домінування зазначених 
вище принципів, починаючи з XVIII століття, 
в західній філософії формуються нові підходи 
до оцінки самого принципу гендерної дифе-
ренціації. Виникають ідеї про те, що культур-
ним ідеалом є возз’єднання обох онтологіч-
них принципів маскулінного і фемінного, а 
соціальною нормою – рівноправність жінок і 
чоловіків у суспільстві.

Багато в чому виникнення такого підходу 
пов’язано із поширенням просвітницьких і 
соціалістичних ідей, розвитком ліберальної 
філософії та концепції громадянських прав. 
У філософії уявлення про рівноправність жі-
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нок і чоловіків найбільше розвивалися в нав-
чаннях французьких утопічних соціалістів 
Сен-Симона і Ш. Фур’є. 

У 1791 р на хвилі Великої французької 
революції під символічним заголовком «Де-
кларація прав жінки і громадянки» з’явився 
перший в історії документ, в якому фактично 
була сформульована вимога гендерної рекон-
струкції самого уявлення про межі політич-
ного поля. Автор «Декларації», мало кому ві-
дома в ту пору письменниця Олімпія Де Гуж, 
висловила цю вимогу в метафоричній формі. 
Вона заявила: «Якщо жінка має право зійти 
на ешафот, то вона повинна мати право зійти 
і на трибуну». Революційна влада прийняли 
всерйоз тільки першу половину цієї заяви: два 
роки по тому Олімпію де Гуж за помилковим 
доносом відправили на гільйотину.

Відносно філософських поглядів марксиз-
му, вони є дещо суперечливі. З одного боку, 
К. Маркс фактично відкинув західну філософ-
ську традицію розглядати матерію як пасивну 
субстанцію – у нього матерія активна, саме 
«буття визначає свідомість» [6]. Цей принцип 
первинності матеріального, практичного роз-
вивається в онтології і гносеології марксизму, 
в його економічному вченні. І оскільки в за-
хідній інтелектуальній традиції матеріальне 
завжди асоціюється з фемінним, можна ска-
зати, що К. Маркс стверджує пріоритетність 
фемінного в культурі. Однак, це твердження 
неточне, бо самого К. Маркса цікавив не куль-
турно-символічний, а соціальний аспект ген-
дерної диференціації суспільства.

У соціальній філософії Маркс багато в 
чому унаслідував уявленням утопічного со-
ціалізму і підтримував ідею емансипації жі-
нок (хоча ніколи і не надавав цьому питанню 
надто великого значення). Справа в тому, що 
вторинність фемінного і його наслідок – дис-
кримінація жінок в суспільстві розглядається 
в класичному марксизмі як частковий вияв 
глобальної класової стратифікації.

Набагато більше уваги «жіночому» пи-
танню приділяє Ф. Енгельс. У відомій праці 
«Походження сім’ї, приватної власності і дер-
жави» [7] він докладно розглядає історію та 
соціально-економічні основи дискримінації 

жінок з позицій класового аналізу. Енгельс 
пояснює походження і існування дискримі-
нації жінок тим, що в руках чоловіків скон-
центрувалася власність. Однак власність, з 
точки зору Енгельса, виступає основою при-
душення не тільки жінок, а й чоловіків, які її 
не мають (тобто пролетаріату). Іншими слова-
ми, дискримінація жінок представляється як 
окремий випадок придушення людини в анта-
гоністичному класовому суспільстві, а спосо-
бом її подолання може бути тільки революція 
і встановлення соціалізму.

Концепція К.Маркса та Ф Енгельса стосов-
но участі жінок у політиці значно еволюціо-
нувала, у порівняні з ідеями, наприклад, Г.Ге-
геля, де жінка лише частина громадянського 
суспільства. К.Маркс та Ф. Енгельс надають 
жінці можливість бути повноправним учасни-
ком політичних процесів (за умови становлен-
ня соціалізму).

Ідея розрізнення біологічної і соціальної 
статі висловлювалася в 1935 р М. Мід в кни-
зі «Стать і темперамент у трьох примітив-
них суспільствах» [8], в книзі представлені її 
спостереження життя трьох племен в Новій 
Гвінеї. На початку дослідження Мід була пе-
реконана, що існують якісь докорінні відмін-
ності між статями. Вона сприйняла ідею, що 
між чоловіками і жінками існують вроджені 
відмінності, тому представники кожної статі 
призначені для певних ролей. Отримані дані 
здивували її. У кожному з трьох дослідже-
них племен чоловіки і жінки виконували аб-
солютно різні ролі, часом прямо протилежні 
загальноприйнятим стереотипам, який вва-
жається «природними» для кожної статі. Зна-
добився ще не один десяток років після цих 
досліджень аби термін «гендер» увійшов у 
науковий обіг як соціальна категорія. Це ста-
лося завдяки виступу американського вчено-
го Р. Столлера. В 1970 році він виступив на 
конгресі психоаналітиків в Стокгольмі з до-
повіддю про поняття соціологічної статі або, 
як він назвав її, «гендерна самосвідомість», 
поклавши початок вивченню процесів ген-
дерної ідентифікації та гендерної соціалізації. 
Столлер вперше позначив відмінність понять 
стать і гендер. Його концепція будувалася на 
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поділі біологічного і культурного: вивчення 
статі є предметною областю біології і фізіо-
логії, а аналіз гендеру може бути розглянутий 
як предметна область досліджень психологів 
і соціологів, аналізу культурно-історичних 
явищ. Розмежування біологічної та культур-
ної складових у вивченні питань, пов’язаних 
зі статтю, й дало поштовх формуванню осо-
бливого напряму в сучасному гуманітарному 
знанні – гендерних досліджень. 

Якщо концепцію Р. Столлера екстрапо-
лювати у сферу політико-владних відносин 
(користуватись активним виборчим правом, 
займатись суспільно-політичною діяльністю, 
бути лідером думок і т.д.) припускаємо, що 
такий підхід дає рівні можливості як для чо-
ловіків, так і для жінок. 

У 1940 – 1950-х роках американський со-
ціолог Т. Парсонс сформулював. теорію ген-
дерної соціалізації [9], яка заснована на бі-
одетерміністській теорії структурно-функці-
онального аналізу, що грала провідну роль в 
американській соціології аж до початку 70-х 
рр. ХХ ст. і характерну для індустріального 
суспільства. Модель диференціації статевих 
ролей на інструментальну та експресивну, 
яка відповідала функціям чоловіка і жінки в 
родині і в міру зростання впливу даної теорії 
була віднесена автором до суспільства в ці-
лому. Інструментальна функція (що вимагає 
владності і жорстокості) забезпечує, на дум-
ку вченого, відносини системи із зовнішнім 
світом, а експресивна функція (що припускає 
м’якість і терпіння) націлена на підтримку ін-
теграції членів системи. Подібне розділення 
ролей глибоко функціональне, необхідне для 
підтримання стабільності будь-якої соціаль-
ної системи і тому універсальне. Сегрегація 
ролей інтерпретується Парсонсом як механізм 
придушення можливого руйнівного для шлю-
бу і сім’ї змагання між подружжям за владу, 
престиж, успіх. Поділ ролей в сім’ї Парсонс 
розглядає як важливий соціологічний меха-
нізм залучення дитини до суспільства і куль-
тури. У своїй концепції Парсонс спирається 
на теорію З. Фрейда, згідно з якою універ-
сальні психологічні механізми залучення ди-
тини до суспільства біологічно обумовлені 

(табу інцесту і Едіпів комплекс). Диференціа-
ція ролей в дорослому стані пояснюється різ-
ним переживаннями хлопчиками і дівчатками 
своєї сексуальності. Принижений соціаль-
ний статус жінок пояснюється їх анатомічної 
збитковістю і заздрістю до біологічної повно-
цінності чоловіків.

Теорія описує і пояснює соціальні відмін-
ності між чоловіками і жінками як біологічно 
детерміновані, обумовлені сексуальними не-
свідомими інстинктами. Основна увага в про-
цесі залучення до суспільства і культури при-
діляється процесу соціалізації, в якому особи-
стість займає пасивне місце, будучи об’єктом 
впливу. Допускаємо, що подібна детерміна-
ція відноситься й до участі жінок у політиці, 
оскільки їм належить експресивна роль, тобто 
фактично жінки є пасивними гравцями у полі-
тичному світі.

Інший підхід належить французькій пись-
менниці, філософу та теоретику фемінізму 
Симоні де Бовуар. Найвідомішою іі робо-
тою є книга «Друга стать», яку цілком мож-
на віднести до «класики» теорії фемінізму. І 
хоча книга вийшла в 1949 році, вона все ще 
залишається дуже актуальною для осмислен-
ня становища жінки в сучасному суспільстві 
та політиці. Основна теза книги Друга стать 
[10]: «Жінкою не народжуються, нею стають» 
відсилає нас до соціального конструкту по-
няття «жінка», «жіночність». Симона де Бо-
вуар стверджує, що не існує такого явища, як 
жіноча природа і жіночність. Те, що вклада-
ється в ці поняття обумовлено культурно і іс-
торично. Відповідно створюється певний міф, 
еталон, єдине монолітне уявлення про те, що 
є таке жінка і жіночність. Суспільство вимагає 
від кожної жінки відповідності даному образу, 
яке, по суті, неможливо. Гендерні відмінності 
не є природними або біологічними, але в со-
ціокультурному просторі легітимізуються в 
даних категоріях. Більшою мірою дані відмін-
ності виявляються в моделях поведінки, соці-
альних сферах, тобто практиках повсякденної 
взаємодії. При цьому владні відносини інкор-
поровані в гендерні відносини, таким чином, 
що відмінності чоловічого і жіночого репре-
зентуються як нерівність можливостей різних 
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груп чоловіків і жінок.
Відмінності статей будуються на універ-

салістський точці зору, що ототожнює чоло-
віче з загальнолюдським і зводить жіноче до 
другорядної позиції «Іншого». За чоловіком в 
повсякденній свідомості закріплена роль тво-
рця, суб’єкта, господаря, а за жінкою – об’єк-
та його влади. Те, що вкладається в поняття 
«жінка»/«жіночність» покликане підтриму-
вати існуючу ієрархію між статями. Будь-які 
спроби жінки зайняти позицію активного 
суб’єкта зазіхають на руйнування гендерного 
поділу і нерівності. Відповідно поняття «жін-
ка» не просто включає в себе якісь категорії, 
ідеї, образи, але вбудовано в стосунки влади і 
підпорядкування. Саме це визначає, чому жін-
ка набуває властивостей пасивного об’єкта.

Симона де Бовуар бачить потенціал звіль-
нення жінки в економічній незалежності і 
зміні розподілу ресурсів в суспільстві. Вона 
підкреслює, що, не дивлячись на декларова-
ну рівність прав чоловіків і жінок, наприклад 
, набуття жінкою виборчого права, реального 
звільнення жінці не приносить, це неможли-
во без економічної незалежності. Однак, при 
цьому важливо і зміна всієї соціальної струк-
тури, так як на думку Бовуар лише соціаліс-
тичне суспільство може запропонувати таку 
модель, при якій можливо подолати трудову 
експлуатацію і надати жінкам реальні ресурси 
для емансипації. Капіталістична система під-
тримує систему контролю чоловіків над жіно-
чою працею. Суть цього контролю полягає в 
тому, що жінки не допускаються до високоо-
плачуваним робочих місць, до продуктивних 
сфер праці (жінки найчастіше сконцентровані 
в невиробничих сферах). Все це підштовхує їх 
до розгляду шлюбу як засобу вирішення ма-
теріальних проблем. Відносно участі жінок 
у політиці, то тут, наголошує С.Бовуар, необ-
хідні зміни в існуючій системі влади, а саме, 
зміна структури влади та розподілу ресурсів, 
а також положення жінок на ринку праці.

Над цією проблемою всерйоз розміркову-
вав П’єр Бурдьє. Із-під його пера вийшла, зо-
крема, книга-есе «Чоловіче панування» [11], 
яка була спеціально присвячена проблемам 
пригнічення жінок, тобто гендерної нерівно-

сті як політичного феномена. Бурдьє, доводив 
в ній, що гендерна нерівність є чи не найбільш 
надійною основою для підтримки соціальних 
ієрархій. Теоретик виходив з того, що збере-
ження гендерної нерівності забезпечується за 
рахунок символічного насильства, тобто фор-
мування та підтримки гендерних стереотипів, 
певних символів і образів, які їх пояснюють 
та підсилюють, а отже, виробляють і відтво-
рюють патерни панування і підпорядкування 
між чоловіками і жінками. В процесі взаємодії 
індивіди створюють колективні культурні схе-
ми (фрейми), які впливають на його характер. 
Різного роду комунікації – ритуали, церемонії, 
взагалі закріплені форми емоційно мотивова-
ної поведінки, які перетворюються на моделі 
доречної в конкретній ситуації поведінки, Бур-
дьє включив в об’ємне поняття «габітус» (від 
франц. «Habitat» – місце проживання, певна 
соціальна локація) Габітус у Бурдьє – це си-
стема надбаних в процесі соціалізації схиль-
ностей. Такі схильності, об’єктивно призна-
чені для досягнення певних результатів, не 
передбачають свідомої спрямованості на ці 
результати і не вимагають особливої майстер-
ності. Габітус зумовлений середовищем, умо-
вами існування шляхом внутрішнього засво-
єння правил індивідом. Це – результат його 
особистої історії і соціального досвіду. Разом 
з тим габітус структурує і новий досвід, який, 
в свою чергу, може трансформувати вихідні 
ментальні структури. Габітус залежить від со-
ціальної «траєкторії» індивіда. В цьому плані 
габітус є «інкорпорований клас» (включаючи 
не тільки соціальні, а й біологічні властиво-
сті індивіда, наприклад, стать і вік). На думку 
Бурдьє, фактори, що впливають на індивідів 
протягом усього їхнього існування, утворю-
ють систему, всередині якої головна увага при-
падає на наявний у них соціальний капітал, а 
також на відповідну диспозицію у відносинах 
виробництва і відтворення. Бурдьє перекона-
ний в тому, що саме габітус надає владі сим-
волічний вимір – він дозволяє отримувати від 
домінованих згоду на панування. Механізм 
чоловічого панування забезпечений, в першу 
чергу, «диференційованою соціалізацією» 
чоловіків і жінок. Ця соціалізація конструює 
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чоловічий габітус через відносини з закріпле-
ними сферами: економічною, політичною, 
релігійною, науковою. У цих просторах між 
чоловіками як би розігруються серйозні ігри 
– чоловіки приречені володіти ними. У той же 
час жінок привчають до того, що вони знахо-
дяться на полюсі приватного, тобто юридично 
і фактично виключені з тих ігор, де стверджу-
ється і здійснюється мужність. Їм відводиться 
роль глядачок. Поза грою вони виявляються 
на тій підставі, що природа нібито обділила їх 
необхідними якостями: жіноча стать на відмі-
ну від чоловічої конструюється як стать, наді-
лена переважно негативними, зневажливими 
характеристиками. Ці характеристики не доз-
воляють брати участь у публічній діяльності 
від першої особи, тобто на правах суб’єкту. А 
тому, як іронічно зауважує Бурдьє, диферен-
ційована соціалізація навчає «чоловіків люби-
ти ігри влади, а жінок – любити чоловіків, які 
в них грають» [11].

Цей аналіз диспозицій чоловіків і жінок 
спонукає Бурдьє вельми критично оцінювати 
наслідки формальної інституалізації жіночої 
участі в політиці. Він переконаний в тому, що 
звільнення жертв від символічного насиль-
ства не може здійснюватися тільки на основі 
указу. Більш того, на його думку, обмеження, 
що накладаються на поведінку жінок їх габі-
тусом, найсильніше починають проявлятися 
саме тоді, коли зникає зовнішній примус і до-
сягається формальне рівність їх прав (Право 
голосу, право на освіту, доступ до будь-яких 
професій, в тому числі політичних).

Припускаємо, що повноцінна, а не фор-
мальна, участь жінок у політиці можлива за 
умови руйнування ментальних конструкцій 
символічної переваги чоловіків, а також ство-
рення різних форм колективного контролю за 
соціальними механізмами панування, одним 
з ключових концептів якої є «габітус», який 
глибоко розкриває механізми, що забезпечу-
ють стійкість традиційних гендерних диспо-
зицій в політичному полі.

На сьогодні сформувалась ціла низка су-
часних концепцій гендерної рівності, оскіль-
ки це питання має наростаючу актуальність у 

демократично орієнтованих державах. Фор-
муються квоти на жіноче представництво в 
органах державної влади. І це має бути темою 
окремого дослідження.

Висновки. Теоретичні праці, які аналізу-
валися в цій статті, демонструють що біль-
шість поглядів на питання статусно-ролевих 
взаємовідносин між чоловіками та жінками є 
маскулінно орієнтованими. Більшість держав-
них правителів були саме чоловіками, поза 
одинокими випадками. Однак, якщо більш 
ретельно дослідити кожну з епох, то ми знай-
демо праці теоретиків-філософів, які міркува-
ли про устрій суспільства, де чоловік та жінка 
є рівними (утопісти – Т.Мор, Т. Кампанелла, 
Сен-Симона, Ш. Фур’є), (К.Маркс та Ф.Ен-
гельс з позиції революції та встановлення со-
ціалізму), (М.Мід – опосередковано), (Симона 
де Бовуар як теоретик фемінізму), (П. Бурдьє – 
описуючи умови, за яких жінки нарівні і чоло-
віками стають повноцінними гравцями на по-
літичному полі). Це звичайно можна вважати 
передумовою формування гендерної рівності. 
Практичний погляд на проблему показує, що 
реальні зміни у свідомості почалися тоді, коли 
жінки стали вважатися повноцінними членам 
громадянського суспільства, потім отримали 
деякі із громадянських прав (право голосува-
ти на виборах, отримувати освіту, займатися 
суспільними справами). Отримання доступу 
до інформації надало більші можливості жін-
кам реалізовувати свій потенціал поза межа-
ми домогосподарювання. Проте, повного ген-
дерного паритету наразі не досягнуто навіть 
у багатьох сучасних демократичних країнах. 
Для розуміння ситуації щодо гендерного па-
ритету є спеціальний термін «гендерний роз-
рив», котрий означає відмінності між чолові-
ками та жінками у доступі до ресурсів та мож-
ливостей, у отриманні користі (вигоди) від 
освіти, послуг, зайнятості, політичної участі 
тощо. Однак, якщо це питання всерйоз непо-
коїть світову наукову та політичну спільноту 
та виноситься на порядок денний, то маємо 
підстави прогнозувати тенденцію до подаль-
шої мінімізації гендерного розриву.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:
СМЫСЛ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ

Аннотация.
Рассматривается смысл и содержание понятия «информационная политика». Смысл понятия 

«информационная политика» раскрывается через понимание слагаемых «информационная» и «поли-
тика». Понятие «политика» выступает здесь как имя существительное, подчиняющее понятие, а 
«информационная» – как имя прилагательное, характеризующее основное понятие «политика». Т.е. 
понятие «политика» шире, чем понятие «информационная политика» и перекрывает последнее. 

Политика рассматривается как разновидность управления. В основе политики лежат властные 
отношения, отношения руководства – подчинения. Информация рассматривается как результат 
внешнего знакового воздействия и его интерпретации, а не собственного опыта человека. Власть и ее 
осуществление рассматривается как коммуникационный процесс.

Информационная политика представляет собой использование информации как средства для до-
стижения политических и иных целей, информационное воздействие политических акторов друг на 
друга. Власть – это информационное взаимодействие между управляющим и управляемым. В инфор-
мационном обществе политика и информация – взаимозависимые явления, которые влияют друг на 
друга в процессе социального управления. Информационная политика является регулятором большин-
ства сфер жизнедеятельности человека.
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Information politics: the meaning and content of the concept

Abstract.
The meaning and content of the concept “Information politics” are examined. Sense of concept “Informa-

tive politics” opens up through understanding of elements “informative” and “politics”. Concept of “politics” 
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is here what as a noun, subordinating a concept, and “informative” - as the name is adjective characterizing 
the basic concept of “politics”. The concept of “politics” is wider, than concept “Informative politics” and 
overlaps the one. 

Politics is examined as a kind of management. Politics is based on power relations, on relations of lead-
ership-subordination. Information is examined as a result of interpretation of external sign influence, but not 
own experience of a person. Power and her realization are examined as an of communication process.

Informative politics is the use of information as facilities for the achievement of political and another aims, 
informative influence of political actors friend on each other. 

A significant factor in any communication is the credibility of the information. Confidence in information 
means, first of all, a conscious a priori endowment with its property of reliability, which is accompanied by 
positive emotional evaluations of information and readiness to use it in its activities.

Interactivity implies a critical attitude to information, the ability to analyze and independently comprehend 
it. In this case, it is necessary to ascertain not only the absence of psychological mechanisms of protection 
against manipulative influences in a significant part of the population, but a direct unwillingness to resist the 
informational influence.

Power is this informative co-operation between a manager and guided. In informative society politics and 
information is the interdependent phenomena that influence on each other in the process of social manage-
ment. Informative politics is the regulator of most spheres of human activity.

Keywords: informative politics, management, communication, power, medias.
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Інформаційна політика: сенс та зміст поняття
Анотація.
Розглядається сенс та зміст поняття «Інформаційна політика». Сенс поняття «Інформаційна по-

літика» розкривається через розуміння складових «інформаційна» і «політика». Поняття «політика» 
виступає тут як іменник, що підпорядковує поняття, а «інформаційна» - як прикметник, що характе-
ризує основне поняття «політика». Тобто поняття «політика» ширше, ніж поняття «Інформаційна 
політика» і перекриває останнє. 

Політика розглядається як різновид управління. В основі політики лежать владні стосунки, сто-
сунки керівництва-підпорядкування. Інформація розглядається як результат зовнішнього знакового 
впливу та його інтерпретації, а не власного досвіду людини. Влада і її здійснення розглядається як 
комунікаційний процес.

Інформаційна політика є використанням інформації як засобу для досягнення політичних та інших 
цілей, інформаційним впливом політичних акторів один на одного. Влада - ця інформаційна взаємодія 
між управляючим та керованим. У інформаційному суспільстві політика і інформація - взаємозалежні 
явища, які впливають одне на одне в процесі соціального управління. Інформаційна політика є регуля-
тором більшості сфер життєдіяльності людини.

Ключові слова: інформаційна політика, управління, комунікація, влада, медіа.

Постановка проблемы. Понятие «инфор-
мационная политика» в последнее время ста-
ло довольно популярным. Оно используется 
как юридический термин, широко применя-
ется в средствах массовой информации, в по-
литической, юридической, социологической 
и пр. литературе. Вместе с тем само понятие 

остается недостаточно определенным. В него 
часто вкладывается различный смысл и содер-
жание. В условиях, когда информация и ин-
формационные технологии становятся одним 
из ключевых факторов общественной жизни, 
понимание сущности и содержания понятия 
«информационная политика» является весьма 
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актуальным.
Анализ исследований и публикаций. Во-

просы, касающиеся теоретических и практи-
ческих аспектов информационной политики, 
рассматривали многие авторы. Представляется 
важным выделить труды Ж.Бодрийяра, П.Бур-
дье, Т.А.Ван Дейка, М.Кастельса, У.Липпман-
на, Н.Лумана, М.Фуко, У.Эко, М.Н.Грачева, 
А.В.Манойло, В.Д.Попова и др., посвященные 
проблемам политической коммуникации, дис-
курсивного характера властных взаимоотно-
шений, процессам медиатизации и виртуали-
зации современной политики. Из украинских 
авторов стоит выделить работы И.В.Аристо-
вой, Г.Г.Почепцова, С.А.Чукут, Ю.П.Сурмина 
и др.

Средневековые схоласты, прежде чем на-
чинать свои диспуты, говорили: «Sit definiri», 
что значит «давайте определимся в поняти-
ях». Именно эта задача и является целью дан-
ной работы.

Изложение основного материала. По-
нятие информационная политика чаще все-
го принято рассматривать как совокупность 
основных направлений и способов деятель-
ности по получению, использованию, рас-
пространению и хранению информации или 
же как совокупность всех гражданских за-
конов, правил и политик, которые поощря-
ют, препятствуют или регулируют создание, 
использование, хранение и распростране-
ние информации. Информационная полити-
ка рассматривается как способ обращения с 
имеющимися информационными потоками и 
ресурсами со стороны различных институци-
ональных субъектов, набор средств и приемов 
управления информационными потоками, как 
совокупность методов и средств деятельности 
в информационной сфере, направленных на 
формирование и управление информацион-
ным пространством, как способ воздействия 
власти на общество посредством распростра-
нения массовой информации и т.п. При этом 
внимание акцентируется, прежде всего, на 
деятельности государства. Часто определение 
информационной политики не дается, как, на-
пример, в Законе Украины «Об информации» 
[8], а лишь перечисляются отдельные призна-

ки, свойства, направления, цели и т.п. – как 
реальные, так и приписываемые. Впрочем, 
приписывание свойств – один из видов мыш-
ления. 

Информационная сфера – это, прежде все-
го, структурный элемент социосферы, в ко-
тором информация рассматривается как суб-
страт общественных отношений. Термин «ин-
формационная политика» может претендовать 
на интерпретацию в социально-гуманитарном 
ключе, при этом особое внимание следует об-
ратить на коммуникативный аспект. Информа-
ционная политика может быть рассмотрена, 
с одной стороны, как политика манипулиро-
вания общественным мнением или, с другой 
стороны, как политика, направленная на леги-
тимацию органов власти и принимаемых ими 
решений [22, с. 79-81]. 

Определение понятия есть логическая опе-
рация, которая раскрывает содержание по-
нятия или устанавливает значение термина. 
Любое понятие имеет содержание и объем. 
Содержанием понятия является совокупность 
характеризующих предмет существенных 
признаков, подразумевающихся в данном 
понятии. Объем понятия составляет сово-
купность или множество предметов, которое 
мыслится в понятии. Любое понятие может 
быть полно охарактеризовано при помощи 
определения его содержания (иными слова-
ми – смысла) и установления предметов, с ко-
торыми данное понятие имеет определенные 
связи. При этом стоит подчеркнуть услов-
ность и конвенциональность любого термина 
и понятия. Содержание и смысл понятия зави-
сит от контекста его использования. 

Смысл понятия «информационная полити-
ка» раскрывается через понимание слагаемых 
«информационная» и «политика». Понятие 
«политика» выступает здесь как имя суще-
ствительное, подчиняющее понятие, а «ин-
формационная» – как имя прилагательное, 
характеризующее основное понятие «полити-
ка». Т.е. понятие «политика» шире, чем поня-
тие «информационная политика» и перекры-
вает последнее.

Понятие «политика» имеет чрезвычайно 
широкий смысл и охватывает все виды дея-
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тельности по самостоятельному руководству 
(М.Вебер). В основе политики лежат власт-
ные отношения, то есть отношения руковод-
ства – подчинения. Традиционное определе-
ние политической деятельности – «искусство 
и наука управления». М.Вебер писал даже о 
политике умной жены, которая стремится 
управлять своим мужем [4]. Политика явля-
ется одной из разновидностей управления, 
его частным случаем [26]. Но, прежде всего, 
политика понимается как сфера деятельно-
сти, связанная с отношениями между клас-
сами, нациями и др. социальными группами, 
ядром которой является проблема завоевания, 
удержания и использования государственной 
власти; деятельность государственной власти 
в области управления и международных от-
ношений; деятельность той или иной обще-
ственной группировки, партии, класса, опре-
деляемая их целями и интересами. 

Существует множество способов опреде-
ления понятия «информация», как и попытки 
вообще отказаться от его определений. Ка-
ждое из определений отражает тот факт, что 
само понятие изменчиво. В связи с этим, по-
нятие «информация» определяется в каждой 
области и для каждой оригинальной задачи 
специальным образом. В любом случае, ин-
формация – это результат внешнего знакового 
воздействия и его интерпретации, а не соб-
ственного опыта человека.

Человек – существо, живущее не только в 
физическом, но и в знаково-символическом 
мире. Э. Кассирер определял человека как 
animal symbolicum (животное символиче-
ское). Человек выступает как животное, соз-
дающее «символический мир». По мнению 
Э.Кассирера, вся человеческая деятельность 
носит символический характер. Человек уже 
не противостоит реальности непосредствен-
но, он не сталкивается с ней лицом к лицу. 
Физическая реальность как бы отдаляется по 
мере того, как растет символическая актив-
ность человека» [10, с.29-30]. 

В отличие от животного, поведение чело-
века программируется не только и не столько 
генетически, сколько социально-культурно. 
Ю.М.Лотман определял культуру как сово-

купность всей ненаследственной информа-
ции, способов ее организации и хранения. 
Определение сущности культуры как инфор-
мации влечет за собой постановку вопроса 
об отношении культуры к основным катего-
риям ее передачи и хранения, и прежде все-
го, об отношении к понятиям языка, текста 
круга проблем, с этими понятиями связанно-
го [15, с.147-148]. Культура выполняет функ-
цию отбора и структурирования информации 
о внешнем мире. Через знаковое простран-
ство культура моделирует сознание человека 
и представление его о мире. В определенном 
смысле человека можно назвать информаци-
онным продуктом. Информация формирует 
модель мира в сознании людей. Изменения 
в общественной жизни происходят, главным 
образом, при помощи изменений в картине 
мира человека в результате информационного 
воздействия. 

«Сущность человека» как «совокупность 
всех общественных отношений» [21, с.3] ре-
ализуется через совокупность различного 
рода коммуникаций. В широком смысле под 
коммуникацией принято понимать и систему, 
в которой осуществляется взаимодействие; и 
процесс взаимодействия; и способы общения, 
которые позволяют создавать, передавать и 
принимать разнообразную информацию.

В теории Н. Лумана понятие коммуникации 
является решающим фактором для определе-
ния понятия общества. По Луману, общество 
состоит не из личностей, а из коммуникаций 
между ними. Согласно Луману, коммуника-
ция – это единственная общественная струк-
турообразующая единица, которая обладает 
внутренней структурой, и конституируется 
тремя элементами: сообщением, информаци-
ей и пониманием. Эти элементы не являются 
самостоятельными элементами, существую-
щими сами по себе. Коммуникация – это от-
ношение этих элементов, конструирующее ее 
[18].

Исторически коммуникацией было при-
нуждение другого к выполнению того или 
иного действия. То есть для коммуникации 
существенен переход от говорения Одного к 
действиям Другого [25, c.16]. 
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Власть и ее осуществление выступает как 
коммуникационный процесс. Власть понима-
ется как «символически генерализированное 
коммуникативное средство» [17, с.25]. Как и 
любое другое коммуникативное средство, она 
регулирует процесс межличностного взаимо-
действия путем редукции «комплексности» 
(неограниченного числа возможностей) к 
ограниченному числу возможных действий, 
которые ограничивают и исчерпывают про-
странство выбора у партнера по коммуника-
ции. Власть возникает и функционирует во 
многом сходно с другими системами коммуни-
кации, такими, как наука или экономика. Она 
неизбежно возникает в ходе любых коммуни-
кативных интеракций и представляет собой 
«жизненно-мировую универсалию существо-
вания», так как «там, где люди коммунициру-
ют друг с другом, всегда существует вероят-
ность того, что они будут ориентироваться на 
возможность причинения взаимного вреда и 
тем самым оказывать друг на друга влияние» 
[17, с. 139]. В конечном итоге «функция вла-
сти состоит как раз именно в том, что власть 
устанавливает возможные сцепления событий 
абсолютно независимо от воли подчиненного 
этой власти человека, совершающего те или 
иные действия, желает он этого или нет» [17, 
с. 23]. 

Cоциальная власть обычно является непря-
мой и реализуется через «сознания» людей, 
например, за счет управления необходимой 
информацией или мнениями в целях планиро-
вания и выполнения определенных действий 
[7, с.47]. 

Политическая деятельность предполагает 
информационное взаимодействие «управля-
ющих» и «управляемых», точнее, информа-
ционный обмен, обратную связь между ними. 
Политическая коммуникация представляет 
собой информационное воздействие полити-
ческих акторов друг на друга и окружающую 
социальную среду (общество) по поводу вла-
сти, властно-управленческих отношений в об-
ществе, является атрибутом, неотъемлемым 
свойством политической деятельности, без 
которого последняя не может ни существо-
вать, ни мыслиться [6, с.64]. 

Транслируемый информационный поток 
является процессом передачи символов, спо-
собным побуждать получателя информации 
к определенным действиям. П. Акофф опре-
делял информацию, во-первых, как информи-
рующую, влияющую на вероятность выбора 
последовательности действий; во-вторых, 
как инструктирующую, изменяющую вероят-
ность достижения цели посредством той или 
иной последовательности действий; в-тре-
тьих, как мотивирующую, меняющую значи-
мость элементов определенной последова-
тельности действий [1, с.147]. 

Коммуникация в сфере политики, или по-
литическая коммуникация, подобно любым 
другим коммуникационным актам, может 
преследовать три цели: передачу информа-
ции, изменение мнения, изменение поведения 
информируемых, однако ключевым в этом 
процессе, несомненно, является изменение 
поведения, поскольку именно оно составляет 
стержень властно-управленческих отноше-
ний в обществе [6, с.8]. 

Социально-информационным плацдармом 
политики является политическая коммуника-
ция, которую можно определить как непре-
рывный процесс передачи информации, цир-
кулирующей внутри и между политическими 
и социальными системами на всех уровнях 
[22, c. 80].

Управление представляется процессом 
переработки информации, или процессом 
превращения информации в действие. Под 
управлением, в первую очередь, понимается 
целенаправленное информационное влияние 
управляющей подсистемы на управляемую 
подсистему, которая осуществляется по схеме 
обратной связи [2]. Политическая коммуника-
ция проявляется в виде социального взаимо-
действия «управляющих» и «управляемых», 
взаимного обмена информацией и действия-
ми между ними.

Выяснение проблемы «субъект и объект 
политики» имеет принципиальное значение 
как в общеконцептуальном плане, так и в пла-
не определения сущности составляющих эле-
ментов (информационной) политики. Субъект 
политики – это действующее лицо, социальная 
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группа или организация, которые, имея опре-
деленные интересы, используя определенные 
средства, проявляют себя в сфере политики. 
Субъектами политики являются: лицо, по-
литические лидеры, политическая элита, со-
циальные сообщества, этнонациональные 
сообщества, общественные движения, обще-
ственные организации, политические партии, 
регионы, государства и пр.

Кроме понятия «субъект политики», в по-
литологии существует и понятие «объект по-
литики», тесно связанное с понятием «субъ-
ект». Объект политики – это лицо, группа об-
щества, организация и т.п., на которые влияет 
субъект политики. Иными словами, субъекты 
политики являются и объектами политики. 
Субъекты является одновременно и объекта-
ми политики, а объекты – субъектами. 

То же самое можно сказать и о субъектах 
и объектах информационной политики, с той 
лишь разницей, что здесь субъектами и объ-
ектами выступают производители, собствен-
ники, провайдеры, информационные посред-
ники, продавцы и покупатели, пользователи 
информационных продуктов и услуг и т.п.). 
Но при этом производители (собственники) и 
потребители информации оказываются в со-
вершенно разных условиях. Производители 
и собственники информации выступают как 
реальные субъекты, а потребители информа-
ции – как объекты информационного воздей-
ствия. Объектом управления является не лю-
бой существующий объект, а лишь тот, кото-
рый включен в управленческую деятельность 
и поддается соответствующим влияниям, то 
есть получает определенную информацию 
[2]. 

Вопрос о власти – это вопрос о медиумах 
[20, c. 9]. Конструирование значений играет 
решающую роль в производстве и воспроиз-
водстве властных отношений во всех сферах 
социальной жизни. Существует, однако, одна 
черта, общая для всех процессов символиче-
ского конструирования: они в значительной 
мере зависят от месседжей и фреймов, созда-
ваемых, форматируемых и распространяемых 
в мультимедийных коммуникационных сетях 
[11, с.454]. В условиях становления информа-

ционного общества анализ проблемы борьбы 
за власть смещается от традиционной поста-
новки вопроса о власти и собственности на 
средства материального производства в пло-
скость борьбы за власть и собственность на 
средства производства общественного мне-
ния. Происходит концентрация управления 
информационными потоками в руках доста-
точно узкого круга лиц, ставящих перед собой 
задачу направленного воздействия на массо-
вое сознание или манипулирования им в по-
литических целях [6, с.9]. 

Реализация политической коммуникации 
связана с производством и распространением 
информации и направлена, прежде всего, на 
общество или отдельные целевые группы с 
целью решения политических задач. Исполь-
зование информации в процессе политиче-
ского управления сводятся в первую очередь 
к формированию у целевых групп определен-
ных мнений, стереотипов, установок, предпо-
чтений и убеждений, а также моделей поведе-
ния в интересах субъекта воздействия

Информационная политика может пони-
маться либо как политика, использующая ин-
формацию как средство для достижения по-
литических целей, либо как политика в сфере 
информации и информационной деятельно-
сти, опять же с целью реализации собствен-
ных интересов. Информационная политика 
предполагает использование информации как 
средства осуществления, удержания, а в не-
обходимых случаях и завоевания власти. Эф-
фективность осуществления власти в значи-
тельной степени зависит от его информацион-
ного обеспечения. Информационная политика 
– деятельность субъекта по актуализации и ре-
ализации своих интересов в обществе посред-
ством формирования, преобразования, хране-
ния и передачи всех видов информации. Ин-
формационная политика выступает как сфера 
деятельности, связанная с политическими от-
ношениями, сутью которых является распре-
деление власти и влияния между субъектами 
политики, основанное на их возможностях и 
способностях воздействовать с помощью ин-
формации друг на друга [19, c.125]. 

В.Д. Попов отмечает, что, выражая сущ-
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ность информационной политики через кате-
горию «информационная власть», можно го-
ворить о том, что «информационная политика 
– это способность и возможность субъектов 
политики оказывать воздействие на сознание, 
психику людей, их поведение и деятельность 
в интересах государства и гражданского об-
щества с помощью информации» [24, c.20]. 
Добавим, что это воздействие необязатель-
но должно быть «в интересах государства и 
гражданского общества», как и необязатель-
но должно быть направлено на «обеспечение 
конституционного права граждан на доступ к 
информации». 

При этом, информационная политика 
может быть как государственная, так и не-
государственная. Под информационной по-
литикой понимается совокупность методов 
и средств деятельности в информационной 
сфере, направленных на формирование и 
управление информационным простран-
ством. Понятие «информационной полити-
ки» также трактуется как способ обращения 
с имеющимися информационными потоками 
и ресурсами со стороны различных институ-
циональных субъектов. Информация (что бы 
ни понималось под этим термином в каждом 
конкретном случае) выступает здесь в каче-
стве объекта намеренной манипуляции и вы-
полняет чисто техническую функцию, наряду 
с другими ресурсами деятельности: кадрами, 
материально-технической базой, финансами и 
т.д. Во всех случаях интересы субъектов такой 
информационной политики лежат за предела-
ми собственно информационного простран-
ства. В рамках этих интересов достигаются 
политические, коммерческие и любые другие 
цели, для которых новые информационные 
возможности – в лучшем случае лишь удач-
ное подспорье (а иногда – досадное затрудне-
ние), но сама по себе природа этих интересов 
и целей остается неизменной [9]. 

Несмотря на то, что в информационном по-
литическом пространстве отдельные акторы 
могут формировать собственные практики, 
демонстрируя соответствующие способы до-
стижения целей и взаимодействия со своими 
контрагентами, сильное воздействие на всех 

участвующих в политических коммуникаци-
ях оказывает государство, являющееся ядром 
политической системы. П. Бурдье дал опре-
деление государству, идентифицируя его как 
обладателя монополии на легитимное симво-
лическое насилие [3, с. 186]. 

Источниками социальной власти высту-
пают насилие и дискурс, принуждение и 
убеждение. Джефф Малган обозначает три 
источника власти: насилие, деньги и доверие 
(цит. по [11, с.33]). Но возможность успешно-
го использования насилия или запугивания 
основывается на фрейминге индивидуального 
или общественного сознания [11, с.453] .

Согласно Н.Луману, насилие является 
условием возникновения власти как погра-
ничная «альтернатива избежания», однако в 
собственном смысле оно никогда не являет-
ся властью. Более того, для развитых обще-
ственных систем применение насилия явля-
ется свидетельством недостаточности власти. 
Показателем силы власти является, напротив, 
отказ от принуждения (насилия), так как при-
нуждение означает уничтожение конститу-
тивного признака власти, а именно наличия 
выбора из ограниченного ряда возможных 
действий. Для сильной власти, характерной 
для современных демократических обществ, 
показательно, напротив, широкое число сте-
пеней свободы и ее способность «добиваться 
признания своих решений при наличии при-
влекательных альтернатив действия или без-
действия» [17, с. 18]. 

Как говорил Мишель Фуко, обладать дис-
курсом –  значит обладать властью. Совре-
менные элиты не осуществляют политику 
гегемонии с помощью прямого принуждения. 
Напротив, прямая конфронтация во многом 
означает неспособность элит формировать 
такие системы знаний, которые исключают 
возможность «звучания» критических и несо-
гласных мнений [7, с.8]. 

Развитие социума, с точки зрения феноме-
на информации, – смена фаз доминирования 
силовых, энергетических и информационных 
способов управления со сменой доминанты 
«языков управления». Поэтому по мере демо-
кратизации режимов и, соответственно, отхо-
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да от любых силовых методов решения вопро-
сов в связке «управляющие - управляемые», 
на первый план в регулировании отношений 
власти и общества выдвигается коммуника-
ция. Происходит «медиатизация политики» 
– процесс, при котором политическая жизнь 
перемещается в символическое пространство 
средств массовой информации, политика и 
коммуникация тесно переплетаются [22, c.80]. 

Властвовать означает сегодня обладать 
не столько аппаратом принуждения, сколько 
возможностью определять (описывать, объ-
яснять, прогнозировать, конструировать) те-
кущую ситуацию в обществе, формулируя 
критерии объективности, непредвзятости, 
авторитетности, правдивости и истинности. 
В условиях глобализации, когда информа-
ция способна распространяться практически 
мгновенно и охватывать огромное количество 
индивидов, основным средством власти явля-
ется знание, формируемое путем включения 
субъектов, социальных групп и институтов 
в исторически обусловленные гетерогенные 
дискурсивные практики [23, с.8].

Информация и знания – явления одного по-
рядка. Хотя далеко не всякая информация яв-
ляется знанием, но любое знание пребывает в 
поле информации. Далеко не всякая информа-
ция является знанием, в то время как любое 
знание пребывает в поле информации.

Вопрос о власти – это вопрос о распределе-
нии знания и незнания. Как сказано у Лао Цзы, 
«правление совершенномудрого» «постоянно 
стремится к тому, чтобы у народа не было зна-
ний и страстей, а имеющие знания не смели 
бы действовать» [12]. Власть, основанная на 
знании одних и незнании других. Предпола-
гается, что те, кто обладает властью, владеют 
целостными знаниями, а у толпы они нака-
пливаются в форме калейдоскопа (мозаичное 
мышление). Только определенная группа лю-
дей знает, что истинно и ложно и контролиру-
ет это знание, а все остальные просто верят в 
то, что им говорят. Все сводится к выяснению 
того, что людям следует знать. М.Фуко писал: 
«Знание никогда не бывает «чистым», ибо оно 
всегда строится «по канве» властных отноше-
ний, как не существует чисто негативной, чи-

сто репрессивной власти: механизмы власти 
всегда позитивны и продуктивны. Знание ни-
когда не может быть «незаинтересованным»: 
знание – это и зло и сила, оно одушевлено 
страстями, инстинктами, побуждениями, же-
ланиями и насилием. Власть порождает зна-
ние, а знание есть власть» [27, с.21]

В качестве самой известной и простой 
формы властного контроля над информаци-
онными процессами выступает цензура, когда 
государство с помощью специально назначен-
ных и ответственных перед ним чиновников 
«руководит» содержанием печатных и других 
информационных материалов [2]. Этот кон-
троль может принимать самые разные формы 
– от официальной деятельности специальных 
государственных институтов до организации 
«неформального давления снизу» путем фор-
мирования общественного мнения. 

Результативным средством государствен-
ной информационной политики выступает 
право. Юридический способ регуляции ин-
формационных отношений выглядит наибо-
лее приемлемым для большинства членов об-
щества, поскольку создает видимость суще-
ствования взаимных обязательств, стимулов и 
ограничений. 

Одна из важнейших социальных функций 
власти – дозирование информации и ее «упа-
ковка» [2]. На этом основывается механизм 
манипулирования общественным мнением. 
Манипулирование связано с целенаправлен-
ным преобразованием информации. Цель ма-
нипуляций – скрывая свои истинные намере-
ния, побудить другого человека к совершению 
определенных действий, изменению ценност-
ных установок, мнений и т.п., одновременно 
сохраняя у него иллюзию независимости, са-
мостоятельности принимаемых решений. 

Коммуникационные технологии в совре-
менной практике политического управления 
интенсивно используются для формирования 
моделей восприятия социально-политической 
реальности обществом, а также моделей мас-
сового поведения, рассчитанных на поддер-
жание стабильности существующих полити-
ческих режимов и достижении целей субъек-
тов политического управления. Такого рода 
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модели выполняют функцию упорядочивания 
и структурирования сложной политической 
реальности для населения, упрощая картину 
мира, а также выступают в качестве инстру-
мента выработки предсказуемых и управля-
емых шаблонов политического поведения в 
обществе. Ввиду этого задачи формирования 
для общественного сознания простых объяс-
нительных моделей социально-политической 
реальности и соответствующих им «безопас-
ных» поведенческих реакций становятся од-
ними их ключевых в процессе современного 
политического управления [5]. 

Конструирование реальности является 
основным механизмом воздействия средств 
массовой информации на личность и обще-
ство. Средства массовой информации кон-
струируют новую реальность, а не отражают 
мир таким, каков он есть.

Восприятие реальности, а также те ценно-
сти и смыслы, которых придерживается субъ-
ект политического управления, во многом ос-
новываются на коммуникативных процессах 
получения информации, конструирующих, 
выражаясь языком У. Липпманна, псевдоре-
альность, замещающую реальность объектив-
ную [13]. Как писал Ю.М.Лотман, ложь вы-
растает на той же основе, что и информация, и 
является оборотной стороной ее социального 
функционирования [16, с.147]. 

Возросшие объемы информации, огромная 
скорость их получения привели к тому, что че-
ловек потерял способность не только крити-
чески, а вообще воспринимать информацион-
ные объемы. Современные технические сред-
ства коммуникации, передавая неведомые ра-
нее объемы информации миллионам людей, 
оказывают существенное воздействие на сфе-
ры их труда, быта, досуга, политической жиз-
ни, диктуют им образцы поведения, отражают 
и формируют общественное мнение. Увели-
чение объемов циркулирующей в обществе 
информации приводит к многократному уве-
личению значения сферы знаков и образов. 
Люди придают образам не меньшее, а порой 
и большее значение, чем реальным событиям. 
Информация заступает собой реальность. 

Информационно-идеологическое давление 

на субъект приобретает тотальный характер. 
Государственная власть еще никогда доселе 
не обладала таким аппаратом социально-ког-
нитивного воздействия, как сегодня. Более 
того, виртуализация общественных отноше-
ний представляется весьма плодотворной 
почвой для «дискурсивизации» социального 
мира. Если в современном эпистемическом 
контексте реальность может быть понята как 
то, что может быть репрезентировано на (во-
ображаемом) знаково-символическом уровне, 
то «предвзятое» описание действительности 
приведет к созданию сначала «необходимой» 
картины мира, а в конечном итоге – к «пра-
вильным» действиям индивидов как объектов 
дискурсивного воздействия. Иными словами, 
если власть заинтересована в изменении по-
ложения вещей, она вполне может достигнуть 
этого за счет создания особых описательных 
и оценочных «матриц» действительности [23, 
c.10-11].

Условием конструирования значения явля-
ется получающее сознание – как индивиду-
альное, так и коллективное. Под коллектив-
ным разумом (или обще-ственным сознанием) 
имеется в виду контекст, в котором сообщение 
получается [11, с.454]. Информационная по-
литика предполагает интерактивность участ-
ников коммуникации. Интерактивность – это 
двустороннее взаимодействие между от-пра-
вителем и потребителем информации. Иници-
атор сообщения не довлеет над получателем, 
а является таким же полноправным (не более 
и не менее) участником коммуникации, как и 
его визави. Отношение к информации может 
быть самым разнообразным: от пассивного 
потребления и технического использования 
до со-знательного конструирования новых си-
стем знаний [9]. При этом значимым фак-то-
ром любой коммуникации является доверие к 
информации. Доверие к инфор-мации означа-
ет, в первую очередь, осознанное априорное 
наделение ее свойством надежности, которое 
сопровождается положительными эмоцио-
нальными оценка-ми информации и готовно-
стью использовать ее в своей деятельности. 

Интерактивность предполагает критиче-
ское отношение к информации, спо-собность 
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ее анализировать и самостоятельно осмысли-
вать. При этом приходится констатировать не 
только отсутствие психологических механиз-
мов защиты от ма-нипулятивных воздействий 
у значительной части населения, но прямое 
нежелание противостоять информационному 
воздействию. Как пишет Т.Лири, «по неко-
то-рым оценкам, около 93% представителей 
данного вида приспособится к дальней-шей 
жизни на этой планете, превратившись в сми-
ренных, удовлетворенных, пас-сивных лю-
дей-роботов, управляемых при помощи цен-
трализованных средств мас-совой информа-
ции» [14]. 

Выводы. Информационная политика пред-
ставляет собой использование информации 
как средства для достижения политических 
и иных целей, информационное воздействие 
политических акторов друг на друга. Власть 
– это информационное взаимодействие меж-
ду управляющим и управляемым. В инфор-
мационном обществе политика и информация 
– взаимозависимые явления, которые влияют 
друг на друга в процессе социального управ-
ления. Информационная политика является 
регулятором большинства сфер жизнедея-
тельности человека.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС КАСПІЙСЬКОГО МОРЯ 
ЯК ГАРАНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація.
У статті досліджена політико-правова особливість статусу Каспійського моря. Визначені 

основні етапи переговорного процесу прикаспійських держав та здійснено аналіз основних 
положень Конвенції про правовий статус Каспійського моря. Стверджується, що прийняття 
цього документу вплинуло на формування регіональної безпеки. Офіційно прикаспійські держави 
домовились про недопустимість присутності третіх сторін в Каспійському морі. Вказані основні 
прогалини, які залишаються не узгодженими між сторонами.

Ключові слова: Азербайджанська Республіка, статус Каспійського моря, Конвенція про 
правовий статус Каспійського моря, прикаспійські держави, нафта, прикаспійські саміти 
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Convention on the Legal Status of the Caspian Sea
as the guarantee of regional security

Abstract.
The article analyzes the political and legal peculiarity of the status of the Caspian Sea. The basic stages of 

the negotiation process of the Caspian states were determined and the main provisions of the Convention on the 
legal status of the Caspian Sea were analyzed. It is argued that the adoption of this document has affected the 
formation of regional security. Officially the Caspian states have agreed on the inadmissibility of the presence 
of third parties in the Caspian Sea. The indicated main gaps remain uncoordinated between the parties.

It states that as the Caspian Sea is not linked to neither open sea nor ocean, it should, according to 
international law, be considered as a closed sea. There was also an argument that even without a link to 
ocean, Caspian Sea was a typical boundary lake situated between two states: the Soviet Union and Iran. Ali 
the post-Soviet Caspian states, except Russia, declared at once their non-recognition of the legal force of the 
Soviet Iranian contractual base (1921-1940) pertaining to the Caspian Sea. The Soviet Union and Iran were 
successful in negotiation of the issues of commercial navigation and fishing and there was no resolution of 
delimitation. Geopolitical and economic interests stand behind the disputes surrounding the significance of the 
Caspian oil resources.

The international-legal status of the Caspian Sea started its formation in the period when the confrontation 
between Russia and Persia, as well as, Russia and Great Britain for possession of the Caspian territories, and 
Caspian Sea, was under way.
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It describes the ongoing conflicts, which are primarily due to various riparian states; territorial claims 
concerning the extraction of oil and gas resources, and argues that the current legal framework on the use and 
protection of the Caspian Sea is obsolete. 

Ali disputes between the Caspian states are settled, on the basis of the international law, and according 
to consuetude and contractual practice of other boundary lakes. Some time provisions of the Roman law will 
become imperative in the interstate relations of the Caspian states. Mutual trust and the recognition of the law 
will lead the Caspian states to necessity of creation of the Caspian international court or arbitration.

This article examine that the signing of the Convention on the legal status of the Caspian sea is a big deal 
and an achievement of the policy of littoral states. The Convention defines the legal status of the waters, the 
seabed, and the subsoil of the Caspian Sea. It regulates the use of natural resources and the airspace over the 
sea. The new regime for the Caspian Sea under the Convention constitutes a compromise.

Key words: Azerbaijan Republic, Caspian Sea status, Convention on the legal status of the Caspian 
Sea, Caspian states, oil, Caspian summits.
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Конвенция о правовом статусе Каспийского моря

как гарант региональной безопасности
Аннотация.
В статье исследована политико-правовая особенность статуса Каспийского моря. Определены 

основные этапы переговорного процесса прикаспийских государств и осуществлен анализ основных 
положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Утверждается, что принятие этого 
документа повлияло на формирование региональной безопасности. Официально прикаспийские 
государства договорились о недопустимости присутствия третьих сторон в Каспийском море. 
Указаны основные пробелы, которые остаются не согласованными между сторонами.

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, статус Каспийского моря, Конвенция о правовом 
статусе Каспийского моря, прикаспийские государства, нефть, прикаспийские саммиты.

Постановка проблеми. Переговори щодо 
визначення правового статусу Каспійського 
моря тривали більше двадцяти років. Це пи-
тання набуло особливої уваги після розпаду 
Радянського Союзу. Історично склалось так, 
що Каспійське море входило в зону впливу 
лише двох держав: Росії та Ірану. Пострадян-
ський період створив нову ситуацію навколо 
Каспійського регіону. Кількість прибереж-
них держав збільшилась від двох до п’яти 
(Азербайджан, Іран, Казахстан, Росія і Тур-
кменістан). До 1991-го року статус Каспію 
регулювався радянсько-іранськими догово-
рами 1921 і 1940 рр. Важливою подією ста-
ло прийняття Конвенції про правовий статус 
Каспійського моря 12 червня 2018 року, що 
вплинуло на формування системи регіональ-

ної безпеки в Каспійському регіоні. 
Метою статті є комплексний аналіз ос-

новних положень Конвенції про правовий 
статус Каспійського моря. 

Основний зміст. Відомий азербайджан-
ський картограф Шірбек Алієв (автор, кон-
сультант усіх карт, виданих в Азербайджані 
в 1942-1975 роках) в «Історичному огляді і 
аналізі карт Каспійського моря до початку 
XIX століття» зазначає: «Каспійське море 
має багату історію, з давніх часів притягу-
вало до себе увагу істориків, географів та 
торговців. Не дивлячись на це, історія Кас-
пійського моря на сьогоднішній день не до-
статньо досліджена…в різних описах карт 
можна знайти понад п’ятдесяти назв Кас-
пійського моря».1 Серед перелічених назв 

1 Алиев Ш. Исторический обзор и анализ карт Каспийского моря до начала XIX в. Баку – 1948. С.18 
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є Хазарське, Бакинське, Мазандаранське, 
Табаристанське, Албанське. В Азербайджа-
ні Каспійське море називають «Хазарським 
морем» (на азер. мові «Xəzər dənizi»).

Наукові підходи щодо дослідження та ви-
вчення проблеми статусу Каспійського моря 
були різні. Одні називали Каспій «прикор-
донним озером», інші «внутрішньоконти-
нентальною водоймою», або ж «кондомініу-
мом». Враховуючи те, що Каспійське море не 
має виходу до океанів, більшість науковців 
вважають, що це найбільше озеро у світі.2

Основною причиною відсутності єдиної 
позиції були суттєві відмінності політичних 
та економічних інтересів прикаспійських 
держав. Кожна з прибережних держав прагне 
встановити свій контроль в регіоні та отри-
мати найбільші запаси природних ресурсів. 
Нові незалежні держави відмовились визна-
ти юридичну силу радянсько-іранських до-
говорів 1921 та 1940 років.

Процес встановлення правового статусу 
та правового режиму Каспійського моря по-
чався з 1992-го року. Перед державами Кас-
пійського регіону було завдання перегляну-
ти питання статусу та знайти компроміс для 
майбутнього співробітництва в регіоні.

Азербайджанська Республіка стала пер-
шою прикаспійською державою, яка запро-
понувала проект Конвенції по правовому 
статусу Каспійського моря 1993 року. Якщо 
азербайджанський проект пропонував при-
кордонно-озерний статус, причому розділе-
ний на сектори, то казахстанський розглядав 
Каспій як «замкнене море», на який повинні 
були поширюватись норми Конвенції ООН з 
морського права 1982 року (статті 122 і 123).3

Слід зазначити, що поняття «правовий ре-
жим» та «правовий статус» не є ідентичні. 
Радянський вчений-правознавець А.Л.Ко-
лодкин пише: «Якщо статус простору від-

повідає на питання приналежності державі 
(напр. – територіальне море) або, навпаки, не 
підпорядкованість ні суверенітету, ні юрис-
дикції певної держави (наприклад відкрите 
море), то поняття «правовий режим» пов’я-
зане з сукупністю прав та обов’язків держав 
щодо використанню морського простору. В 
цьому випадку ці права та обов’язки реалі-
зуються при усесторонньому використанні, 
збереженні та вивченні Каспійського моря»4. 

Хронологічні рамки переговорного про-
цесу щодо врегулювання правового статусу 
Каспійського моря після 1991 року, можна 
умовно поділити на декілька етапів:

- Перший етап: Тегеранська спеціаль-
на конференція (вересень-жовтень 1992 
рік). Темою конференції було створення 
міжнародної організації, покликаної регу-
лювати проблеми Каспійського моря. При-
мітно, що питання про міжнародно-право-
вий статус Каспійського моря вперше було 
підняте в ході саме Тегеранскої конференції 
пяти прикаспійських держав в жовтні 1992 
року і здійснила це офіційна делегація Азер-
байджанської Республіки.5

- Другий етап: Алма-Атинська кон-
ференція (травень, 1995 рік). Основним 
досягненням цієї конференції стало ство-
рення робочих груп для підготовки докумен-
тів щодо визначення міжнародно-правового 
статусу Каспію. На початку їх очолювали 
глави юридичних відділів, пізніше заступни-
ки глав міністерств закордонних справ.6 Тоб-
то, в перше створюються Спеціальні робочі 
групи, які досліджують проблему статусу 
Каспійського моря.

- Третій етап: Перший Саміт прикас-
пійських держав, проведений 23-24 квіт-
ня 2002 року в Ашхабаді. На цій зустрічі 
очікувалось підписання Спільної деклара-
ції, однак глави прикаспійських держав не 

2 Войтко С.В., Гавриш О.А., Згуровський О.М., Економіка зарубіжних країн., Київ, 2017 – С.184
3 Мамедов Р.Ф. Международно-правовой статус Каспийского моря: вчера, сегодня, завтра. Монография. Баку, Азернешр, 

2006. С.45
4 Колодкин А.Л. О правовом режиме каспийского моря//Ежегодник морского права, 1999-2001, с.109
5 Мамедов Р.Ф. Международно-правовой статус Каспийского моря: вчера, сегодня, завтра. Монография. Баку, Азернешр, 

2006. С.41
6 Мамедов Р.Формирование международно-правового статуса Каспийского моря в постсоветский период. Режим елек-

тронного доступу: https://www.ca-c.org/journal/2001/journal_rus/cac-02/10.mamru.shtml
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дійшли до консенсусу. Ашхабадський саміт 
став першою історичною подією, яка стала 
початком офіційних зустрічей глав прикас-
пійських держав на рівні самітів.

- Четвертий етап: Другий Саміт при-
каспійських держав, проведений 2007 
року в Тегерані. На цій зустрічі глави дер-
жав підписали Підсумкову декларацію (так 
звана Тегеранська декларація). Це був пер-
ший документ, який передбачав багатосто-
ронню співпрацю щодо визначення правово-
го статусу Каспійського моря та забезпечен-
ня суверенних прав прикаспійських держав 
в Каспійському морі. Відповідно до поло-
жень статті 7 тесту Декларації: «Сторони 
дають згоду на те, що до визначення нового 
правового статусу Каспійського моря в його 
акваторії повинні діяти узгоджені на осно-
ві реалізації їхніх суверенних прав режими 
судноплавства, рибальства і плавання суден 
виключно під прапорами прикаспійських 
країн».7

Саміт в Тегерані сприяв формуванню 
взаємовигідного партнерства між прикас-
пійськими державами. Поступово виникала 
ідея взаємодії в економічній сфері, зокрема 
транспортній та енергетичній. Прикаспій-
ські держави де-юре підкреслювали необ-
хідність та важливість підписання Конвенції 
про правовий статус Каспійського моря. Ок-
рім того, Іран стала першою прикаспійською 
державою, яка запропонувала прийняти 
Рамкову конвенцію щодо захисту морського 
середовища Каспійського моря (4 листопада, 
2003 року), яка вступила в силу 12 серпня 
2006 року.

- П’ятий етап: Третій саміт прикас-
пійських держав відбувся 18 листопада 
2010 року в Баку. З метою створення в ре-
гіоні надійних та безпечних комунікацій, 
Азербайджанська сторона виступила з іні-
ціативою підписати Угоду про співробітни-

цтво в сфері безпеки. Відповідно до статті 2 
п.1 тексту Угоди: «Сторони співпрацюють у 
боротьби з тероризмом, організованою зло-
чинністю, незаконним обігом наркотичних і 
психотропних речовин, незаконним обігом 
зброї, контрабандою, торгівлею людьми, 
браконьєрством».8

- Шостий етап: Проведення каспій-
ського саміту в Астрахані 29 вересня 2014 
року в черговий раз було підтвердженням 
необхідності співробітництва прибережних 
держав та пошуку компромісного підходу 
щодо вирішення питання статусу Каспій-
ського моря. Не дивлячись на те, що в завер-
шальному комюніке були відсутні правові 
положення, спрямовані на врегулювання цієї 
проблеми, Астраханський саміт був спробою 
узгодити основні принципи взаємодії в цьо-
му напрямку. Під час саміту була прийнята 
Угода про співробітництво в сфері безпеки 
в Каспійському морі, звернувши особливу 
увагу на боротьбу в сфері з незаконним обі-
гом наркотиків та браконьєрством.9 Обгово-
рення питань безпеки свідчило не лише про 
готовність прикаспійських держав зберіга-
ти стабільність в регіоні, основна ціль була 
спрямована на реалізацію принципу непри-
сутності позарегіональних сил в Каспійсько-
му морі, що надалі стало основним пунктом 
Конвенції 2018 року.

- Сьомий етап: Проведення п’ятого 
Каспійського саміту в Актау 12 серпня 2018 
року. Головною подією зустрічі на вищому 
рівні стало підписання лідерами п’яти дер-
жав базового міжнародного договору, виро-
бленого на основі консенсусу і взаємного 
врахування інтересів всіх сторін, - Конвенції 
про правовий статус Каспійського моря. Цей 
основоположний документ створює новий, 
що відповідає сучасним вимогам і спрямо-
ваний на подальшу інтенсифікацію всебіч-
ної взаємодії прибережних країн правовий 

7 Итоговая Декларация саммита прикаспийских государств в Тегеране. – Режим доступу: https://www.vesti.ru/doc.
html?id=143024 

8 “Xəzər dənizində təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu. – Baki (№48-İVQ), 18.11.2010 - http://www.e-qanun.az/framework/21305 

9 Коммюнике по итогам Четвертого каспийского саммита (Астрахань, 2014), 29 сентября, 2014 г. Режим електронного 
доступу:http://www.mid.ru/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/kommunike-po-itogam-cetvertogo-kaspijskogo-
sammita-astrahan-2014-g- 
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режим Каспійського моря.10 Текст Конвенції 
містить положення, які були узгоджені при-
бережними державами під час попередніх 
самітів. Підписання рамкової конвенції ста-
ло завершальним етапом переговорів щодо 
врегулювання питання правового режиму 
Каспійського моря. На сьогоднішній день 
Конвенція не ратифікована. В перспективі 
процес ратифікації не буде затяжним, оскіль-
ки зі вступом в силу Конвенція відкриє ши-
рокі можливості для розвитку співробітни-
цтва прикаспійських держав.

Після розпаду Радянського союзу питання 
правового статусу Каспійського моря набуло 
особливого значення. Поетапному вирішен-
ню цієї проблеми сприяли політико-правові 
рішення прийняті під час прикаспійських 
самітів. Зустрічі на вищому рівні стали фун-
даментальним внеском для узгодження ос-
новних положень проекту Конвенції. Окрім 
того, прибережні держави на протязі трива-
лого часу прагнули знайти консенсус щодо 
переліку питань в політичній, економічній, 
безпековій та екологічній сферах. Проведен-
ня Прикаспійських самітів вирішило питан-
ня не лише статусу, але й вплинуло на фор-
мування правового режиму в Каспійському 
морі.

Політичні та економічні інтереси прибе-
режних держав завжди переважали над пра-
вовими питаннями в Каспійському регіоні. 
Однак підписання Конвенції було необхід-
ною умовою для забезпечення стабільності в 
регіоні. Саме тому, проведення V Прикаспій-
ського саміту в Актау 12 серпня 2018 року 
стало історичною подією.

Підтвердженням високого рівня співро-
бітництва між прибережними державами 
було підписання Конвенції про правовоий 
статус Каспійського моря.11 Також підписані 
Протокол до Конвенції про співробітництво 
в сфері боротьби з організованою злочинні-

стю в Каспійському морі та Протокол про 
співробітництво та взаємодію прикордонних 
відомств.

Більшість вітчизняних та зарубіжних 
ЗМІ, а також політологи, юристи-міжнарод-
ники визначили неможливість застосуван-
ня положень міжнародної Конвенції ООН з 
морського права щодо ситуації статусу Кас-
пійського моря.

Відповідно до статті 5 тексту Конвенції: 
«Акваторія Каспійського моря розмежову-
ється на внутрішні води, територіальні води, 
рибальські зони і загальний водний про-
стір».12 Відсутність чіткої процедури право-
вого режиму створюють труднощі при дослі-
дженні питання розподілу дна Каспійського 
моря.

Терміни «виключної економічної зони» та 
«континентального шельфу» в тексті Кон-
венції відсутні. Окрім того, в конвенції не 
регламентуються умови мирного та транзит-
ного проходу. Суверенітет кожної держави 
розповсюджується на територіальні води, 
які встановлені в 15 миль, в той час як в Кон-
венції 1982 року – 12 морських миль.

Відповідно до положень міжнародної кон-
венції по морському праву 1982 року «Кон-
тинентальний шельф прибережної держави 
включає морське дно та надра підводних 
районів, які протягуються за межі його те-
риторіального моря…»13. В тексті Конвенції 
про правовий статус Каспію держави ніве-
лювали це поняття в черговий раз підвере-
джуючи, що Каспійське море не є морем або 
озером, тому положення Конвенції ООН по 
морському праву не застосовуються до ситу-
ації з Каспійським морем. Каспійське море 
має особливий правовий статус та правовий 
режим.

Існують обмеження щодо проходу во-
єнних кораблів, підводних човнів та інших 
транспортних засобів через територіальні 

10  Итоги Пятого каспийского саммита подвели в Актау. – Казахстанская правда. – Режим електронного доступу - https://
www.kazpravda.kz/news/politika/itogi-pyatogo-kaspiiskogo-sammita-podveli-v-aktau 

11 Heads of state of Caspian littoral states signed Convention on legal status of Caspian sea in Aktau 12 August 2018 https://
en.president.az/articles/29674 

12 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Ст.5, (12.08.2018)
13 Конвенция ООН по морскому праву 1982, Ч.XI ст.76. – 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf 
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води. За прикладом міжнародної практики, 
такий прохід здійснюється за згодою держа-
ви прапора і прибережної держави. У випад-
ку відсутності такої згоди – на основі зако-
нодавства прибережної держави. Також цей 
порядок закріплений в ст.11 п.2 Конвенції 
про правовий статус Каспійського моря. По-
дібність формулювань свідчить про рішен-
ня прикаспійських держав діяти виключно 
в рамках принципів та норм міжнародного 
права.

Найбільшим досягненням прикаспій-
ських держав під час підписання Конвенції 
стало ухвалення рішення про заборону при-
сутності військових сил в Каспійському морі 
відповідно до положень статті 3 п.6.14

До прийняття Конвенції гарантії безпеки 
в Каспійському морі обговорювались під час 
прикаспійських самітів, прибережні держа-
ви одноголосно виступали проти присутно-
сті воєнних кораблів третіх сторін. Заборона 
присутності іноземних воєнних баз в регіо-
ні завжди були на порядку денному прикас-
пійських самітів. Особливо це питання було 
під контролем Ірану та Росії. Саме тому, не 
випадковою стала стаття в британському 
журналі «The Independence»: «Конвенція 
підтвердить регіональне домінування Росій-
ських військових».15 Така позиція викликає 
сумніви, оскільки прикаспійські держави 
дійшли до консенсусу на протязі тривалого 
часу і для узгодження тексту Конвенції, вра-
ховувались національні інтереси всіх п’яти 
держав. Заборона присутності поза регіо-
нальної держави в Каспійському морі є ви-
могою не лише офіційної Москви. Кожна із 
сторін Конвенції має рівні права та обов’яз-
ки. Конвенція є підтвердженням існування 
принципу рівності, а не домінування тієї 
чи іншої держави. Проте, Каспійська воєн-
на флотилія Російської Федерації отримала 
право присутності в Каспійському морі, за 
винятком територіальних вод та риболовної 

зони.
Основними прогалинами Конвенції є:

1. Відсутність положень щодо заходів 
збереження морської екосистеми та при-
родних ресурсів. Оскільки Каспійське море 
– це замкнена водойма, то ризики забруд-
нення акваторії значно високі. Існуючою 
правовою базою є лише Рамкова конвенція 
з захисту морського середовища (Тегеран, 
2003 р.) і чотири додаткові протоколи до цієї 
Конвенції, які часто порушуються. В статті 
15 п.4 зазначено: «Сторони згідно з норма-
ми міжнародного права несуть відповідаль-
ність за шкоду, завдану екологічній системі 
Каспійського моря». В тексті Конвенції міри 
відповідальності не встановлені. Конвенція 
регламентує те, що «сторони зобов’язуються 
самостійно або спільно приймати необхідні 
міри та співпрацювати в цілях збереження 
біологічного різноманіття і захисту біологіч-
них ресурсів» (п.2, ст.15). Основним джере-
лом забруднення Каспійського моря є нафта. 
Відсутність системи компенсації за нафтове 
забруднення в тексті Конвенції створює не-
обхідність підписання додаткового протоко-
лу для вирішення цієї проблеми.

2. Особливо катастрофічною є ситуація 
з виловом осетрових риб. Останнє питання 
потребує підписання додаткової угоди або 
протоколу до Конвенції.

3. Основною проблемою залишається 
відсутність чіткої делімітації дна Каспій-
ського моря. Конвенція регламентує лише 
загальні права та обов’язки щодо реаліза-
ції правового режиму. Однак розмежування 
внутрішніх та територіальних вод, конти-
нентального шельфу здійснюється за умова-
ми домовленостей прибережних держав.

4. В тексті Конвенції відсутній положен-
ня щодо правового режиму повітряного про-
стору. Це створює необхідність підписання 
додаткового протоколу або договору щодо 
врегулювання режиму польотів над Каспій-

14 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (12.08.2018). Режим електронного доступу: http://kremlin.ru/
supplement/5328  

15 Carroll Oliver. Caspian sea: After 22 years of wrangling, deal over oil and gas rich body of water reached – and its good news for 
Russia. – 10.08.2018.- Режим електронного доступу: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-says-deal-to-settle-
status-of-caspian-sea-reached-a8486311.html
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ським морем.
5. Конвенція про правовий статус Кас-

пійського моря не регламентує режим судно-
плавства. В перспективі прикаспійські дер-
жави можуть підписати окрему Конвенцію 
про режим судноплавства з метою зміцнення 
економічних зв’язків.

Так, держави Каспійського басейну при-
йняли важливе рішення з підписанням Кон-
венції, хоча станом на початок 2019 року до-
кумент не ратифікований. Вище перелічені 
прогалини можуть бути вирішені в процесі 
наступних переговорів.

Важливим питанням також залишається 
проект Транскаспійського газопроводу. Ро-
сійські ЗМІ враховують потенційну можли-
вість активізації переговорів щодо проекту 
побудови Транскаспійського газопроводу – 
експорт туркменського та азербайджансько-
го газу в Європу в обхід Росії. Відповідно 
до положень Конвенції «Сторони можуть 
прокладати підводні кабелі і трубопрово-
ди по дну Каспійського моря» (Ст.14, п.1). 
Однак, в п.3 підкреслюється: «Визначення 
траси для прокладання підводних кабелів та 
трубопроводів здійснюється за узгодженням 
сторони, через сектор дна якої повинен бути 
проведений кабель або трубопровід». Тобто, 
основною вимогою є згода держави, через 

сектор якої буде прокладений трубопровід. 
Реалізація подібних проектів повинна від-
повідати екологічним вимогам та стандар-
там, закріплених в міжнародних договорах 
та Рамковій конвенції про захист морського 
середовища Каспійського моря.

Сторони з метою ефективної реалізації 
Конвенції і огляду співробітництва в Кас-
пійському морі створюють механізми п’яти-
сторонніх регулярних консультацій високого 
рівня під егідою міністерств закордонних 
справ, які проводяться, як правило, не часті-
ше одного разу в рік, в одній із прибережних 
держав відповідно з узгодженими правила-
ми процедури.16

Висновки. Аналізуючи політико-правову 
значимість Конвенції про правовий режим 
Каспійського моря можна дійти до виснов-
ку, що Каспійське море має особливий між-
народний статус на який не поширюються 
норми Конвенції ООН по морському праву 
та принцип розмежування морських озер. 
Документ виступає основним гарантом ре-
гіональної безпеки. Узгодження тексту Кон-
венції є результатом численних зустрічей та 
домовленостей, що підкреслило перевагу 
дипломатії в зовнішньополітичних відносин 
прикаспійських держав.

16 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (12.08.2018). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kremlin.ru/
supplement/5328   
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ПРОЦЕС ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ: ОСОБЛИВОСТІ
ІМІДЖУ ТРАНЗИТИВНИХ ДЕМОКРАТІЙ

Анотація.
У статті здійснюється комплексне дослідження процесу демократичного транзиту в контексті 

його впливу на формування іміджу транзитивної демократії. Виокремлюються особливості 
процесу демократичного транзиту, його ефективності, підходів до його реалізації. Аналізується 
роль модернізації політичних інститутів в рамках процесу демократичного транзиту і формуванні 
іміджу держави. Виділяються групи чинник, що впливають на формування іміджу транзитивних 
демократій. Досліджуються інструменти, застосування яких дозволить сформувати позитивний 
внутрішньополітичний та зовнішньополітичний імідж транзитивної демократії. 

Ключові слова: імідж, транзитивна демократія, чинники, держава, політична модернізація, 
демократичний транзит.
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The process of democratic transit: features of the image

of transitive democracies
Abstract.
The article provides a comprehensive study of the process of democratic transit in the context of its 

influence on the formation of the image of transitive democracy. The features of the process of democratic 
transit, its effectiveness, approaches to its implementation are highlighted. The role of modernization of 
political institutions in the framework of the process of democratic transit and shaping the image of the state is 
analyzed. There are groups of factors that influence the formation of the image of transitive democracies. The 
author explores the tools, the use of which will allow to form a positive domestic and foreign political image 
of a transitive democracy.

Transitive democracy, formulating the image must use principles of cognitive super additivity, the 
phenomenon of synergy will take place at positive influence of totality of information generators. This complex 
influence creates new character in mental space of individuals and groups, reflecting an image, as a set of the 
system of descriptions of democratic transit of democracy in a country. System influence of informative sources 
will allow to extend an audience and carry out permanent informative influence on her.

The rates of democratic transit depend on many factors of objective and subjective character. In force their 
variety does not exist compounding set in good time, by what facilities and in what sequence to operate to the 
political actors -”architects” of the new state of country, related to democratic reforms. In this connection, 
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producing an image of political, economic and social changes, that take place in framework of corresponding 
institutes, are universal means that removes critical deprivation, infuses with a hope, faith and conviction of 
public environment in success of democratic transit.

Keywords: image, transitive democracy, factors, state, political modernization, democratic transit.
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Процесс демократического транзита:
особенности имиджа транзитивных демократий

Аннотация.
В статье осуществляется комплексное исследование процесса демократического транзита 

в контексте его влияния на формирование имиджа транзитивной демократии. Выделяются 
особенности процесса демократического транзита, его эффективности, подходов к его реализации. 
Анализируется роль модернизации политических институтов в рамках процесса демократического 
транзита и формировании имиджа государства. Выделяются группы фактор, которые влияют на 
формирование имиджа транзитивных демократий. Исследуются инструменты, применение которых 
позволит сформировать положительный внутриполитический и внешнеполитический имидж 
транзитивной демократии.

Ключевые слова: имидж, транзитивная демократия, факторы, государство, политическая 
модернизация, демократический транзит.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Демократичний транзит – перехід 
від недемократичного до демократичного 
політичного режиму, модернізація політичної 
системи держави. Метою демократичного 
транзиту є, в першу чергу, впровадження 
та розповсюдження демократичних норм 
та цінностей в економічній, соціальній, 
політичній сферах тощо. Тобто, 
демократичний транзит можливий за 
наявності певних політичних сил, що в 
змозі протистояти існуючому авторитарному 
режиму та конфлікту як між авторитарними 
та демократичними політичними силами, так 
і між демократичними політичними силами. 
Цей конфлікт виступає основою, що спонукає 
до змін в державі. 

Метою іміджу є презентування держави, 
формування певного образу, уявлення про неї, 
характеру ставлення до неї збоку внутрішньої 
та зовнішньої спільноти. Звідси, позитивний 
імідж держави, що здійснює демократичний 
транзит, виступає одним з головних інстру-
ментів у її розвитку, захисту власних інтересів 
у системі міжнародних взаємин. Такий імідж 
сприяє підвищенню легітимності влади в дер-
жаві та внутрішній консолідації, що й обумов-

лює актуальність дослідження обраної теми. 
Аналіз публікацій. Процесу демократично-

го транзиту у своїх дослідженнях приділяють 
увагу такі фахівці, як Ю. М. Колесник [6], Т. 
В. Бєльська [1], Л. Л.Бунецький [2]. Питання 
формування іміджу держави віднаходить своє 
відображення в наукових працях С. Г. Де-
нисюк [4], І. Г. Васильєва [3]. Проте, малодо-
слідженим залишається питання формування 
іміджу держав, що здійснюють демократич-
ний транзит. 

Метою статті є визначення особливос-
тей формування іміджу держав, що здійсню-
ють демократичний транзит. 

Основний зміст. Першочерговою причи-
ною початку транзиту виступає криза соці-
ально-економічного та політичного характеру 
в державі. Така криза, а також авторитарне/
тоталітарне минуле формують негативний 
імідж країни, яка здійснює демократичний 
транзит [1, с. 78].

Імідж держави – «є комплексом об’єктив-
них взаємозалежних характеристик державної 
системи (економічних, національних, геогра-
фічних, демографічних), що сформувалися в 
процесі розвитку державності як складної ба-
гатофакторної підсистеми світового устрою, 
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ефективність взаємодії ланок якої визначає 
тенденції соціально-економічних, суспіль-
но-політичних, національно-конфесійних та 
ін. процесів» [4, с. 156-157].

Імідж держави може виступати механізмом 
психологічної та соціокультурної регуляції. 
Дослідження іміджу, в тому числі його скла-
дових, концептуальних основ, технологічних 
аспектів формування та підтримки тощо доз-
волить створити ефективну іміджеву політи-
ку держави, що виступає одним з головних 
інструментом в успішній реалізації процесів 
демократичного транзиту [8, с.40-41]. 

Темпи здійснення демократичного транзи-
ту у кожній державі різняться. В першу чергу, 
це обумовлюється внутрішніми та зовнішніми 
факторами, що сформувало процедурний та 
структурний підхід до їх розуміння. В рамках 
процедурного підходу до розгляду транзитив-
них процесів, першочергова увага приділяєть-
ся суб’єктам їх діяльності, щодо становлення 
та просування демократичних інститутів [6, с. 
233-235].

Суб’єктами мають бути розроблені та ре-
алізовані конкретні стратегії, політичні про-
грами, закони, котрі здійснювали б демокра-
тичний транзит. У цьому ж руслі діяльність 
суб’єктів спрямована також на формування 
продемократичних поглядів у суспільстві.

У свою чергу, структурний підхід фунда-
ментальними основами транзитивних проце-
сів визначає розповсюдження демократичних 
цінностей та норм, економічний розвиток, 
національну ідентичність [6, с. 234]. В рам-
ках даного підходу, головним елементом де-
мократичного транзиту є культурно-ціннісні 
елементи. Формування демократії неможливо 
без наявності її засад у суспільстві. Культурі 
суспільного середовища мають бути прита-
манні базові демократичні цінності. Серед 
них виокремлюється толерантність, повага до 
життя один-одного тощо. 

Безперечно, процедурний підхід не пояс-
нює формування у суб’єктів продемократич-
них орієнтації. В свою чергу, структурний 
підхід, не вивчає яким чином мають впрова-
джуватися демократичні політичні інститути. 
Тому доцільніше, при дослідженні факторів 

впливу на здійснення демократичного транзи-
ту застосовувати ці підходи в системі. Такий 
всебічний аналіз дозволить дослідити пер-
шопричини продемократичної орієнтації су-
спільства та шляхи подальшої його демокра-
тизації. Іншими словами, поєднання струк-
турного та процедурного підходів дозволить 
чітко визначити фактори, що сприяють фор-
муванню передумов демократичного транзи-
ту, механізмів його реалізації та спрогнозува-
ти результати. 

Узагальнено процес демократизації пе-
редбачає два етапи. Перший етап передба-
чає створення демократичних засад, які би 
забезпечували становлення демократичного 
політичного режиму шляхом обрання нових 
політичних лідерів. Головними умовами цьо-
го етапу виступають формування суспільної 
мотивації, починаючи з еліт, до позитивного 
сприйняття демократичних норм і запрова-
дження їх у повсякденній діяльності [10].

Другий етап полягає в утвердженні демо-
кратичних політичних інститутів. Політичні 
партії, уряд держави тощо у своїй діяльності 
мають керуватися демократичними нормами. 
В суспільстві повинні відбутися якісні зміни, 
що полягають у залученні до всіх суспільних 
сфер демократичних норм і стандартів. Тобто, 
демократія у такому разі ототожнюватиметься 
з нормою життя суспільства. Під час проце-
сів демократизації в державі першочерговий 
вплив здійснюється на її політичні інститути, 
модернізуючи їх. Л. Бунецький, досліджуючи 
зміни в політичних інститутах під час демо-
кратичного транзиту, наполягає на необхідно-
сті першочергової модернізації системи полі-
тичних інститутів, метою якої є досягнення у 
їхній структурі самоорганізації та універсалі-
зації. За цього кожен інститут в рамках демо-
кратичної системи має бути конкурентоспро-
можним [2]. 

Виокремлюється ще одна важлива функці-
ональна особливість політичних інститутів. 
Вона полягає у спроможності долати кризові 
явища та забезпечувати стабільне функціону-
вання держави. До того ж, ефективність по-
літичних інститутів можлива за розмежуван-
ня їх функцій, повноважень а також надання 
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їм певної самостійності. Ще однією умовою 
ефективності політичних інститутів і струк-
тур є прозорість та публічність їх діяльності, а 
будь-які рішення повинні базуватися на стра-
тегічній перспективі. Причому, модерніза-
ційні зміни повинні здійснюватися не лише в 
політичних інститутах, але й в громадянських 
Адже вони виступають невід’ємним структур-
ним елементом в транзитивних процесах [2].

Процеси демократичного транзиту здій-
снюються, в першу чергу індивідами, окре-
мими суспільними об’єднаннями. Вони так 
би мовити, «заселяють» основу політичних 
інститутів. Тому однією з головних умов ре-
алізації транзитивних процесів є досягнення 
консенсусу між цими акторами. Досягнення 
консенсусу можливе за відсутності розбіжно-
стей у розумінні демократичних принципів. 
В ідеалі, досягнення влади політико-інститу-
ційними структурами має спрямовуватись не 
на реалізацію їх опортуністичних інтересів, а 
для підвищення рівня розвитку всіх суспіль-
них сфер. Ознакою цього є: підвищення рівня 
освіченості, політичної культури тощо, тобто 
здійснення кроків з формування громадян-
ського суспільства. Саме воно виступає по-
казником високого демократичного розвитку 
держави. 

Вагомий влив на процес демократичного 
транзиту здійснює громадськість, її ставлення 
до сформованої політичної еліти, уряду тощо. 
Під впливом процесу демократичного транзи-
ту громадська думка піддається модернізації 
та набуває характеру одного з головних еле-
ментів регулювання політичних процесів, су-
спільних змін й взагалі демократизації [9].

Імідж для транзитивних демократій віді-
грає важливу роль у реалізації їх цілей, зо-
крема, у процесі позиціонування на світовій 
арені. Врахування феномену іміджу в демо-
кратичному транзиті є важливим й тому, що 
імідж країни, яка прагне демократичних змін 
допомагає у проведені реформ. З кожним кро-
ком такого руху зростає переконаність міжна-
родних акторів з доцільності надання розши-
реної фінансової допомоги, співробітництва у 
різних галузях економіки, військового будів-
ництва, політики. 

Перед транзитивними демократіями постає 
проблема формування позитивного іміджу як 
для внутрішньої, так і зовнішньої спільнот. 
Їх минуле характеризується наявністю тота-
літарних /авторитарних політичних режимів, 
які, в першу чергу, характеризувалися відсут-
ністю свободи слова, вільних виборів й вза-
галі низьким рівнем розвитку демократичних 
політичних інститутів. Процес формування 
іміджу транзитивних демократій складаєть-
ся із значної кількості етапів. Проте, в першу 
чергу, потрібно визначити, які саме чинники 
впливають на формування іміджу. 

Так можливо виокремити декілька груп 
чинників, що впливають на формування 
іміджу транзитивних демократій. Звичайно 
виокремлюють групу статичних чинників. 
В їх числі геополітичний стан (географічне 
положення країни, кліматичні умови, при-
родно-ресурсний потенціал, вихід до морів 
та ін.); історична ретроспектива (історія дер-
жави, історичні події, що вплинули на її роз-
виток тощо); культурна спадщина; цивіліза-
ційні особливості. Особливою характеристи-
кою статичних чинників формування іміджу 
транзитивних демократії виступає повна або 
часткова неможливість їх зміни. Тому вико-
ристання таких чинників потребує багатосто-
роннього аналізу, що дозволить визначити їх 
ефективність при формуванні позитивного 
іміджу [3, с. 421]. 

Враховують також групу зовнішніх чинни-
ків – участь держави в міжнародних органі-
заціях (економічних, політичних, культурних, 
екологічних тощо); дипломатичну діяльність 
(традиційна, публічна дипломатія); входження 
держави до європейської та євроатлантичної 
спільноти (ЄС, НАТО), характер сприйняття 
зовнішньою спільнотою (іноземна громад-
ськість). І третя група складається із внутріш-
ніх чинників, таких як характер сприйняття 
внутрішньою спільнотою; соціально-еконо-
мічний добробут суспільства; політичні лі-
дери; політичні партії, організації; політична 
еліта; розвиток демократичних інститутів; 
рівень політичної культури; діяльність уряду 
держави та його ефективність.

Окремо слід зауважити, що імідж транзи-
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тивної демократії, в першу чергу, базується 
на основі історичного минулого – авторитар-
ного / тоталітарного. Це сприяє формуванню 
у середовища негативного уявлення, змінити 
яке можливо шляхом модернізації її політич-
ної системи (політичних інститутів) на осно-
ві демократичних засад. Тому модернізацію 
політичних інститутів можливо виділити як 
окремий чинник у формуванні іміджу транзи-
тивних демократій та який посідає першочер-
гове місце.

Модернізація політичних інститутів, на 
основі демократичних засад, як чинник фор-
мування іміджу транзитивних демократій, 
в першу чергу, дозволить нівелювати нега-
тивний вплив минулого та сформувати пози-
тивний імідж. Отже, на формування іміджу 
транзитивної демократії впливає значна кіль-
кість взаємозалежних чинників. Проведенням 
ефективної іміджевої політики на основі цих 
чинників можливо сформувати багатогран-
ний, позитивний імідж транзитивної демокра-
тії.

Перед державами, які здійснюють демо-
кратичний транзит, їх органами управління 
сьогодні постає, зокрема, таке пріоритетне 
завдання, як створення та управління іміджем 
держави. Сформований позитивний імідж ви-
ступає одним з інструментів держави у досяг-
нення внутрішньополітичних та зовнішньо-
політичних цілей. 

Імідж держави, зазначає І. Васильєва – «це 
сукупність емоційних і раціональних уявлень, 
які формуються у свідомості громадян країни 
та закордонної аудиторії» [3, с.421]. На нашу 
думку, це поняття потребує уточнення. Адже 
імідж впливає не тільки на свідомість, але й 
на підсвідоме індивідів та груп. З урахуван-
ням вищезазначеного, імідж держави - це су-
купність емоційних і раціональних складо-
вих, які формуються у ментальному просторі 
індивідів і груп країни та закордонної аудито-
рії. Формування іміджу транзитивної демо-
кратії – багатоаспектний процес. Перш за все, 
йдеться про роботу інститутів, на які держа-
вою покладено функції формування іміджу 
держави. 

Ця багатоаспектність полягає в тому, що 

кожна держава володіє своїми культурними, 
економічними, політичними особливостями. 
Вони мають наочний прояв у функціонуванні 
відповідних соціальних інститутів. Оскільки 
не існує єдиного шаблону формування іміджу 
країни, ми маємо все ж таки виокремити пев-
ний загальний алгоритм, спираючись на який 
можливо сформувати імідж транзитивної де-
мократії. 

Він, на нашу думку включає в себе декілька 
етапів, першим, з яких є оцінка ситуації. Дер-
жава, її відповідні політичні інститути, на які 
покладено функції формування іміджу, що-
найперше мають проаналізувати існуючий об-
раз транзитивної демократії у внутрішньої та 
зовнішньої спільноти. Такий аналіз дозволить 
визначити негативні та позитивні характери-
стики політичних структур, на основі яких 
сформований існуючий імідж. З іншого боку 
необхідно визначити потреби суспільства, 
тобто основні очікування від держави. Якщо 
рівень депривації критичний, для подальшої 
успішності демократичного транзиту потріб-
но корегувати імідж політико-інституційних 
структур. Після оцінки ситуації наступним 
етапом є позиціонування. 

Транзитивна демократія, формуючи влас-
ний імідж, повинна себе позиціонувати на ос-
нові тих характеристик, що є важливими для 
зовнішньої та внутрішньої спільнот. На наш 
погляд, позиціонування матиме успіх у тому 
разі, якщо базуватиметься на певній моделі. 

Наприклад, такою моделлю може бути 
«Держава-миротворець», або «захист спра-
ведливості для всіх». Розкриваючи сутність 
даної моделі, варто зосередитись на окремих 
її блоках-структурах діяльності, наприклад, 
вирішення конфліктів ненасильницьким шля-
хом, захист прав національних меншин тощо. 
У будь-якому разі, імідж має сформувати 
позитивний образ у ментальному просторі 
суб’єктів.

Наступним етапом є обрання інформацій-
них джерел, засобами яких відбуватиметься 
просування іміджу до зовнішньої та внутріш-
ньої спільноти. Транзитивна демократія фор-
мулюючи свій імідж повинна використову-
вати принципи когнітивної суперадітівності. 
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Інакше кажучи, при позитивному впливі су-
купності джерел інформації матиме місце фе-
номен синергії.

Отже, цей комплексний вплив створює но-
вий образ у ментальному просторі індивідів 
та груп, віддзеркалюючи імідж, як набір сис-
теми характеристик демократичного транзиту 
демократії в країні. 

Системний вплив інформаційних джерел 
(друковані ЗМІ, теле-, радіомовлення, Ін-
тернет), дозволить розширити аудиторію та 
здійснювати постійний інформаційний вплив 
на неї.

Інформація, що надається зовнішній та 
внутрішній спільнотам, повинна бути конку-
рентоспроможною, актуальною та, в першу 
чергу, висвітлювати такі основні складові як: 
рівень розвитку економіки держави, її інвести-
ційну привабливість; політичну стабільність, 
розвиток демократичних норм та цінностей; 
дипломатичну діяльність; рівень розвитку со-
ціальних стандартів; культурні особливості 
тощо [5, c. 312-313]. 

Використання транзитивною демократією 
таких загальних етапів сприятиме, в першу 
чергу, побудові початкової стратегії з форму-
вання іміджу держави, яка безумовно корегу-
ватиметься у залежності від зміни політичної 
ситуації, темпів економічних та інших реформ 
у країні.

Висновки. Отже, темпи демократично-
го транзиту залежать від багатьох чинників 
об’єктивного та суб’єктивного характеру. 
В силу їх різноманіття не існує заздалегідь 
встановленої рецептури, якими засобами і 
в якій послідовності діяти політичним акто-
рам – «архітекторам» нового стану країни, 
пов’язаного з демократичними реформами. У 
цьому зв’язку, створення іміджу політичних, 
економічних та соціальних змін, що відбува-
ються у каркасі відповідних інститутів, є уні-
версальним засобом, що усуває критичну де-
привацію, вселяє надію, віру і переконаність 
суспільного середовища в успіху демократич-
ного транзиту.
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Анотація. 
Наведено різноманітні тлумачення поняття «проект». Запропоновано поділити їх на умовні 

групи: «проект-документ», «проект-модель», «проект-процес». Викладені найбільш популярні 
підходи до розуміння поняття «політичний проект». Розглянуті основні ознаки «політичних 
проектів» та умовна класифікація. Виведено авторське розуміння «політичного проекту».
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«Political project»: to the definition of the concept
Abstract. 
The dynamic of political processes leads to significant changes in the political struggle. Today’s political 

reality is determined by the careful organization of political actors, the focus on achieving clear goals and 
obtaining concrete results, that is, it can be argued that there is a competitive struggle not just between 
politicians in their traditional understanding, but between political projects created for the struggle for 
control and leverage of influence over socio-political processes. The political project is a relatively new 
category, therefore there is a need for expanding scientific research and conceptualization of this term. 
Various interpretations of the concept «project» are given. It is proposed to divide them into conditional 
groups: «project-document», «project-model», «project-process». The most popular approaches to 
understanding the concept of «political project» are outlined. The main features of «political projects» and 
conditional classification are considered. The author’s understanding of the «political project» is derived. 
Modern Ukrainian politics has become a sphere of struggle for political projects competing for the ability 
to influence socio-political processes, which are created by certain oligarchic groups as an instrument for 
achieving the result. There is no qualitative change / renewal of elites, as a result of the election process. 
Civil society in Ukraine is now in the period of formation, which is reflected in the active search for effective 
forms of interaction with the authorities, means and mechanisms of influence on the adoption of political 
decisions, monitoring and monitoring of their implementation. That is why studying the possibility of creating 
political projects as a certain institutional form of mobilizing citizens to get leverage of influence on power 
will help to create an effective back channel of communication between the state and society, a qualitative 
renewal of political elites, and increase the effectiveness of the functioning of the entire political system.
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«Политический проект»: к вопросу определения понятия

Аннотация. 
Приведены различные толкования понятия «проект». Предложено разделить их на условные группы: 

«проект-документ», «проект-модель», «проект-процесс». Изложены наиболее популярные подходы 
к пониманию понятия «политический проект». Рассмотрены основные признаки «политических 
проектов» и условная классификация. Выведены авторское понимание «политического проекта».

Ключевые слова: политический проект, документ, общество, государство, объединение, 
политическая партия, общественная организация.

Постановка проблеми. Під впливом соці-
альних, економічних і культурних чинників 
відбуваються політичні трансформації у су-
часному світі. Динаміка політичних процесах 
приводить до значних змін у політичній бо-
ротьбі. Політична реальність сьогодні визна-
чається ретельною організацією політичних 
акторів, направленості на досягнення чітких 
цілей, отримання конкретних результатів, тоб-
то можна стверджувати, що відбувається кон-
курентна боротьба не просто між політиками 
у традиційному їх розумінні, а між політич-
ними проектами, створеними для боротьби 
за управління та важелі впливу над суспіль-
но-політичними процесами. 

Політичний проект є відносно новою ка-
тегорією, яка сьогодні активно використову-
ється політиками, журналістами, вченими, 
але дуже часто спостерігається ототожнення 
його зі стратегією, планом, моделлю, і навіть 
ідеологією, це значно ускладнює розуміння/
розкриття сутності цього явища. В такому 
разі існує потреба у розширенні наукових до-
сліджень у політичній науці з даного питання 
і концептуалізації даного терміну. Щоб доко-
рінно дослідити сутність поняття «політич-
ний проект» в першу чергу детального розгля-
ду потребує базова категорія «проект».

Мета статті полягає в з’ясуванні і уточ-
ненні визначення поняття «політичний про-
ект».

Основний зміст. Поняття «проект» вхо-
дить у категоріальний апарат багатьох наук 
та наукових дисциплін, застосовується у різ-

них сферах життєдіяльності людини і тому 
характеризується різноманітністю тлумачень. 
Найчастіше вживання терміну «проект» ми 
спостерігаємо у технічних науках, де під про-
ектом розуміють план споруди чи конструкції 
або в якості наукового проекту, тобто розроб-
ка та впровадження нових наукових підходів 
та прийомів. 

У тлумачному словнику Merriam-Webster 
ми знаходимо такі визначення «проекту»: 
конкретний план або конструкція; планова-
ний захід [25]. 

Міжнародна асоціація управління про-
ектами (International Project Management 
Association, IPMA) пропонує розглядати 
«проект» як підприємство, яке характеризу-
ється принциповою унікальністю умов його 
діяльності або як унікальний набір скоорди-
нованих дій, з певним початком і завершен-
ням, здійснюваних індивідуумом або органі-
зацією для вирішення специфічних завдань з 
певним розкладом, витратами і параметрами 
виконання [24]. 

Американський інститут з управління про-
ектами дає таке визначення: проект – це тим-
часове підприємство, створене для створення 
унікального продукту або послуги [23]. 

Звертаючись до зарубіжних дослідників К. 
Грея і Е. Ларсона, отримуємо таке визначення 
проекту: «комплексний, неповторний, одно-
моментний захід, обмежений чіткими вказів-
ками щодо виконання, розробленими під по-
треби замовника» [7]. 

У свою чергу, фахівці у сфері управління 
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проектами П. Мартін П., К. Тейт характери-
зують проект як «тимчасовий процес, що має 
початок та кінець, і результат якого є унікаль-
ним» [11]. 

Ще одні представники даної сфери А. Товб 
та Г. Цинес виводять розуміння проекту як 
«особливої форми здійснення цілеспрямова-
них змін, яка передбачає що ці зміни повинні 
бути реалізовані в рамках певних обмежень за 
строками, вартістю та характеристиками очі-
куваних результатів» [21]. 

Серед українських дослідників даного на-
прямку можна виділити думку Москвіна С.О., 
який пропонує нам таке трактування: «проект 
– це комплекс взаємопов’язаних заходів, роз-
роблених для досягнення певних цілей протя-
гом заданого часу при встановлених ресурс-
них обмеженнях» [17]. 

Ще одна група дослідників (І. Мазур, В. 
Шапіро, Н. Ольдерогге) визначають проект 
як «цілеспрямоване, заздалегідь розроблене 
та заплановане створення або модернізація 
фізичних об’єктів,  технологічних процесів, 
технічної та організаційної документації для 
них, матеріальних, фінансових, трудових та 
інших ресурсів, а також управлінських рішень 
і заходів з їх виконання» [9]. 

Заслуговує на увагу наукові доробки Г. 
М. Тарасюк, в яких під проектом розуміє 
«комплекс науково-дослідних, проектно-кон-
структорських, соціально-економічних, ор-
ганізаційно-господарських та інших заходів, 
пов’язаних ресурсами, виконавцями та термі-
нами, відповідно оформлених і спрямованих 
на зміну об’єкта управління, що забезпечує 
ефективність вирішення основних завдань і 
досягнення відповідних цілей за певний пе-
ріод» [20]. 

О. В. Безпалько описує проект як систему 
сформульованих завдань, фізичних об’єктів, 
технологічних процесів, відповідної докумен-
тації, що створюються й упроваджуються для 
реалізації цих завдань, а також сукупність ре-
сурсів та управлінських рішень щодо досяг-
нення проектної мети. Проект – це унікальне 
починання, яке інтегрує в собі як певну ідею, 
задум, так і дії щодо втілення цього задуму в 
життя [2]. 

А. Чемерис в напрямку дослідження проек-
тів у публічній сфері, вбачає в ньому «комплекс 
взаємопов’язаних логічно-структурованих 
завдань і заходів, упорядкованих у масштабі 
часу, які спрямовані на розв’язання найваж-
ливіших проблем розвитку держави, окремих 
галузей економіки, адміністративно-терито-
ріальних одиниць чи територіальних громад, 
організацій та установ і здійснюються в умо-
вах фінансових та інших ресурсних обмежень 
у визначені терміни». На його думку, особли-
вість даних проектів є розв’язання проблем, 
які винесені на урядовий порядок денний та 
формалізовані (описані) у відповідних урядо-
вих документах – урядовій програмі, концеп-
ціях чи стратегіях у формі стратегічних пріо-
ритетів чи завдань [22]. 

М. В. Грачев пропонує таке визначення 
терміну: «проект вирішення певної задачі по 
створенню ще не існуючого об’єкта або до-
сягнення ще не існуючого стану, обмеженого 
певними вихідними даними і заданими ре-
зультатами або цілями, які обумовлюють спо-
сіб її вирішення» [6].

У своїх працях Т. Н. Мітрохіна також роз-
глядає питання визначення терміну «проект», 
на її думку він «являє собою умоглядно скон-
струйований образ дійсності, яку хотілося б 
отримати в результаті, оформлений в будь-
який інтелектуальний формат, який містить 
відомості про механізми і терміни його реа-
лізації» [13].

В рамках дисертаційного дослідження «Те-
оретико-методологічні основи управління по-
літичними проектами», Лістратовим К. Є. по-
няття «проект» розглядається як «обмежене у 
часі, цілеспрямоване змінювання окремої сис-
теми із встановленими вимогами до якості ре-
зультатів, можливими рамками витрат коштів 
і ресурсів та специфічною організацією» [8]. 
Він також зазначає, що проектом може розгля-
датись будь-яке явище чи процес, за допомо-
гою яких певний суб’єкт, в тому числі і полі-
тичний актор, свідомо переслідує певну мету.

 В рамках партнерського проекту 2010 року 
Канада-Україна «Регіональне врядування та 
розвиток», було видано посібник «Управлін-
ня проектами: практичні аспекти реалізації 
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регіонального розвитку», автори якого ви-
значають проект як «тимчасову діяльність, 
спеціально сплановану для унікальних непо-
вторних умов, тобто послідовність взаємоза-
лежних подій із впровадження інновації для 
створення цінності, в рамках досягнення мі-
сії соціально-економічної системи, реалізації 
стратегії і здійснення перетворень» [18]

Опрацьована наукова література з питання 
вивчення терміну «проект» дає нам можли-
вість поділити тлумачення на умовні групи.

До першої групи віднесемо дослідження, 
які розглядають «проект» як сукупність доку-
ментів для створення якогось об’єкту чи виро-
бу, завдання, обмежене визначеними рамками 
в просторі і в часі, рівнем фінансування тощо. 
У цьому сенсі проект представляється як за-
документована послідовність дій у різних 
сферах реалізації суспільних інтересів.

Друга група об’єднує дослідження, які 
пропонують розглядати проект як модель 
(своєрідне ототожнення з задумом, планом, 
начерком, пропозицією, побажанням, ідеєю 
та одним з можливих варіантів його втілення), 
ще не існуючу річ, і не відомо, чи буде вона іс-
нувати і в якому вигляді, тобто як теоретичне 
спрощення реальності, для більш детального 
вивчення цієї реальності, з метою подальшого 
впливу на неї.

До третьої групи належать дослідження 
проекту як процесу/дії, в основі якого лежить 
певний набір заходів, ряд обмежень і механіз-
мів, з очікуванням певної поведінки предме-
тів зовнішнього світу та людей для переходу 
із початкового стану в кінцевий – досягнення 
раціонально поставленої і продуманої мети.

Науковці визначають, що проекту харак-
терні певні особливості – спрямованість на 
досягнення певної мети чи результатів, певна 
обмеженість у часі (тобто має початок і кінець 
по отриманні результатів; реальний період 
його реалізації (певна історична епоха), так 
і потенційний період, якщо він спрямований 
в майбутнє); виконання послідовності дій 
(етапів, періодів); має суб’єктоорієнтовану 
специфіку, тобто створюється і реалізується 
людьми, соціальними групами, соціальними 
спільнотами, організаціями; обмежений ре-

сурсними можливостями, які є в наявності 
або можуть бути задіяні потенційно. [5]; про-
ходить у своєму розвитку певні форми стану 
від задуму до реалізації; аналізується  з ураху-
ванням умов середовища, в якому його здій-
снюють.

Різноманітність визначень проекту в нор-
мативних документах, а також численні ав-
торські інтерпретації, відсутність концептуа-
лізації поняття «проект» наводить на думку, 
що кожен бере в якості базового те розуміння 
проекту, яке найбільш підходить до специфіки 
його діяльності.

Проекти відрізняються один від одного в 
залежності від характеру запланованих змін 
(інноваційні, підтримуючі); особливостей 
фінансування (інвестиційні, спонсорські, 
бюджетні, благодійні та змішані проекти); 
масштабів реалізації (монопроекти, мульти-
проекти, мегапроекти, мікропроекти); трива-
лості отримання результату (короткотривалі 
(1-2 роки реалізації), середньотривалі (3-5 
років), довготривалі (більше 5 років)); місця 
реалізації (національні, регіональні, місцеві 
проекти); сфери діяльності (економічні, до-
слідницькі, екологічні, культурологічні, полі-
тичні, соціальні проекти) [1]. 

Останні роки особливої актуальності в 
процесах управління, бізнесі, економіці, по-
літиці набуває проектний підхід. В наукових 
дослідженнях з даного питання наводиться 
визначення проектного підходу як особливої 
форми управління, що дозволяє сфокусувати 
увагу і сконцентрувати зусилля на виконанні 
визначеного комплексу задач за умови чітко 
визначених часових та ресурсних обмежень 
[12, с. 184–186]. Автори виокремлюють пере-
ваги застосування проектного підходу: підви-
щення ефективності використання ресурсів 
(людських, матеріальних, фінансових тощо); 
можливість швидкого реагування на зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища 
(здійснення зворотного зв’язку з тими на кого 
направлений проект); оптимізація джерел фі-
нансування.

Отже, на основі розглянутих визначень ка-
тегорії «проект» продовжимо його досліджен-
ня, визначення змісту і специфіки у політич-
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ній площині. Залежно від контексту поняття 
«політичний проект» різноманітно трактуєть-
ся і наповнюється часом невизначеним зміс-
том або зовсім не визначається. Дослідження 
даної категорії виводить найбільш вживані 
тлумачення «політичного проекту». Перше 
має загальний характер, визначаючи його як 
будь-яку діяльність політика чи політичної 
партії, результати якої будуть використані в 
публічній політиці [10]. Друге зводить розу-
міння політичного проекту до продукту пев-
ної діяльності, розуміючи його як документ 
або сукупність документів, тобто певну про-
писану схему дій, яка стане інструментом вті-
лення / створення нових або зміни вже існую-
чих об’єктів в політичній сфері і / або зв’язків, 
відносин між ними відповідно до поставле-
них політичними цілями. Як приклад таких 
політичних проектів пропонують розглядати 
проект створення в системі органів виконав-
чої влади нового міністерства або відомства; 
проект законодавчого акту, управлінського рі-
шення, партійної програми; проект реформи 
виборчої системи. 

На нашу думку, жодне з цих тверджень не 
розкриває зміст поняття «політичний про-
ект», у першому випадку відсутня конкрети-
зація поняття і розмивається його зміст, у дру-
гому значно звужується сфера застосування 
поняття «політичний проект», зводячи його 
до програми певних дій (наприклад, урядові 
соціально-політичні, економічні проекти), які 
мають бути спрямовані на вирішення / подо-
лання значущих соціально-політичних про-
блем реформування / реорганізацію / модер-
нізацію найбільш важливих сфер життєдіяль-
ності людини. 

В окрему групу виокремлюють досліджен-
ня виборчої кампанії як політичного проекту, 
в даному контексті політичний проект про-
понується розуміти як сукупність певних дій 
(політико-організаційних, інформаційних, 
рекламно-пропагандистських та ін.), як тех-
нологію, сукупність методів, процесів і ре-
сурсів, операцій і прийомів, чи навіть як набір 
документів-підпроектів (комплексу організа-
ційних заходів, задуму кампанії або її концеп-
цію) спрямованих на реалізацію інтересів по-

літичних суб’єктів (певного політика, групи 
політиків, політичної організації чи їх об’єд-
нання) щодо завоювання і збереження влади 
в державі (регіоні, місті тощо) при оптималь-
них витратах. В такому випадку дуже легко 
сплутати проект з планом виборчої кампанії, 
стирається відмінність між проектом перед-
виборної кампанії та її планом, яка полягає 
в тому, що проект в пергу чергу окреслює 
мету, кінцевий (бажаний) результат, а план – 
перелік дій для її досягнення.

Часто ми спостерігаємо вживання терміну 
«політичного проекту» у контексті глобаль-
них процесів, в яких відбувається взаємодія 
між кількома державами і суспільствами, тоб-
то відбувається позиціонування цивілізацій, 
міжнародних організацій, структур, об’єд-
нань і блоків в якості проектів (проекти «між-
народних організацій», «цивілізаційні проек-
ти», проекти «глобальної змови», «антикризо-
ві проекти», «проекти модернізації», Великий 
проект Китаю, проект Великої Європи, Аме-
риканський або Російський проект та ін..). З 
такої позиції політичний проект визначається 
як сукупність технологій, спрямованих на ре-
алізацію відкрито не декларованих цілей, од-
нак пов’язаних з досягненням світового пану-
вання, націлених на боротьбу за владу. 

У свою чергу, Мітрохина Т. Н. наголошує, 
що політичний проект передбачає багатови-
мірність, об’ємність як задуму, так і процесу 
перетворення дійсності, наявність смислово-
го каркасу у вигляді цілей, цінностей, резуль-
татів перетворення дійсності, суб’єктів, на 
яких спрямована дія [14]. 

Схожий зміст у «політичний проект» вкла-
дає група дослідників, яка розглядає його 
з точки зору ототожнення з певною ідеаль-
ною моделлю держави (утопія), державного 
устрою, як реалізацію уявлень про ідеальну 
систему, що спирається на політико-правові 
цінності та специфіку домінуючих стереоти-
пів суспільної свідомості [8].

Д. О. Єжов політичні проекти називає ре-
алістичними сценаріями політичних процесів 
майбутнього, в результаті яких створюєть-
ся багатоскладовий прогнозний продукт пе-
редвказаного типу, сконструйований шляхом 
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застосування спеціальних технологій. Акцент 
в цьому процесі зміщений з цілепокладання 
та ідеалізації на оптимізацію політичних ін-
ститутів та процесів [15, с. 54]. 

На нашу думку логічним є розглядати полі-
тичний проект не лише у контексті технології 
для досягнення окресленої мети, а як ідею, 
образ політичного майбутнього. Такий висно-
вок зроблений з огляду на зміст політичного 
проекту, тобто його наповненість ідеями, пев-
ними установками і цінностями, а також його 
формування з урахуванням світогляду і цін-
нісних ієрархій суб’єкта або його найближчо-
го оточення / авторів проекту. 

Говорячи про «політичний проект» потріб-
но зазначити характерні ознаки: часові рам-
ки – політичні проекти можуть бути реальні, 
потенційні, з чітким періодом реалізації; ре-
зультативність; суб’єктивність; орієнтова-
ність на політичну владу; направленість на 
суспільство; динамічна структура – можли-
вість швидкого коректування в залежності від 
потреб суспільства. Також більшість проектів 
обмежені за територіальним принципом.

Створення політичного проекту може від-
буватись як окремими суб’єктами (до речі, не 
обов’язково політиками), так і цілими соці-
альними групами, об’єднаннями громадян. 

Отже, оглянувши різні варіанти тлумачен-
ня терміну «політичний проект» та окреслив-
ши його характерні ознаки, можемо вивести 
певну класифікацію політичних проектів: 
за масштабом дії – локальні (добродійні ак-
ції та програми, громадські або депутатські 
слухання), місцеві (місцеві ініціативи), регіо-
нальні, національні, міждержавні, глобальні; 
за суб’єктом створення – державні, партійні, 
створенні органами місцевого самовряду-
вання, громадськими об’єднаннями, групами 
громадян (активістів); за тривалістю – корот-
кострокові або чітко обмежені періодом реа-
лізації (наприклад, план виборчої кампанії), 
середньострокові (як приклад можна розгля-
дати реформування інститутів влади), довго-
строкові (національні, міждержавні, глобаль-
ні проекти – ЄС). 

Сучасна політична ситуація в нашій дер-
жаві характеризується постійної боротьбою 

політичних сил за право отримати владні пов-
новаження, спостерігається жорстке конку-
рування між політичними силами різних олі-
гархічних груп, старих та нових політичних 
акторів. З огляду на неочікуваність поведінки 
виборців та на швидку зміну вподобань, дуже 
часто створюються політичні проекти, які 
несуть у собі певну систему ідей, що харак-
теризує напрямок, масштаб, характер і зміст 
суб’єкта політичної дії, а метою яких стано-
виться отримання владних посад. Сьогод-
ні політичний проект використовується для 
сприяння формуванню взаємозв’язку влади і 
суспільства.

В рамках специфіки власного наукового до-
слідження проведеного автором пропонується 
розуміння політичного проекту як інституцій-
ної форми, створеної на підставі суб’єктивних 
вподобань, ідеї, задумів автора/замовника у 
поєднанні з громадськими настроями, очі-
куваннями і стереотипами, з чіткою метою 
представництва інтересів громади і отриман-
ня / утримання / контролю політичної влади, 
можливості взаємодіяти з органами влади і 
впливати на прийняття владних рішень, очі-
куванням певного ефекту від реалізації проек-
ту, об’єктами зовнішнього світу, на які проект 
спрямований, при заданих обмеженнях по ре-
сурсах і термінах.

В нашому розумінні такими політичними 
проектами можуть виступати політичні пар-
тії, громадські організації, об’єднання грома-
дян, і навіть окремі особистості.

Партії політичні проекти – продукт певних 
бізнес-груп, сконструйований для досягнення 
поставлених політичних цілей, під конкретну 
особистість та/чи під певні вибори: отриман-
ня доступу до влади, можливості лобіювання 
інтересів, впливу на певну аудиторію з метою 
отримання скоригованої, зміненої поведінки 
об’єкта, на якого проектування спрямоване. 

Сергєєв С. В. у своїй дисертаційний роботі 
вказує на новий вид політичних партій – тех-
нологічні партії, які він визначає як «потужні 
«політичні підприємства», які залучають ве-
ликі гроші (інвестиції), вкладають їх у «полі-
тичне виробництво» і прагнуть отримати мак-
симальний прибуток (голоси виборців, урядо-
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ві посади тощо)» [19]. На нашу думку, партії 
саме такого типу, які активізуються як прави-
ло напередодні виборчої кампанії, і є політич-
ними проектами. Наведемо кілька прикладів: 
політична партія «Відродження» – створена 
перед місцевими виборами 2015 р., на базі 
народних депутатів, які після подій Революції 
Гідності вийшли з Партії Регіонів, пов’язують 
з впливовим бізнес-групами, в т.ч. І. В. Коло-
мойським [16]. Зосередилась на розвитку сво-
їх осередки саме в тих областях, на яких цих 
депутатів обирали до ВР, переважно на сході 
та в центральній частині країни. Політична 
партія не має чіткої програми чи ідеології [16]. 
Головною метою цієї політичної сили було за-
кріплення власних представників, для захисту 
особистих інтересів, у місцевих радах в цих 
округах; політична партія «Українське об’єд-
нання патріотів УкрОП» – орієнтована на ви-
бори до місцевих рад і захист бізнес-інтересів 
окремих осіб. Спочатку це було міжфракційне 
об’єднання позафракційних народних депута-
тів. До його складу увійшло багато яскравих 
особистостей – Б. Філатов, Д. Ярош, Б. Бере-
за та ін. – чий власний авторитет сприяв під-
няттю рейтингу політичної партії. Партія от-
римала доволі високий результат на виборах 
2015 р. у центральних областях і представ-
ництво майже по всій країні, використовую-
чи патріотичну та антиросійську риторику, 
залучуючи до своїх лав учасників Майдану, 
волонтерів, учасників АТО, але як ми бачимо 
зараз, досягнувши мети (інкорпорування до 
влади) діяльність політичної партії поступово 
зійшла нанівець. До речі, цю політичну силу 
також пов’язують з олігархом І. В. Коломой-
ським [16]. Політична партія «Слуга народу», 
яку пов’язують з В. Зеленським, зареєстрова-
на наприкінці 2017 року, голова Іван Баканов, 
який очолює ТОВ «Квартал 95», поки ніяк 
себе не проявила: у неї немає ні організацій 
на місцях, ні програми, ні гасел; у політичної 
сили відсутні нерухомість, штатні співробіт-
ники і будь-які фінансові кошти. 

Окрім технічних політичних партій до по-
літичних проектів ми відносимо і політичні 
«партії-спойлери» – короткостроковий проект 
для відтягування голосів виборців у будь-якої 

конкурентної політичної сили, проведення 
контрагітації до певного опонента. На прези-
дентських виборах 2019 р. яскравим прикла-
дом «кандидата-спойлера» був Юрій Володи-
мирович Тимошенко. 

Популярним стає створення політичних 
партій як продукту для майбутнього продажу, 
що також підходить під критерії розуміння 
політичного проекту. Наприклад, нова партія 
«Наші» насправді за 4 роки свого існування 
була перейменована чотири рази й ще не бра-
ла участь у виборах. 

Прикладом громадських організації в 
якості політичних проектів виступають гро-
мадські формування радикалізованого типу 
(«C14», ГО «Національні дружини», «Карпат-
ська Січ», ГО «Рух Вільна Доля»), напрямка-
ми діяльності яких часто стає силовий тиск, 
реалізація вузько спрямованих акцій (блоку-
вання роботи органів влади, установ, пікети, 
приймають участь в господарських конфлік-
тах) на органи державної влади в інтересах 
конкретних політсил і лідерів. 

Також до політичних проектів відносимо 
громадські організації, громадсько-політич-
ні рухи, створення яких ініційовано «звер-
ху» (політиками, чиновниками) Наприклад, 
громадсько-політичних рух «Люди Важливі» 
ініційований О. Саєнко – міністром Кабінету 
Міністрів України, М. Нефьодовим – першим 
заступником міністра економічного розвитку 
і торгівлі України, С. Гусовським – лідером 
депутатської групи «Київська команда» та 
іншими, які одразу заявили про намір пере-
форматування у політичну партію у майбут-
ньому. Зараз представники руху проводять ак-
тивну діяльність по залученню прихильників, 
особливо за допомогою соціальних мереж. 
Цей політичний проект пов’язують з чинним 
прем’єр-міністром В. Гройсманом [3]. Або 
Громадська організація «Справа Громад» іні-
ційована Ю. Бірюковим, волонтером у мину-
лому, а зараз радник Міністра оборони Укра-
їни, на підтримку політичної сили П. Поро-
шенка після його поразки на президентських 
виборах 2019 р. 

Стосовно розгляду окремої особистості як 
політичного проекту можемо навести у при-
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клад В. Зеленського. Багато експертів пов’язу-
ють його політичну активність з підтримкою 
І. Коломойського. 

Висновок. Проект - багатогранна катего-
рія, яка має місце у багатьох наукових дис-
циплінах різноманітного спрямування і в за-
лежності від специфіки дослідження можемо 
виокремити проект-документ, проект-модель, 
проект-процес. У свою чергу, дефініція полі-
тичний проект також не має чіткого одного 
визначення. Проведений аналіз вказує, що 
напрямок політологічного дослідження також 
впливає на тлумачення політичного проекту. 

Автором запропоновано розглядати полі-
тичний проект як інституційну форму, ство-
рену на підставі суб’єктивних вподобань, 
ідеї, задумів автора/замовника у поєднанні з 
громадськими настроями, очікуваннями і сте-
реотипами, з чіткою метою представництва 
інтересів громади і отримання / утримання / 
контролю / політичною влади, можливості 
взаємодіяти з органами влади і впливати на 
прийняття владних рішень, очікуванням пев-
ного ефекту від реалізації проекту, об’єктами 
зовнішнього світу, на які проект спрямований, 
при заданих обмеженнях по ресурсах і термі-

нах. 
З огляду на те, що сучасна українська по-

літика перетворилась на сферу боротьби по-
літичних проектів, що конкурують за можли-
вість здійснювати вплив на суспільно-полі-
тичні процеси, які створені певними олігар-
хічними групами як інструмент досягнення 
результату, ми, нажаль, не бачимо якісної 
зміни/оновлення еліт, як результату виборчо-
го процесу, чого конче потребує українська 
держава. 

Громадянське суспільство в Україні зараз 
знаходиться у періоді становлення, що відо-
бражається в активному пошуку ефективних 
форм взаємодії з органами влади, засобів та 
механізмів впливу на прийняття політичних 
рішень, контролю та моніторингу за їх вико-
нанням. 

Саме тому вивчення можливості створення 
політичних проектів як певної інституційної 
форми мобілізації громадян для отримання 
важелів впливу на владу сприятиме створен-
ню ефективного зворотного каналу зв’язку 
держави з суспільством, якісному оновленню 
політичних еліт, підвищенню результативнос-
ті функціонування всієї політичної системи. 
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СИНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКО-ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА
ПЕРСПЕКТИВА У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОГО

СЕПАРАТИЗМУ
Анотація.
Розглядаються біфуркація як протяжний у часі процес, в ході якого відбувається якісна перебудова 

властивостей політичної системи. Вивчаються напрямки виникнення, підтримки стійкості і розпаду 
політичних структур (систем) різної природи, які перебувають в динаміці і постійній зміні, яким 
притаманні властивості самоорганізованості та самокерованості. Розкриваються особливості 
експертизи істинності результатів та новизни дослідної методології, яка формує вихідні положення 
вивчення сепаратизму. Встановлюються особливості нелінійних зворотних зв’язків, жорсткі 
причинно-наслідкові залежності (жорсткий детермінізм) у політичному процесі. Обговорюється вплив 
випадкових факторів на вибір системою шляху розвитку в період біфуркації та непередбачуваність 
даного процесу з точки зору синергетики. Вивчаються властивості політичної кризи, які ведуть до 
самознищення: за порогом біфуркації дана політична система вже не може існувати, на її місці виникає 
щось принципово нове. Досліджується досягнення політичними системами критичних параметрів 
(точки біфуркації), зі стану сильної нестійкості, яка «звалюється» в один з багатьох можливих, нових 
для неї стійких станів. 

Ключові слова: синергетика, біфуркація, політична епістемологія, сепаратизм, політична система, 
політичні структури.
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Synergetic political and epistemological perspective
in the context of the political separatism analysis

Abstract.
Bifurcation is considered as a time-consuming process, during which there is a qualitative restructuring 

of the properties of the political system is taking place. The directions of origin, support of the stability and 
disintegration of political structures (systems) of different nature, which are in dynamics and constant change, 
which are inherent in the properties of self-organization and self-control, are studied. The peculiarities of 
the examination of the truth of the results and the novelty of the experimental methodology, which forms the 
starting points for the study of separatism, are revealed. The peculiarities of nonlinear feedback, hard causal 
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dependence (hard determinism) in the political process are established. The influence of random factors on the 
choice of the system of development path during the bifurcation period and the unpredictability of this process in 
terms of synergetics is discussed. In the article it is established that due to the nonlinearity and unpredictability 
of the political systems` development, the possibility of scientific methods and approaches applying to their 
study is substantially limited. It is argued that the frequency of bifurcation periods is directly dependent on 
the complexity of the political system: the higher its complexity, the more often will be bifurcation periods 
during its development. It is substantiated that the political system, which has reached critical parameters 
(points of bifurcation), from a state of strong instability, as if «dumped» into one of many possible, new to 
it stable states. The point of bifurcation is characterized by the fact that in it the path of development of the 
system is branched out. The branch selection of further political system development will be determined with 
the probabilistic, unpredictable parameters of the political process. Determined that, the period of bifurcation 
can be considered whithin the transition of separatist processes from the latent to the active state, and whithin 
the sharp aggravation of the power struggle (in those separatist processes, which are still in active form).The 
properties of the political crisis that lead to self-destruction are studied: at the threshold of bifurcation, this 
political system can no longer exist, there is something fundamentally new in its place. The political systems` 
achievement of critical parameters (points of bifurcation), from the state of strong instability, which «dump» 
into one of many possible, new stable states for it, are studied.

Key words: synergetics, bifurcation, political epistemology, separatism, political system, political structures.
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Синергетическая политико-эпистемологическая перспектива
в контексте анализа политического сепаратизма

Аннотация.
Рассматриваются бифуркация как протяженный во времени процесс, в ходе которого происходит 

качественная перестройка свойств политической системы. Изучаются направления возникновения, 
поддержания устойчивости и распада политических структур (систем) различной природы, которые 
находятся в динамике и постоянном изменении, обладающих свойствами самоорганизованности 
и самоуправляемости. Раскрываются особенности экспертизы истинности результатов и 
новизны исследовательской методологии, формирует исходные положения изучения сепаратизма. 
Устанавливаются особенности нелинейных обратных связей, жесткие причинно-следственные 
зависимости (жесткий детерминизм) в политическом процессе. Обсуждается влияние случайных 
факторов на выбор системой пути развития в период бифуркации и непредсказуемость данного 
процесса с точки зрения синергетики. Изучаются свойства политического кризиса, которые 
ведут к самоуничтожению: за порогом бифуркации данная политическая система уже не может 
существовать, на ее месте возникает нечто принципиально новое. Исследуется достижения 
политическими системами критических параметров (точки бифуркации), из состояния сильной 
неустойчивости, которая «сваливается» в один из многих возможных, новых для нее устойчивых 
состояний.

Ключевые слова: синергетика, бифуркация, политическая эпистемология, сепаратизм, 
политическая система, политические структуры.

Постановка проблеми. Однією з осо-
бливих рис синергетичної теорії є наділення 
відносно випадкових чинників вирішальною 
роллю при переході в стан біфуркації і при 
трансформації системи в самому біфуркацій-
ному стані (при нормальному стані системи 
вищезазначені фактори здебільшого не справ-

ляють на неї відчутного впливу). 
Політичний розвиток в рамках синергети-

ки виступає як нелінійний процес, в якому 
періоди стабільного розвитку – аттрактори – 
змінюються зонами біфуркації, тобто перебу-
дови політичної системи, або криз, після яких 
виникає цілий спектр альтернатив політично-
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го розвитку. Під біфуркацією у політико-епіс-
темологічних дослідженнях розуміється про-
тяжний у часі процес, в ході якого відбуваєть-
ся якісна перебудова властивостей політичної 
системи. Наближаючись до точок біфуркації, 
політична система втрачає стійкість, а потім 
переходить у новий стан. При цьому можливо 
декілька варіантів зміни системи при біфурка-
ції і передбачити який варіант вибере система 
неможливо, оскільки цей вибір, як і сам пере-
хід до стану біфуркації, здійснюється здебіль-
шого під впливом випадкових факторів. 

На сучасному етапі існує можливість за-
стосування до дослідження сепаратизму в 
сучасній Європі методики синергетики (англ. 
synergetics, від грецького «син» — «спільне» 
і «ергос — «дія»), міждисциплінарної галузі, 
що займається вивченням процесів самоор-
ганізації і виникнення, підтримки стійкості 
і розпаду структур (систем) різної природи, 
які перебувають в динаміці і постійній зміні, 
яким притаманні властивості самоорганізова-
ності та самокерованості. 

Також синергетика вивчає зв’язки між еле-
ментами складних систем. Автором синерге-
тичного підходу, який можна вважати подаль-
шим розвитком системного підходу, є німець-
кий фізик Г. Хакен, який в 1969 р. вперше ввів 
до наукового вжитку термін «синергетика». 

Необхідно відзначити, що синергетика 
розглядає лише системи, що характеризують-
ся складністю (тобто складаються з великої 
кількості взаємопов’язаних елементів), від-
критістю (тобто перебувають у взаємодії та 
взаємообміні з зовнішнім середовищем) та 
утворюються шляхом самоорганізації і здатні 
до саморозвитку (тобто вони утворюються і 
розвиваються без участі стороннього впливу). 
При цьому такі системи повинні мати влас-
тивість нестійкості, нестабільності і характе-
ризуватися нелінійним та непередбачуваним 
процесом розвитку який передбачає варіа-
тивність, тобто ймовірність вибору різнома-
нітних векторів на кожному етапі (причому 
неможливо передбачити яких шлях розвитку 
вибере система на кожному з етапів). Такі по-
ложення потребують експлікації на предмет-
ному полі сучасної політичної епістемології. 

Йдеться про експертизу істинності результа-
тів та новизни дослідної методології, яка фор-
мує вихідні положення вивчення актуального 
явища політичного сьогодення – сепаратизму. 
При цьому слід наголосити не на потребі в 
аналізі доктринальних положень сепаратизму, 
а на можливостях «вписати» зазначене явище 
до кола міркувань політичної епістемності.

Аналіз публікацій. Синергетичні аспекти 
політичної дійсності з точки зору синергетич-
ного підходу активно розглядалися багатьма 
вітчизняними дослідниками. Зокрема, В.А-
льошкін розкриває значення системно-синер-
гетичного підхіду до моделювання соціальної 
політики України [1], І.Васильєва досліджує 
значення анархізму як типу політичної сві-
домості в рамках синергетики [2], С.Вонсо-
вич аналізує політичний транзит у контексті 
синергетиченого підходу [3], І. Держко надає 
увагу політичній культурі громадянського су-
спільства в контексті синергетичної парадиг-
ми [5]. Поряд з цим існує потреба розгляду 
евристичного значення синергетики для епіс-
темологічної оцінки політичного явища сепа-
ратизму.

Метою статті є з’ясування евристично-
го значення синергетичної перспективи полі-
тичної епістемології у контексті досліджень 
сучасного сепаратизму. 

Основний зміст статті. Міждисциплі-
нарна синергетична теорія розглядає в ос-
новному відкриті системи, які перебувають 
у взаємодії і інформаційному, енергетичному 
та іншими взаємообмінами з навколишнім 
середовищем і володіють джерелами і пото-
ками енергії. При цьому для даних систем 
характерні нелінійні зворотні зв’язки, тоб-
то жорсткі причинно-наслідкові залежності 
(жорсткий детермінізм) у таких системах, як 
правило, не виявляються, тому їх розвиток 
відрізняється непередбачуваністю та багато-
варіантністю обраного шляху. Через неліній-
ність та непередбачуваність розвитку даних 
систем можливість застосування до їх вивчен-
ня інших наукових методів і підходів суттєво 
обмежується. 

Як відомо, синергетика – це порівняно но-
вий міждисциплінарний напрямок наукових 
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досліджень, що виник на основі теорії нерів-
новажної термодинаміки, теорії управління, 
теорії складних систем і теорії інформації і 
ставить своїм основним завданням пізнання 
загальних закономірностей і принципів, що 
лежать в основі процесів самоорганізації в 
ресурсних системах різної природи: фізичної, 
хімічної, біологічної, технічної і соціальної. 
Саме вплив випадкових факторів на вибір 
системою шляху розвитку в період біфуркації 
робить з точки зору синергетики процес да-
ного розвитку непередбачуваним. У деяких 
випадках під час біфуркації система тяжіє до 
одного або декількох певних станів, такі ста-
ни називаються атракторами (англ. attract — 
притягати). Також у період біфуркації в систе-
мі можуть утворюватися нові структури, які в 
синергетиці називаються дисипативними (від 
лат. dissipatio – «розсіюю, руйную»). Зростан-
ня впливу випадковостей відбувається за ра-
хунок втрати здатності політичної системи 
активно протидіяти флуктуаціям в режимі 
біфуркації. Частота появи періодів біфуркації 
перебуває в прямій залежності від складності 
системи: чим вище її складність, тим частіше 
під час її розвитку будуть виникати біфурка-
ційні періоди. 

Розрізняють два основних типи біфурка-
цій – структурні і системні. Структурна криза 
в політиці означає, що серед альтернативних 
сценаріїв, які можуть бути реалізовані після 
проходження точки біфуркації, є принайм-
ні один, який передбачає тільки структурну 
перебудову політичної системи, без втрати її 
функціональних особливостей. 

Системна політична криза веде до самозни-
щення: за порогом біфуркації дана політична 
система вже не може існувати, на її місці ви-
никає щось принципово нове. Таким чином, 
новизною синергетичного підходу є розгляд 
хаосу і нестабільності як товчків переходу з 
одного стану в інший (див. М. Польовий [10]). 
По суті еволюційний розвиток розглядається 
синергетикою як процес послідовних біфур-
каційних переходів, біфуркаційні періоди є 
своєрідними ступенями розвитку. Синерге-
тична методологія привносить в політичний 
аналіз принцип регулювальних параметрів 

розвитку, які повинні достатньо повно опису-
вати весь комплекс факторів, що впливають 
на поведінку кожного з досліджуваних полі-
тичних об’єктів. У число таких регулюваль-
них параметрів можуть входити соціальні, 
соціокультурні, екологічні, економічні, при-
родно-географічні, технічні та багато інших 
«прикордонних» чинників, які безпосередньо 
до політичної сфери не належать, але справ-
ляють на неї вплив (див. О. Гошій, Ю. Мис-
люк [4]). 

На жаль, безпосередньо синергетика в по-
літичному житті майже не розроблялася в на-
уковому світі аж до другої половини ХХ сто-
ліття. Лише у зв’язку з тенденціями створення 
«Загальної теорії розвитку»,  які окреслилися 
вже в середині 80-х років ХХ століття, лекси-
ку кібернетики, біології, математики, фізики 
та хімії активно і, що важливо, досить успіш-
но почали застосовувати і для дослідження 
соціальних процесів. Багато авторів зі світо-
вим ім’ям в тій чи іншій мірі стверджували, 
що розвиток і функціонування соціальних 
спільнот здійснюється відповідно до єдиних 
принципів синергетики. Тому в цілому можна 
стверджувати, що загальний зміст ідей синер-
гетики полягає в тому, що: по-перше, проце-
си розвитку (руйнування і творення) в навко-
лишньому світі, включаючи і політичну сфе-
ру, від макро- до мікропізнаваємих елементів, 
перманентні і рівноправні. І, по-друге, мають 
єдиний алгоритм, незалежно від природи сис-
тем (біологічних, соціальних, економічних, 
геологічних і т.д.). 

Таким чином, концепція самоорганізації 
претендує на відкриття якогось універсально-
го механізму, за допомогою якого здійснюєть-
ся нелінійний (природний) розвиток, як в жи-
вій, так і в неживій природі. У загальному ци-
клі розвитку будь-якого самоорганізованого 
процесу зазвичай спостерігаються дві фази. 
Перша фаза – це фаза плавного еволюційного 
розвитку, з добре передбаченими лінійними 
закономірностями, що підводять в результа-
ті систему до деякого нестійкого критичного 
стану. Друга фаза – вихід з критичного ста-
ну системи одномоментним «революційним» 
стрибком і виникнення організації при само-
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зародженні системи вищого основного ступе-
ня з більшим ступенем складності і впорядко-
ваності. При цьому важлива особливість дру-
гої фази полягає в тому, що перехід системи в 
новий стійкий стан неоднозначний. Система, 
яка досягла критичних параметрів (точки бі-
фуркації), зі стану сильної нестійкості як би 
«звалюється» в один з багатьох можливих, 
нових для неї стійких станів. Точка біфуркації 
характеризується тим, що в ній шлях розвитку 
системи розгалужується і яка саме гілка по-
дальшого розвитку буде обрана, визначають 
імовірнісні, непередбачувані параметри про-
цесу. Тому можна констатувати, що розвиток 
цивілізації не є суворо детермінованим в сенсі 
існування єдиного спочатку заданого стану, а 
є багатоваріантним. 

Що стосується застосовності синергетич-
ного методу до вивчення сепаратистських про-
цесів у трансформаційному суспільстві (див. 
[10]), то можна говорити про те, що даний ме-
тод має досить широкий спектр застосування 
і застосовується в тому числі і для вивчення 
сепаратизму. В рамках синергетичного мето-
ду сепаратистський процес можна розглядати 
як складну, нестійку та нестабільну систему, 
здатну до саморозвитку, яка розвивається не-
передбачувано і нелінійно. Також цей процес 
є відкритою системою, так як часто сепара-
тистські процеси відчувають на собі зовніш-
ній вплив. Вищевказані характеристики сепа-
ратизму підтверджуються реальними даними 
про природу сепаратизму: так, по-перше, се-
паратизм має складну структуру, що склада-
ється з певного числа взаємодіючих елемен-
тів, тобто його можна розглядати як складну 
систему. По-друге, сепаратистські процеси 
здатні до самоорганізації та саморозвитку. 
Також протікання сепаратистських процесів 
характеризується певною часткою непередба-
чуваності: в біфуркаційні періоди сепаратист-
ський процес може змінити свою форму про-
яву, при цьому можливі кілька варіантів такої 
зміни (теза синергетики про поліваріантність 
розвитку системи в біфуркаційний період) 
і однозначно передбачити який варіант роз-
витку вибере сепаратистський рух неможли-
во (наприклад, він може створити політичну 

партію, терористичну організацію, взяти під 
свій контроль певну територію і т. ін.). 

Сепаратистські організації і процеси схиль-
ні до зовнішніх впливів. Наприклад, вони мо-
жуть підтримуватися сторонньою державою, 
що дозволяє охарактеризувати їх як відкриті. 
Ще одне положення синергетики полягає в 
тому, що в розглянутих нею системах періо-
ди стабільного розвитку чергуються з такими 
нестабільними станами, як точки біфуркації 
(при яких відбувається перебудова системи) 
або кризи (див. А. Сотников [11]). Основними 
детермінантами переходу з стабільного стану 
до нестабільних періодів, а також зміни стану 
системи під час нестабільних станів виступа-
ють випадкові фактори (в термінах синерге-
тики – флуктуації). Дане положення застосо-
вується до динаміки протікання сепаратист-
ських процесів лише частково. Так, періодом 
стабільності в сепаратистських процесах мож-
на вважати, по-перше, латентне протікання 
даних процесів (коли сепаратистські процеси 
не виливаються в будь-які активні дії або ак-
ції), по-друге порівняно тривалі періоди, при 
яких суб’єкти сепаратизму використовують 
одну і ту ж форму діяльності (при цьому вони 
можуть вдаватися і до силових дій, але дані 
дії протягом тривалого періоду повинні проті-
кати на одному і тому ж рівні насильства). В 
той же час періодом біфуркації можна вважа-
ти, по-перше, перехід сепаратистських проце-
сів з латентного в активний стан, а по-друге, 
різке загострення силового протистояння (в 
тих сепаратистських процесах, які і так йдуть 
в активній формі). Що ж стосується ролі ви-
падкових чинників як основних детермінан-
тів нестабільності, то при сепаратистських 
процесах чинники такого типу виступають 
лише однією з серії детермінантів загострень 
поряд з такими можна сказати закономірними 
детермінантами як глобальні політичні про-
цеси (наприклад, зниження ролі національної 
держави), історичні та економічні передумови 
(історичними передумовами може бути наяв-
ність у етносів, які бажають відокремитися, 
незалежної держави в минулому, а економіч-
ними – небажання економічно розвинених 
регіонів ділитися доходом з центральною вла-
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дою) і іншими цілком передбачуваними де-
термінантами (див. Ю. Кобець [8]). 

По суті справи роль випадкових факторів 
при загостренні сепаратистських процесів в 
більшості випадків зводитися до інцидентів, 
які актуалізують більш глибинні причини і 
переводять сепаратистські процеси з латент-
ного в конфліктний стан. Тобто,  в основному 
випадкові чинники є лише супутніми, осно-
вну роль грають закономірні детермінанти. 
Випадкові детермінанти можуть відігравати 
важливу роль лише при загостренні сепара-
тистських процесів, що в термінах синерге-
тики називається періодом біфуркації (тому 
розвиток більшості сепаратистських процесів 
все-таки можна охарактеризувати як неліній-
ний). Навпаки в багатьох випадках проявів 
сепаратизму одними з основних факторів, що 
впливають на перебіг сепаратистських проце-
сів є не випадкові, а зовнішні, які іноді можуть 
бути основними детермінантами загострення 
(прикладом може бути вплив Росії на заго-
стрення сепаратистських процесів у Криму і 
на Донбасі). 

Що ж стосується аттрактивного стану або 
аттрактивної мети, тобто того стану або тієї 
мети, до яких тяжіє процес в період біфур-
кації, то при сепаратизмі такою метою, що 
залежить від намірів сепаратистського руху 
можна вважати, наприклад, розширення авто-
номії, створення незалежної держави, приєд-
нання до іншої держави. Але в той час, як від-
повідно до постулатів синергетики, система 
прагне до аттрактивних станів неусвідомлено, 
сепаратистська організація цілком усвідомле-
но переслідує певну мету (див. В. Полянська 
[9]). Ще одним постулатом синергетики є ви-
никнення в період біфуркації нових, так зва-
них дисипативних структур. В розглянутих в 
дипломній роботі випадках до таких структур 
можна віднести квазідержавні утворення, що 
виникли в 2014 році на Донбасі, а саме  ДНР і 
ЛНР. Якщо звернутися до минулого, то в 2005 
році, також у зв’язку з політичною кризою, 
викликаною подіями Помаранчевої револю-
ції, на Донбасі була утворена низка сепара-
тистських організацій, згодом об’єднаних у 
так звану Донецьку республіку. Ці організа-

ції також можна віднести до дисипативних 
структур. 

Крім розгляду сепаратистського процесу 
як окремої системи, з точки зору синергети-
ки, можна розглянути роль сепаратистських 
процесів у політичній системі як окремої дер-
жави, так і міждержавного утворення (напри-
клад, роль сепаратистських процесів в ЄС). 

Політичну систему можна розглядати як 
відкриту систему, що саморозвивається (при-
чому її розвиток слід все-таки віднести до не-
лінійного, хід якого передбачити неможливо, 
будь-які політичні прогнози мають імовір-
нісний характер і певну частку похибки), у 
розвитку якої мають місце періоди як стабіль-
ного, так і нестабільного (в термінах синерге-
тики біфуркаційні періоди) розвитку (див. О. 
Квасниця [7]). 

У біфуркаційні періоди можливий вибір з 
кількох шляхів розвитку, при цьому неможли-
во однозначно передбачити, яким шляхом піде 
політична система. Якщо в будь-яких регіонах 
держави мають місце сепаратистські процеси 
(хоча б в латентній формі), то дані процеси в 
основному загострюються в періоди неста-
більного розвитку, тому їх можна вважати 
одним із наслідків дестабілізації політичної 
системи (поряд з такими наслідками як поси-
лення політичних протестів, конфлікт між гіл-
ками влади, почастішання неконвенціональ-
них форм політичної участі і т. ін.). У даному 
випадку також працює один з постулатів си-
нергетики про збільшення впливу зовнішніх 
факторів в періоди біфуркації. Цей постулат 
ілюструється вищезгаданою ситуацією, коли 
сепаратистські процеси інспіруються зовніш-
німи силами (в основному іншою державою). 
Як правило, подібні дії здійснюються в пе-
ріод дестабілізації політичної системи країни 
(ілюстрацією служить катализація з боку РФ 
сепаратизму в Криму і на Донбасі в період по-
літичної нестабільності в Україні).

Як зазначалося вище, біфуркації в синер-
гетиці поділяються на структурні (при яких 
відбуваються які-небудь зміни в політичній 
системі, але вона в цілому зберігає загальну 
структуру) і структурні (при яких руйнується 
або перебудовується повністю вся система). У 
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тому випадку, коли загострення сепаратизму 
не призводить до кардинальних змін в держа-
ві або до її розпаду, а лише до часткової деста-
білізації обстановки або до несуттєвих змін в 
державному устрої (наприклад, до розширен-
ня кола повноважень окремих регіонів), то має 
місце структурна біфуркація. До системної бі-
фуркації ми можемо віднести ситуацію, при 
якій загострення сепаратистських тенденцій 
призводить до перебудови державної системи 
(наприклад, зміна форми державного устрою 
країни з унітарного на федеративний, пов-
ний розпад держави на кілька окремих неза-
лежних частин). При визначенні сепаратист-
ських процесів як здатних до саморозвитку 
(а синергетика розглядає саме такі процеси), 
а також при розгляді місця і ролі сепаратист-
ських процесів у політичній системі держа-
ви необхідно зробити важливе зауваження: 
не всі сепаратистські процеси та інститути 
можна віднести до цієї категорії (див. І. Іщен-
ко [6]). Так, сепаратистські процеси в певній 
державі, інспіровані іншою, зазвичай сусід-
ньою  державою, не можна назвати повністю 
самоорганізуючимися, саморазвиваючимися 
і непередбачуваними: вони цілеспрямовано 
створюються, їх розвиток контролюється і на-
правляється зовнішніми силами, тобто вони є 
детермінованими. Хоча з іншого боку це дово-
дить їх відкритість і взаємодію з зовнішнім се-
редовищем (в основному одностороннєю, так 
як вплив в основному йде з боку контролю-
ючої держави), а синергетика розглядає від-
криті та недетерміновані процеси. Як приклад 
сепаратистських процесів такого типу можна 
навести сепаратистські процеси в Криму і на 
Донбасі (які були організовані і контролюва-
лися з боку РФ) – сепаратизм у Криму на сьо-
годні повністю досяг мети: Крим анексований 
Російською Федерацією. 

Те ж саме зауваження відноситься і до ди-
сипативних структур, утворених при сепара-
тистських процесах. Згідно з класичними по-
стулатами синергетики, зазначені структури 
формуються самостійно шляхом самооргані-
зації. Однак, за певних випадків, наприклад за 
умов сепаратизму, який інспірований зовніш-
німи силами, дані структури також цілеспря-
мовано створюються зовнішнім ініціатором 
сепаратистських процесів. Прикладом може 
слугувати створення за участі сучасної Росії 
таких квазідержавних формувань і невизна-
них держав як, ДНР, ЛНР, Придністров’я, Аб-
хазія, Південна Осетія, тому дані утворення 
не можна віднести до дисипативних. 

Висновки. Сьогодні сепаратизм дослі-
джується багатьма науковими дисциплінами 
та галузями, що дає підстави застосувати до 
його дослідження також і політико-епістемо-
логічний вимір синергетики як одну з міждис-
циплінарних галузей. Даний підхід розглядає 
складні, відкриті системи, здатні до самоор-
ганізації та самостійного розвитку, хід якого 
неможливо повністю спрогнозувати. За допо-
могою синергетики можна дослідити сепара-
тизм як окрему систему, а також місце та роль 
сепаратизму в політичний системі окремої 
держави або міждержавного утворення. Од-
нак вивчення сепаратизму як окремої систе-
ми, що розвивається самостійно, з точки зору 
пріоритетів політичної епістемності, можли-
ве не у всіх випадках. Коли сепаратистський 
рух інспірується зовнішніми силами, його не 
можна вважати створеним шляхом самоорга-
нізації та здатним до самостійного розвитку.  
У перспективі подальших досліджень необ-
хідно звернути увагу на лінії демаркації між 
емпіричним рівнем станів неврівноваженості 
політичних систем та рівнем їх осягнення за 
допомогою наявних дослідних методологій.  
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НАЦІОНАЛІЗМ У ГЛОБАЛЬНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ:
СВІТОВІ РЕАЛІЇ ТА УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА

Анотація.
Розглядаються ідейні дискусії щодо «прагматичного націоналізму», з великою самооцінкою, але 

й розумним ставленням до інших національностей. Вивчається громадянське суспільство як чинник 
глобального обговорення націоналізму та параметри, якими воно характеризується. Розкриваються 
особливості відродження політичних ідеологій, які відбуваються на основі розробки нової економічної 
стратегії альтерглобалізму та ідентифікації нових еволюційних соціальних груп. Встановлюються 
особливості нелінійних зворотних зв’язків, жорсткі причинно-наслідкові залежності (жорсткий 
детермінізм) у політичному процесі. Обговорюється вплив поширення у політичному процесі форм 
прямої демократії. Вивчаються властивості критики сучасного націоналізму стосовно поняття 
«нація» та за критеріїв визначення національності людини. Досліджується досягнення прагматичного 
громадянського націоналізму, який має об’єднати етнічні спільноти навколо спільного успішного 
політичного майбутнього. 

Ключові слова: публічний дискурс, націоналізм, громадянське суспільство, соціальна держава, 
публічна сфера, глобалізація.
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Nationalize in the global political discussion world realities and Ukrainian specificity
Abstract.
Considered discussions about «pragmatic nationalism», with a great self-esteem, but also a reasonable 

attitude towards other nationalities. Studying civil society as a factor of the global discussion on nationalism 
formation and the parameters by which it is characterized. The peculiarities of the revival of political 
ideologies, which take place on the basis of the development of a new economic strategy of alterglobalism 
and the identification of new evolutionary social groups, are revealed. The peculiarities global ideological 
discussions influence on political process are established. Discussed the influence of distribution in the 
political process, they become forms of direct democracy. It is revealed that the nation state is a state in which 
nations are provided with unimpeded development and priority of interests, but based on widespread notions. 
The interaction of political actors in the conditions of transparency of political life is considered. The paper 
focuses on the orientation of policy-makers towards consensus through public negotiations, discussions on 
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ideological and policy issues. It is argued that the traditional power-centered and institutional-procedural 
dimension of politics is inferior to the new meanings of politics as a medium of communication, transfer of 
knowledge, information within the circle of individuals, within the limits of a certain competence. The status 
of the constitution of ideological landmarks for political science is revealed. The interpretation of political 
publicity and its connotations in the fundamentals of political philosophy is studied. The theoretical status of the 
public sphere of politics in the political theory is established. The article deals with the critique of nationalism 
and the statements about the essence «nation» definition and criteria to determine the nationality of a person. 
The nationalism defined as the doctrine which lacks the pragmatism of ideas, the possibilities of their practical 
application in the social life of people. The properties of the critique of contemporary nationalism in relation 
to the concept of «nation» and the criteria for determining the nationality of a person are studied. Also studied 
the achievement of pragmatic civilian nationalism, which should unite ethnic communities around a common, 
successful political future.

Key words: public discourse, nationalism, civil society, social state, public sphere, globalization.
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Национализм в глобальном политическом дискурсе:
мировые реалии и украинская специфика

Аннотация.
Рассматриваются идейные дискуссии относительно «прагматического национализма» не 

только с большой самооценкой, но и разумным отношением к другим национальностям. Изучается 
гражданское общество как фактор глобального обсуждения национализма и параметры, которыми 
оно характеризуется. Раскрываются особенности возрождения политических идеологий, которые 
происходят на основе разработки новой экономической стратегии альтерглобализма и идентификации 
новых эволюционных социальных групп. Устанавливаются особенности нелинейных обратных связей, 
жесткие причинно-следственные зависимости (жесткий детерминизм) в политическом процессе. 
Обсуждается влияние распространения в политическом процессе форм прямой демократии. 
Изучаются свойства критики современного национализма относительно понятия «нация» и критериев 
определения национальности человека. Исследуется достижения прагматического гражданского 
национализма, который должен объединить этнические сообщества вокруг общего успешного 
будущего.

Ключевые слова: публичный дискурс, национализм, гражданское общество, социальное государство, 
публичная сфера, глобализация.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Націоналізм як ідейний концепт 
виступає одним з найбільш динамічних 
компонентів сучасного політичного 
дискурсу. Ідейну трансформацію переживає 
етнонаціоналізм, в ідейному змісті якого всі 
традиційні європейські народи зберігають 
національну ідентичність. Для того, 
щоб боротися за національні інтереси в 
глобальному світі, замість того, щоб зникнути 
або знищити національну державу в умовах 
глобалізації, політичні сили багатьох країн 
звертаються до ідейних та концептуальних 
дискусій. За їх результатами стає очевидним, 

що актуальності набуває позитивне й 
конструктивне поняття націоналізму. Йому 
мають бути властивими не лише велика 
самооцінка, але й толерантне ставлення до 
інших національностей.

Компонентами глобального громадянсько-
го суспільства на сучасному етапі є діяльність 
громадських організацій та їх участь у полі-
тичних публічних виступах. Також до грома-
дянського суспільства глобального масшта-
бу належать народні, громадські, неурядові 
організації, які вступають між собою в різні 
відносини. Ці відносини не завжди можуть 
бути конструктивними і не завжди спрямова-
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ні на досягнення спільної мети. Очевидно, що 
в умовах політичного плюралізму громадські 
організації можуть перебувати у конфліктних 
взаєминах, вступати у полеміку. Водночас гро-
мадянське суспільство глобального, світового 
рівня характеризується низкою параметрів, 
які в перспективі можуть свідчити про тво-
рення нової публічної сфери політики. Таки-
ми параметрами є трансформація політико-і-
деологічного дискурсу, злиття національних і 
міжнародних вимог та проблем обговорень, а 
також інтернаціоналізація вимог щодо публіч-
ної політики, як простору діяльності суб’єктів 
громадських обговорень.

Аналіз публікацій. Тема політичних об-
говорень націоналізму знайшла своє відо-
браження у роботах багатьох вітчизняних 
дослідників. Зокрема, П. Долганов вивчав 
дискурс націоналізму в риториці політичних 
акторів виборчої кампанії України 2012 року 
[1], М. Зайцева та І. Пєтухова розкрили аспект 
персуазивності юридичного та політичного 
дискурсу [2], К. Назарова вивчала ідею «на-
ції» та «націоналізму» в українському полі-
тичному дискурсі на шляху до створення по-
літичної ідеології [4]. Однак, потребує більш 
ґрунтовного розгляду глобальний та інститу-
ційний виміри обговорень ідейного змісту су-
часного націоналізму.

Метою статті є встановлення світових 
реалій та української специфіки обговорен-
ня націоналізму у глобальному політичному 
дискурсі. 

Основний зміст. Говорячи про сучасний 
націоналізм, у публічних дискусіях і наукових 
обговореннях вчені визначають його як світо-
гляд, в якому інтереси нації вважаються го-
ловною цінністю як на рівні функціонування 
суспільства і держави, так і на рівні трансна-
ціональних відносин. Сучасний націоналізм 
у багатьох випадках апелює до сімейних цін-
ностей – це природне продовження масового 
почуття сімейного єднання. Разом з тим, наці-
оналізм у перспективі глобальних політичних 
альтернатив може проявлятися як захист іден-
тичності нації, а також встановлення доміну-
вання однієї нації над іншими. Оскільки укра-
їнська нація ніколи не характеризувалася ви-

сокою самооцінкою ідентичності та етнічних 
цінностей, для сучасного українського націо-
налізму великою мірою характерне звернення 
до захисту і забезпечення прав і обов’язків 
народу, визнання прав інших народів на укра-
їнських етнічних землях. 

Сучасний націоналізм – це спосіб утрима-
тися у межах ідейних настанов етнічної іден-
тичності за добу глобалізації, тісно співпра-
цюючи і підтримуючи її, не дивлячись на світ 
з точки зору людського суспільства або соці-
альних верств. Але глибоке поняття «природ-
ної» або «довготривалої» нації, зумовленої, 
так би мовити, корінням предків і спадщиною 
минулого, становить основу ідентичностей і 
цінностей на європейському континенті. Сві-
товий націоналізм базується на інтересах на-
роду – умовах і напрямі процесів, що ведуть 
до розвитку народу, а також до його духовно-
го, фізичного та економічного добробуту. На-
ціональна держава – це держава, в якій націям 
забезпечується безперешкодний розвиток і 
пріоритет інтересів, але за поширеними уяв-
леннями, націоналіст – це прибічник думки, 
що нація, має бачити основи свого життя в 
ідеології націоналізму, а також захищає інте-
реси своєї нації у діях і висловах.

Трансформація націоналістичного ідео-
логічного дискурсу проявляється в тому, що 
міжнародні об’єднання політичних сил за 
ідеологічною ознакою дедалі більше здійсню-
ють перегляд своїх ідеологічних позицій і ре-
акцій на процеси економічної і технологічної 
глобалізації у світі. Зокрема, ліві політичні 
організації змінюють адресну групу своїх по-
відомлень, і, відповідно до цього, перетворю-
ються з рупора «глобального пролетаріату» 
на універсального суб’єкта з відстоювання 
інтересів пригноблених етнічних груп. Також 
глобальні ідеологічні системи перебувають 
під тиском змін, які спричинили розпад Ра-
дянського Союзу і глобальної соціалістичної 
системи. Відродження лівих ідей відбувають-
ся на основі розробки нової економічної стра-
тегії альтерглобалізму та ідентифікації нових 
еволюційних соціальних груп. Ними є праців-
ники індустріальних виробництв, маргінальні 
прошарки у країнах, які розвиваються, бідні 
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селяни Латинської Америки, індіанці та інші 
етнічні групи Африки та Азії. 

 Ідеологічна трансформація глобальних 
лівих у сучасному світі відбувається також 
в умовах зростання значення телекомуніка-
ційних технологій, основним символічним 
компонентом ідеологічної системи лівих сил 
у цьому світлі є естетика збройної боротьби. 
Основним духовним і ідейним лідером вважа-
ється Ернесто Че Геварра, в той час як класи-
ки марксизму, а тим більше лідери соціаліс-
тичних країн, відходять на другий план. В цих 
умовах ідеологічне обличчя глобальних лівих 
трансформується і спрямовується на всі, без 
винятку, соціальні прошарки незалежно від 
майнового стану, але, в основному на моло-
діжні, інші вікові групи й студентство.

Праві й консервативні ідеологічні політич-
ні сили в сучасному світі також переживають 
процес ідейної реконцептуалізації, яка поля-
гає у переорієнтуванні пріоритетів оцінюван-
ня національних та етнокультурних ціннос-
тей. Незважаючи на універсалізацію масової 
культури у процесі глобалізації, етнонаціона-
лісти і расисти «вбудовують» свої ідеологічні 
системи у глобальний розвиток, роблячи сво-
єю аудиторією не окремі етнічні групи, а цілі 
регіони сучасного світу, якими є глобальний 
Захід, Європейський Союз, Сполучені Штати 
Америки і Канада, англо-саксонські держави 
тощо.

 В ідеологічній полеміці з лівими, ліберала-
ми, соціал-демократами і клерикалами, праві 
націоналістичні сили сучасного світу застосо-
вують публічну маніфестацію етнічно зумов-
леного насильства, закликають до хрестового 
походу проти глобального Півдня. Вони апе-
люють до незалежних національних почуттів 
країн «золотого мільярда».

Взаємодія політичних суб’єктів в умовах 
прозорості політичного життя, дедалі більше 
стають орієнтованими на досягнення консен-
сусу шляхом публічних переговорів, дискусій 
з ідеологічних і програмних питань. Значного 
поширення у політичному процесі набувають 
форми прямої демократії, до яких належать не 
лише референдуми, громадські збори та акції 
громадської непокори, але й спільноти Інтер-

нет-обговорень. 
Особливим методологічним підходом у ме-

жах соціального-філософського осмислення 
публічної сфери політики є значення публіч-
ності в межах політичної ідеології марксиз-
му. Попри суб’єктивізм у межах цієї традиції 
розкривається значення публічності як соці-
ального явища. Розгляд явища публічності ве-
деться поза межами процесів прийняття влад-
них рішень, які складають основу політичних 
взаємодій [7]. 

Традиційний владо-центричний та інститу-
ційно-процесуальний вимір політики посту-
пається новим смислам політики як середо-
вища комунікації, передавання знань, інфор-
мації в межах кола індивідів, в межах певної 
компетенції. Саме на основі цих практик від-
бувається зміна авторитетів у політиці, від 
змагальності та досягнення політичного та 
ідеологічно обумовленого результату, до до-
сягнення блага певної локальної спільноти та, 
в цілому, блага людства як такого. Саме в цих 
умовах відбувається нова перебудова оцінок 
політики на основі моралі та етики. 

Американський дослідник М. Фріден [10] у 
контексті теорії публічної сфери аналізує іде-
ологію. Для нього ідеологія є однією з форм 
політичної думки і політичні думки поєдну-
ються разом у концепти. Концепти є будівель-
ними блоками для будь-якої політичної дум-
ки, таких форм її, як  політична філософія, по-
літична теорія та ідеологія. Осердям аналізу 
Фрідена є функціональність, якою є функція 
політичної думки і що представляє політичну 
думку. Положенням Фрідена є те, що функція 
кожної політичної думки є мотивувати людей 
до політичних акцій через просування значен-
ня політичної концепції. Політичні концепти 
за своєю природою є змагальними, вони охо-
плюють велику кількість гнучких значень, які 
перебувають у змінах і процесі інтерпретації.

Сучасний дослідник Ерлан Бьюкакінчі у 
роботі «Неокомуністичні партії та влада Цен-
тральної та Східної Європи: зміна політичних 
дискурсів та позиції зовнішньої політики»[9] 
обговорює трансформацію політичного дис-
курсу під час процесу переходу Центральної 
та Східної Європи. В цьому переході від мо-
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ноідеологічного дискурсу до вільного виразу 
думок громадськими групами, увага дослід-
ника сфокусована на ідентифікації процесів 
адаптації політичних партій які стали наступ-
никами комуністичних партій до нових реалій 
та умов, яка проявилася у зміні акцентів у по-
літичному дискурсі. 

Важливе місце у формуванні сучасного по-
рядку денного вивчення публічної сфери по-
літики посідає ідеологічне тлумачення цього 
явища. Воно має для політичної науки статус 
конституювання світоглядних орієнтирів. Те, 
що інтерпретація політичної публічності та її 
конотацій зустрічається у фундаментальних 
основах політичної філософії, підвищує тео-
ретичний статус публічної сфери політики.

Структура громадськості має виключне 
значення для теоретико-методологічної пло-
щини публічної сфери політики. Для повного 
відображення феномену громадськості в її су-
часному стані необхідно відобразити основні 
виміри її існування й розвитку. Одним з таких 
вимірів, який фіксується в сучасній політич-
ній науці, є діяльнісний. Цей вимір дає най-
більшу кількість емпіричних проявів громад-
ськості. За цим виміром є можливість розгля-
дати громадськість як реальне явище.

У межах аналізу громадського активізму є 
підстави уявляти рівень політичної активнос-
ті громадян в кожному окремому суспільстві. 
Якщо ця діяльність відбувається у демокра-
тичному або конкурентному, плюралістично-
му суспільстві, то вона відбувається у публіч-
ній сфері. Іншим виміром є ідейний, на якому 
соціальні вимоги громадян трансформуються 
в ідеологічні положення, що виносяться на 
політичний рівень. У межах ідейного, або кон-
цептуального, виміру існує сукупність ідей, 
носіями яких є представники громадськості, її 
суб’єкти, які потім висувають ці ідеї для пу-
блічної дискусії, роблять заяви, інші комуні-
каційні прояви.

Процедурний вимір громадськості є та-
кож важливим для публічної сфери політики, 
оскільки перехід на вищу від індивідуаль-
нісної самостійної діяльності здійснюється в 
межах процедур, зустрічей, зборів, спільних 
обговорень, в яких є регламент, обмеження 

тощо. Все це становить також фактологічну 
базу політики як явища.

Націоналізм, як політична ідеологія, сьо-
годні потребує оновлення. Глобалізація і на-
ступ космополітизму ХХІ століття встанов-
лює нові правила гри і для того, щоб націо-
налізм залишився конкурентоздатною полі-
тичною концепцією, необхідно переглянути 
фундаментальні принципи цієї ідеології [8].

Як відомо, поняття «нація» є ядром та най-
вищою цінністю націоналізму і саме в пе-
регляді розуміння цього  поняття у глобально-
му дискурсі і полягає надання йому сучасно-
го, адаптованого до нашого часу визначення.

Критики націоналізму стверджують, що 
часто незрозуміло, що являє собою «нація» 
та за якими критеріями визначати національ-
ність людини. Тому етнічний націоналізм у 
глобальній дискусії не має міцної основи, на 
відміну від громадянського націоналізму (або 
його ще можна визначити як ліберальний на-
ціоналізм). У цій доктрині не обмірковують 
ґрунтовно змістове визначення поняття «на-
ція», а взяли за основу просту формулу – на-
ціональність дорівнює громадянству.

Велика перевага, а головне, персуазивна 
ефективність громадянського націоналізму 
полягає в тому, що, на відміну від етнонаці-
оналізму, він приймає різноманітність інди-
відуумів та їх груп як належне. Етнонаціо-
налізм у етнічній політиці схильний бачити 
проблему, тоді як громадянський націоналізм 
– не більше, ніж факт. І таким чином грома-
дянський націоналізм концентрується на по-
будові ефективного, прогресивного суспіль-
ства та соціальної держави, які здатні плекати 
та створювати не тільки абстрактні об’єдну-
ючі поняття такі як мова, віра, спільна істо-
рія, етнічна національність, але і конкретні 
матеріальні досягнення такі, як високий рі-
вень життя, розвинута економіка, екологічний 
і якісний спільний простір життя для себе та 
для майбутніх поколінь. І якраз поєднання 
цих абстрактних та конкретних понять, здатні 
в короткий історичний проміжок часу об’єд-
нати і створити модерну політичну націю.

Громадянський націоналізм ґрунтується на 
індивідуалізмі, свободі, терпимості, рівності і 



154

«Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences», 2019, 2 (1)

правах людини основних цінностях західної 
цивілізації, що дозволяє йому  вписуватись як 
регулятивний чинник в сучасні реалії життя, 
а також протистояти космополітизму відстою-
ючи національну ідентичність та захищаючи 
національні інтереси [6].

Підсумовуючи вище сказане, зазначимо, 
що націоналізму в своїй доктрині не вистачає 
прагматизму ідей, можливості їх практично-
го застосування в соціальному житті людей. 
Дана проблема дуже актуальна, щодо сучас-
ного українського націоналізму та більшості 
його різновидів.

Розглянемо українську ситуацію. Чому 
саме прагматичний націоналізм потрібен 
українцям? Україна перебуває на зіткненні 
цивілізацій, але все ж таки історично тяжіє до 
європейського світу і не будемо забувати, що 
Україна географічно центр Європи. В Європі 
націоналізм був головним елементом держа-
вотворення, а наша країна досі перебуває на 
етапі становлення держави, в умовах зовніш-
ньої агресії з боку імперіалістичної та шові-
ністичної Росії. Тому саме така ідеологія, як 
націоналізм повинна стати відповіддю укра-
їнців на сучасні виклики Росії та світу.

За результатами дискусій, формується ак-
туальне визначення поняття «нація». Це на-
род, який має мову, культуру, свою землю і 
історію, чітко визначає та бачить свою мету, 
тобто національну ідею і реалізовує її через 
національну державу в тому числі і шляхом 
міжкультурної комунікації [5].

Сучасний науковий дискурс пропонує су-
часний варіант ідентифікації українця. Пи-
тання етнічної належності загострилося в 
результаті російсько-української війни. Проте 
зараз на боці України воюють не тільки укра-
їнці за етнічною національністю, але і україн-
ці за паспортом – грузини, хорвати, росіяни, 
білоруси. Отже, згідно з сучасними політич-
ними реаліями, українець – це людина з укра-
їнським громадянством, яка своїми діями та 
поглядами є лояльною до української держави 
і бажає їй розвитку та добробуту. А українці, 
які виїхали за кордон і бачать своє майбутнє з 
іншими країнами – це діаспора.

Ще одним критерієм можна вважати спіль-

ні перемоги. Коли громадянин радіє будь яким 
перемогам країни, як своїм власним і відчуває 
свою причетність до цього успіху.

Добре відомі дані перепису населення 
України 2001 року, показують, що громадян, 
які б ідентифікували себе як українці, було 
77%. Станом на сучасний період, врахову-
ючи анексію Криму та частину Донбасу, які 
були населені найбільшою часткою громадян 
із самоідентифікацією як російськомовні або 
як представники російської етнічної менши-
ни, можемо припустити, що наступний пере-
пис населення 2020 року, ймовірно, покаже 
85-90% громадян, які ідентифікують себе як 
українці. При цьому більшість з них називати-
муть себе патріотами держави на основі мов-
ного критерію [3].

Приймаючі ці критерії ідентифікації гро-
мадян України як українців, націоналізм стає 
прагматичним, раціональним і сучасним. Як-
раз саме цих рис не вистачає сучасним укра-
їнським націоналістам для свого політичного 
успіху.

Стосовно мовного питання, класичний 
етнонаціоналізм говорить, що громадяни 
України повинні вивчати та говорити лише 
українською мовою. Постає питання, як укра-
їнці будуть не відставати від решти світу, не 
вивчаючи інших мов, звідки українці будуть  
черпати сучасні тенденції в бізнесі, культурі, 
науці? Без знання інших мов українці не бу-
дуть успішними. З точки зору прагматичного 
націоналізму, українці повинні бути конку-
рентоспроможними в усіх сферах життєді-
яльності і використовувати для цього будь-які 
можливості. Не дарма Т.Шевченко в поемі «І 
мертвим, і живим, і ненародженим землякам 
моїм...» писав – «Учітесь, читайте, І чужому 
научайтесь, І свого не цурайтесь...».

Перебуваючи між двома опозиційними до 
націоналізму ідеологіями космополітизму та 
шовіністичного імперіалізму, прагматичний 
націоналізм адаптується до вимог часу. При 
цьому він зближується із загальнолюдськими 
цінностями космополітизму, такими, як верхо-
венство права та гуманізм, а також абсолютно 
не припускає проникнення в українське сус-
пільство тих ідей глобального світу, які ро-
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блять українців біднішими та слабкішими.
Висновки. На сучасному етапі, коли Укра-

їна опинилася в епіцентрі боротьби цивілі-
зацій, українці для самозбереження повинні 
виробити здатність адаптуватися до сучасних 
глобальних реалій, позбуваючись чи змінюю-
чи ті національні риси характеру, які є застарі-
лими та шкідливими. Наприклад, ідеологічні 
положення класичного анархізму можуть пе-
ретворити політичну поведінку на творчу де-
струкцію, яка може стати позитивною рисою 
сучасної української нації, підштовхнувши 
Україну до економічного розвитку. А такі мір-
кування, як «моя хата з краю», яка виникла в 
умовах проживання українців у сільській міс-
цевості та зацікавленості питаннями розвитку 
лише свого хутора, домогосподарства тощо, 
необхідно взагалі позбутися, як шкідливої і 

такої, що може призвести до втрати держав-
ності в умовах війни на Сході.

Тому, на нашу думку, прагматичний грома-
дянський націоналізм має об’єднати українців 
в першу чергу навколо політичної стабільнос-
ті та соціально-економічного розвитку. Такі 
абстрактні поняття, як спільна історія, мова, 
віра є маніпулятивними,  хоча вони відіграють 
велику позитивну роль у державотворенні. Та-
кож запропонований у глобальній дискусії по-
літичних альтернатив варіант націоналізму, в 
умовах зовнішньої агресії, стає міцною осно-
вою національної безпеки і оборони держави 
і тією програмою, яка здатна вивести Україну 
з ситуації кризи ідентичності. Перспективою 
розгляду теми статті є вивчення націоналізму 
в системі сучасних політико-епістемологіч-
них інтерпретацій.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ 
РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ

Анотація.
Масові акції протесту в Україні (грудень 2013 – лютий 2014 рр.), що тепер вже увійшли в історію 

під назвами «Євромайдан» або «Революція Гідності», спонукали українську владу та суспільство 
повернутися до однієї з важливих, на нашу думку, проблем – реформування місцевих органів влади. 
Зокрема, 1 квітня 2014 року новий Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження № № 333-
р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні», яке дало поштовх процесу під назвою «децентралізація». Тим не менш, і сьогодні 
значна частина громадян України ставиться до проведення реформ скептично, а в деяких випадках – 
негативно. Ми вважаємо, що причиною цьому є недостатнє розуміння процесу: мова йде не стільки 
про звільнення старих чиновників та набір нових, скільки про зміну філософії відносин між органами 
державної влади і членами територіальних громад. Окрім цього, на нашу думку, негативним фактором 
для України є спротив окремих регіональних еліт, що не зацікавлені в передачі бодай частини своїх 
повноважень своїм наступникам, не до кінця продуманий механізм впровадження реформи та 
низький рівень компетентності нових регіональних лідерів, адже більшість з них має середній або 
нижче середнього рівень освіти. У статті проаналізовано основні аспекти децентралізації в Україні, 
досліджено особливості впровадження децентралізації, виявлено основні ризики впровадженню 
реформи децентралізації, оцінено фактор зовнішнього впливу на процес реформи та досліджено 
ступінь довіри населення до реформування політичної системи в Україні.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальні громади, еліта, федералізація, сепаратизм, 
криза, електоральна поведінка.
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Decentralization as constituent of successful political reform
is in Ukraine: basic calls

Abstract.
The massive protests in Ukraine (December 2013 - February 2014), now included in the history of 

“EuroMaydan” or “Revolution of Dignity”, prompted the Ukrainian authorities and society to return to 
one of the most important, in our opinion, problems - reforming local authorities. In particular, on April 1, 
2014, the new Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Order No. 333-r “On Approving the Concept of 
© Уе.R. Ustimenko, 2019. All rights reserved.      



158

«Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences», 2019, 2 (1)

Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine”, which gave impetus to 
the process called “decentralization”. Nevertheless, even today, a significant part of Ukrainian citizens are 
reluctant to implement reforms, and in some cases, negatively. We believe that the reason for this is the lack of 
understanding of the process: it is not so much about the dismissal of old officials and a set of new ones, but 
about changing the philosophy of relations between state authorities and members of territorial communities. 
In addition, in our opinion, the negative factor for Ukraine is the resistance of some regional elites who are 
not interested in transferring even part of their powers to their successors, the reform mechanism and the low 
level of competence of the new regional leaders are not well thought out, since most of them have an average or 
lower than the average level of education The article analyzes the main aspects of decentralization in Ukraine, 
explores the peculiarities of the introduction of decentralization, identifies the main risks of decentralization 
reform implementation, assesses the external influence on the reform process and investigates the degree of 
public confidence in the reform of the political system in Ukraine.

Key words: local self-government, territorial communities, elite, federalization, separatism, crisis, electoral 
behavior.
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Децентрализация как составляющая успешной политической реформы

в Украине: основные вызовы
Аннотация.
Массовые акции протеста в Украине (декабрь 2013 – февраль 2014 гг.), что теперь уже вошли в 

историю под названиями «Евромайдан» или «Революция Достоинства», побудили украинскую власть 
и общество вернуться к одной из важных, по нашему мнению, проблем – реформирования местных 
органов власти. В частности, 1 апреля 2014 года новый Кабинет Министров Украины утвердил 
распоряжение № № 333-р «Об одобрении Концепции реформирования местного самоуправления 
и территориальной организации власти в Украине», которое дало толчок процессу под названием 
«децентрализация». Тем не менее, и сегодня значительная часть граждан Украины относится к 
проведению реформ скептически, а в некоторых случаях – негативно. Мы считаем, что причиной этому 
есть недостаточное понимание процесса: речь идет не столько об освобождении старых чиновников 
и наборе новых, сколько об изменении философии отношений между органами государственной 
власти и членами территориальных общин. Кроме этого, по нашему мнению, негативным фактором 
для Украины является сопротивление отдельных региональных элит, которые не заинтересованы 
в передаче хотя бы части своих полномочий своим преемникам, не до конца продуманный механизм 
внедрения реформы и низкий уровень компетентности новых региональных лидеров, ведь большинство 
из них имеет средний или ниже среднего уровень образования. В статье проанализированы основные 
аспекты децентрализации в Украине, исследованы особенности внедрения децентрализации, 
обнаружены основные риски внедрения реформы децентрализации, оценен фактор внешнего влиянию 
на процесс реформы и исследовано степень доверия населения к реформированию политической 
системы в Украине. 

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальные общины, элита, федерализация, 
сепаратизм, кризис, электоральное поведение.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні 
впроваджується в життя значна за своїми об-
сягами політична реформа, основною складо-
вою якої є децентралізація влади. Проте й досі 
окремі категорії українських громадян став-
ляться до цього процесу зі скепсисом. При-

чиною, на наш погляд, є нерозуміння ними 
наступної аксіоми: жодна серйозна реформа, 
тим більше великого масштабу, ніколи не від-
бувається моментально, «за помахом чарівної 
палички» – адже такі процеси є довготривали-
ми і доволі виснажливими. Ми маємо справу 
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не просто зі зміною старих бюрократичних 
чиновників на нових, а зі зміною філософії 
взаємовідносин між пересічними громадяни-
ном з одного боку і державою, уособленою 
органами влади – з іншого. Іншими словами, 
якщо раніше люди – представники громади 
на місцях – не мали достатніх важелів впливу 
на політичні рішення, оскільки фактично за 
них вирішували в столиці, то тепер, завдяки 
процесу децентралізації люди дедалі часті-
ше стають активними його учасниками, адже 
усвідомлюють свою відповідальність за долю 
майбутніх поколінь, яким належить розвивати 
свої регіони і Україну в цілому. Секрет вище-
зазначеного скепсису дуже простий: в країнах 
перехідного періоду (в нашому випадку – по-
страдянського простору, за виключенням кра-
їн Балтії) громадяни не звикли самі вирішува-
ти проблеми, вони сподіваються на допомогу 
з боку когось. Це, на нашу думку, є однією з 
проблем, що становлять серйозний виклик 
проведенню реформи, оновленню українсько-
го політичного класу, як наслідок – стабілі-
зації соціально – політичної ситуації в нашій 
країні, її успішної інтеграції до цивілізовано-
го світу.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблеми децентралізації влади в 
Україні займаються не тільки політологи - тео-
ретики, але й політологи практичного спряму-
вання, чинні і колишні політики, чиновники, 
громадські активісти, соціологи, журналісти, 
депутати Верховної Ради і органів місцевого 
самоврядування. Серед них активно виділя-
ються експерт Інституту Політичної Освіти, 
член політради політичної партії «Сила Лю-
дей» Олександр Солонтай, голова Інституту 
Громадянського Суспільства Анатолій Тка-
чук, німецький і український політолог Ан-
дреас Умланд.

Мета дослідження. Головною метою є 
розкриття особливості впровадження децен-
тралізації як складової політичної реформи, 
дослідження всіх можливих потенційних ви-
кликів процесу децентралізації влади в Украї-
ні, акцентування уваги на наслідки цих викли-
ків.

Виклад основного матеріалу. Існує безліч 

визначень терміну «децентралізація», проте в 
нашому випадку, найбільше підходить наступ-
ний: децентралізацією є передача значних по-
вноважень та бюджетів від державних органів 
органам місцевого самоврядування таким чи-
ном, щоб якомога більше повноважень мали 
ті органи, які ближче до людей, де такі повно-
важення можна реалізовувати найуспішніше 
[1]. Крім цього, доцільно дати визначення та-
кому її виду, як «політична децентралізація».

Політична децентралізація – це пропор-
ційне представництво представників регіонів 
держави (областей, республік, країв, районів) 
в парламенті, можливість проведення вибо-
рів безпосередньо в регіоні, розподіл владних 
та політичних повноважень між конкретною 
регіональною одиницею та власне, органами 
центральної влади країни. Тут також перед-
бачається наявність постійних контактів між 
владними структурами центрального (вся 
держава) і місцевого (певний регіон) рівнів, 
забезпечення регіону необхідними правами та 
свободою діяльності (за обов’язкової умови 
відповідності Основному Закону – Конститу-
ції та іншим нормативно – законодавчим ак-
там України). Значним плюсом при проведен-
ні децентралізації є покращення умов розвит-
ку економіки як певного регіону, так і країни 
в цілому, одночасно підвищуються ефектив-
ність роботи органів влади на місцевому та 
загальнодержавному рівнях та довіра громади 
до своїх представників, делегованих від їх-
нього імені до виконання своїх обов’язків.

За словами Анатолія Ткачука, складовими 
процесу децентралізації є реформа територі-
альної організації влади, місцевого самовря-
дування і регіональної політики [2]. Логічним 
початком цього процесу є прийняття 1 квітня 
2014 року Кабінетом Міністрів України Кон-
цепції реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади [3]. 
Планувалось, що за результатами реформи, 
громада отримувала більше повноважень, 
враховуючи принцип субсидіарності, за якого 
представники громади мають право вдаватися 
до будь – яких дій виключно в разі їх ефек-
тивності на місцевому, а не на загальнонаціо-
нальному рівні; до речі, цей принцип є доволі 
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поширеним в країнах Європейського Союзу 
та в США. Виконавчу владу в регіонах мали 
би передати виконкомам місцевих рад, тоді 
як раніше цим питанням опікувались місцеві 
адміністрації. В свою чергу, мала бути запро-
ваджена ще й посада префекта, який заміняв 
би голову державної адміністрації. Як і голо-
ва, наприклад, ОДА, префект призначається 
Президентом за поданням Уряду і несе перед 
ними повноту відповідальності. Принципова 
відмінність префекта від голови адміністрації 
полягає в наступних аспектах: 

1. Префект не може бути залежним від 
місцевих політичних еліт;

2. Не має права на одностайне прийнят-
тя остаточного рішення щодо законності / 
незаконності рішень місцевих органів влади, 
а лише призупиняє їхню дію з одночасним 
зверненням до суду;

3. У порівнянні з головою адміністрації 
має менше повноважень, оскільки його функ-
ція – не контрольна, а наглядова [4].

Однак, того ж 2014 року перші спроби вне-
сти зміни до Конституції України не увінча-
лись успіхом, оскільки народні депутати не 
встигли проголосувати за проект, запропо-
нований президентом України Петром Поро-
шенком до виборів у Верховну Раду 26 жовт-
ня 2014 року, а тому цей проект було знято з 
порядку денного. Відповідний законопроект 
«Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» був прийнятий лише в лютому на-
ступного року, хоча пройшов перше читання 
ще влітку 2014 року [5]. Одночасно, в лютому 
2015 року був прийнятий та вступив в силу 
закон «Про засади державної регіональної по-
літики», який регулює нові правила ведення 
регіональної політики [6].

Незважаючи на прийняття необхідної нор-
мативно – правової бази, процес реформуван-
ня як місцевого самоврядування, так і полі-
тичної системи в Україні зазнає гальмування. 
Причин цьому існує декілька. Першою причи-
ною, на наш погляд, є вже вищезазначена від-
мова прийняти відповідні законодавчі акти в 
2014 році перед парламентськими виборами, 
оскільки і в Верховній Раді і на рівні місцевих 
ОМС є політики, котрим невигідне проведен-

ня реформи. Адже в такому разі їм доведеться 
попрощатися зі своїми мандатами, а отже, їх 
позбавлять можливості знаходитися при вла-
ді, прикривати корупційні схеми та нацько-
вувати звичайних громадян один на одного, 
маніпулюючи при цьому питаннями мови, іс-
торичного минулого, територіального устрою 
країни, її геополітичної орієнтації тощо.

До того ж, активним гравцем в цьому полі 
виступає Російська Федерація, котра окупу-
вала частину території України – Автономну 
Республіку Крим і розв’язала війну в Доне-
цькій та Луганській областях, надаючи до-
помогу т.зв. «ДНР» і «ЛНР». Росія має свій 
інтерес в українській децентралізації, а саме 
– через Мінські угоди. До речі, реформа де-
централізації мала на меті і внесення змін до 
чинного законодавства стосовно статусу оку-
пованих територій, простими словами - пе-
редбачалось повернути «народні республіки» 
до складу України. І тут одразу маємо зверну-
ти увагу на перший ризик: якщо Україна по-
годиться на цей крок, то це означає фактичну 
легалізацію цих сепаратистських анклавів.

Як наслідок, Москва отримує карт–бланш 
на блокування євроінтеграційних прагнень 
України та блокування зовнішньополітичного 
курсу офіційного Києва на вступ до євроат-
лантичних структур. Це також означає пере-
творення України з унітарної на федеративну 
державу, до чого прагне Кремль. На думку 
політолога Андреаса Умланда, нинішня війна 
і її наслідки не залишають можливостей для 
громадян України піти навіть на компромісні 
домовленості з проросійськими терористами 
і офіційною Москвою, адже переважна біль-
шість українського політикуму не бажає на-
віть після формальної реінтеграції ОРДЛО в 
Україну давати місцевій т.зв. «політичній елі-
ті» призначати своїх представників у владні 
та силові структури, мати окремий від загаль-
ноукраїнського бюджет, розбудовувати неза-
лежні від України зовнішньоторговельні та 
зовнішньополітичні стосунки.

Тому, ця ідея відкидається ними, навіть 
тими з них, хто ще в 2014 році з офіційних 
трибун закликав «почути Донбас» [7]. 

Другою причиною гальмування процесу є 
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відсутність досвіду в представників молодого 
політичного класу, оскільки, на нашу думку, 
через розпорошеність по ідеологічно проти-
лежним одна одній політичним партіям, вони 
не мають впливу на процес. Крім того, не вар-
то забувати, що часто – густо, представники 
нової політичної еліти є дуже некомпетентни-
ми в своїй справі: частка службовців місце-
вого самоврядування, депутатів і чиновників, 
які мають вищу освіту , традиційно становить 
не більше двох третин, а в деяких випадках – і 
того менше [8] .

Також, соціологічні опитування громадян 
України у здійсненні реформи розділились: в 
липні 2017 року Фонд «Демократичні Ініці-
ативи імені Ілька Кучеріва» та Центр Разум-
кова провели соціологічне опитування серед 
громадян стосовно їхнього ставлення до ре-
форми. За даними опитування, 7,5% опитаних 
відповіли, що безумовно підтримують, 34,5% 
- скоріше підтримують, 16,3% - швидше не 
підтримують, 10,4% - зовсім не підтримують, 
31,4% - не визначилися з відповіддю. У той 
же час тільки 19,9% респондентів (на заході 
- 23,8%, в центрі - 19,8%, на півдні - 15,4%, 
на сході - 18,5%) відповіли, що добре володі-
ють інформацією про ініціативи влади щодо 
децентралізації, 61,9% опитаних (на заході - 
57,9%, в центрі - 66,8%, на півдні - 53,6%, на 
сході - 62,3%) - щось чули про них, 18% рес-
пондентів(на заході - 18,3%, в центрі - 13,3%, 
на півдні - 30,7%, на сході - 18,7%) - не во-
лодіють такою інформацією, 0,2% опитаних 
(на заході - 0%, у центрі - 0,2%, на півдні - 
0,4%, на сході - 0,5%) - не відповіли. Крім 
того 36,7% опитаних вважають, що децентра-
лізація влади в Україні відбувається дуже по-
вільно [9].

На нашу думку, це пов’язано в першу чергу, 

із соціальною та економічною кризою в краї-
ні, коли населення турбує не стільки розвиток 
країни, скільки питання фізичного виживан-
ня, чим активно користуються популісти. За 
словами експерта Інституту Політичної Осві-
ти Олександра Солонтая, в цьому випадку 
спостерігається зростання корупційної скла-
дової та боротьби за владу на місцях, заруч-
никами яких стає потенційний електорат. Ця 
боротьба за владу відбиває зацікавленість в 
людей проводити зміни та посилює в них мрії 
про «доброго царя, який за них все вирішить» 
[10; 11].

Висновки. Дослідивши особливості впро-
вадження децентралізації, виявивши ризики, 
з якими вже неодноразово зтикалися експерти 
і політики, ознайомившись з даними соціо-
логічних опитувань, маємо наступну карти-
ну: потенційними викликами для успішного 
завершення процесу і оновленню політичної 
системи в Україні досі залишаються мала 
обізнаність (часто – незацікавленість насе-
лення) в політичних процесах, перетворення 
цієї реформи на інструмент маніпуляцій по-
пулістами з метою отримати якомога більше 
преференцій для себе (однаково стосується 
і загальнонаціонального і місцевого рівнів), 
незрілість представників молодого політич-
ного класу до змін та використання внутріш-
ньо українських проблем з-за кордону.

Окрім цього, на нашу думку, негативним 
викликом для України є політичний спротив 
окремих регіональних еліт, які не зацікавлені 
в передачі бодай частини своїх повноважень 
своїм наступникам, не до кінця продуманий 
механізм впровадження реформи та низький 
рівень компетентності нових регіональних лі-
дерів, адже більшість з них має середній або 
нижче рівень освіти.
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Монографічне дослідження С. В. Савойської 
на тему «Політологічний контекст моделі мов-
ної політики: теоретико-методологічний аналіз» 
є актуальною проблемою, яка пов’язана з тран-
сформацією усіх сфер суспільно-політичного та 
демократичного життя, а також ролі у ньому мов-
ної політики як моделі, яка на політичній арені 
представляє мовно-культурні та мовно-політичні 
інтереси усіх громадян, зокрема й у взаємовід-
носинах з державою. Варто констатувати, що на-
укове дослідження С. В. Савойської спирається 
на широку методологічну базу, на основі розро-
блено наукову стратегію, яка стосується істори-
ко-політичного формування, всебічного розвитку 
та розбудови моделі мовної політики.  

Політологічна та наукова цінність підходів 
автора монографії полягає у тому, що з їх допо-
могою модель мовної політики розглядається під 
кутом бачення системних змін, які для неї слу-
жать будівельним матеріалом. Концептуальний 
підхід до аналізу проблеми допоміг виробити 
систему понять, побудувати авторську концеп-
цію теоретичної моделі об’єкта та предмета до-
слідження. Комунікативний підхід розглядається 
автором монографії як інституціональна методо-
логія конструктивно-деструктивного формуван-
ня моделі мовної політики на усіх еволюційних 

етапах буття України, яка періодично була неза-
лежною або окупованою державою. На слушну 
думку С. В. Савойської, конструктивна інституці-
ональна модель мовної політики може бути побу-
дована лише незалежною державою за підтримки 
усіх формальних і неформальних інституцій, які 
ефективно функціонують та об’єднують спіль-
ноту у політичну націю, враховуючи усі регіони 
держави та місцеві інституції. Цікава під цим 
кутом бачення інша модель мовної політики, яка 
антиукраїнськими інституціями також представ-
лена як конструктивна. Вона гальмує розбудову 
моделі мовної політики на національній та раціо-
нальній основах, позаяк орієнтується не на націо-
нальні цінності, а інтереси колишньої метрополії. 

Структура монографії відповідає логіці дослі-
дження, яка є продуманою, ефективною і резуль-
тативною. У зв’язку з цим авторка монографії пі-
дібрала вдалий методологічний інструментарій, 
який допоміг ефективно дослідити основні віхи 
ідейно-інституційного та політико-культурного 
формування та розбудови моделі мовної політики 
на етапах незалежності Української держави, мо-
дернізації, українізації та реформування. Окрім 
цього, Світлана Василівна майстерно дослідила 
гальмування розвитку моделі мовної політики 
російськими, імперськими, радянськими, угор-
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ськими, румунськими, польськими та ін. інститу-
ціями, окремі з яких не припиняють втручатися 
у внутрішні справи незалежної України на тлі її 
демократизації та лібералізації суспільно-полі-
тичного життя. 

Варто відзначити, що авторка дослідження 
вміло визначила особливості розбудови моделі 
мовної політики у добу її модернізації у першій 
половині 1990-х рр., спираючись на державні та 
національно-демократичні політичні інституції, 
ефективні засоби та механізми. Це було виклика-
но вимогою часу та змінами у моделі мовної по-
літики, які дозволили українському народу взяти 
курс на побудову демократичного суспільства, на 
українізацію та модернізацію усіх сфер і галузей 
суспільно-політичного життя країни. Цій пробле-
мі присвячений один з її розділів, де майстерно 
досліджено модернізацію як інституцію онов-
лення та зміни політологічного контексту моделі 
мовної політики. Аналіз національної політики, 
яка по праву визначається Савойською С. В. як 
інституціональна конструктивна основа розвитку 
моделі мовної політики, допоміг зрозуміти, що її 
ефективність залежить від рівня патріотичності 
українського народу, сформованості національ-
ної ідеї, національної свідомості та знання істо-
рії. Від рівня розвитку цих інституцій залежить 
ефективна розбудова моделі мовної політики, з 
чим не можна не погодитися. 

Заслугою С. В. Савойської є те, що вона ретель-
но розібралася у тій  мовно-політичній спадщині, 
яка дісталися українському народу та державі від 
колишніх метрополій. Цій проблемі присвячено 
п’ятий розділ монографічного дослідження, де 
проросійська мовна політика досліджується як 
політична інституція, яка успішно функціонує в 
Україні як філія національних інтересів і ціннос-
тей Росії. Це більш детально розкрито з допомо-
гою таких неформальних інституцій як виклики, 
ризики та небезпеки, які, як антиукраїнські полі-
тичні символи, діють всупереч розбудови політо-
логічного контексту моделі мовної політики. На 
ґрунті формальні/неформальні інституції вини-
кли непорозуміння і протистояння, які підказали 
автору монографії, якою у такій ситуації має бути 
модель мовної політики у юридично незалежній 
Українській державі. 

Вельми важливим як з науково-теоретичного, 

та і з політико-практичного кутів бачення є комп-
лексний аналіз моделі мовної політики, що базу-
ється на раціональній політики, яка є конструк-
тивною основою для розвитку політологічного 
контексту моделі мовної політики. Раціональна 
політика, як неформальна інституція, спираєть-
ся у своїй діяльності на демократичні цінності і 
такі неформальні інституції, якими є політична 
компетентність, «комунікативна раціональність», 
«комунікативна дія» та «деліберативна демокра-
тія» та ін. 

До беззаперечних переваг монографічного до-
слідження варто віднести те, що зазначена модель 
мовної політики дає можливість побачити пере-
ваги конструктивного над деструктивним, раці-
онального над ірраціональним, демократичних 
і національних цінностей над авторитарно-тота-
літарними. Щоб викласти власне бачення мов-
но-політичних проблем та запропонувати кон-
структивні шляхи їх розв’язання, С. В. Савойська 
по-новому переосмислила модель мовної політи-
ки, яка на території України у різні часи здійсню-
валася колоніальною владою, а наразі – незалеж-
ною, та зробила ґрунтовні висновки. На її слушну 
думку, конструктивна модель мовної політики не 
повинна розбудовуватися насильницькими мето-
дами, вона має спиратися на спеціально розро-
блені програми, які висвітлюватимуть героїчні 
сторінки з історії української культури, літерату-
ри українського народу та об’єднуватимуть усі 
етнічні спільноти у політичну націю, стержнем 
якої, на переконання авторки дослідження, мають 
бути етнічна українська нація, українська мова і 
культура. 

Усе це дає підстави констатувати, що моно-
графія С. В. Савойської є самостійним та завер-
шеним дослідженням, положення якого логічно 
обґрунтовані та мають наукову новизну. Виходя-
чи з цього, автор монографічного дослідження 
засвідчила уміння використовувати нові науко-
ві підходи, напрями та ефективно осмислюва-
ти мовну політику як модель, робити ґрунтовні 
узагальнення, висновки та обґрунтовувати влас-
ну позицію. Тому вважаю, що є всі підстави ре-
комендувати монографію Савойської Світлани 
Василівнина на тему: «Політологічний контекст 
моделі мовної політики: теоретико-методологіч-
ний аналіз» до друку. 
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