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ПАТРІАРХУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ БУКОВИНИ,
ПРОФЕСОРУ ЮРІЮ МАКАРУ – ТІЛЬКИ 75

Ювіляр народився 4 лютого 1935 р. на прадавній українській землі Холмщина (тепер у складі Республіки 
Польща), у селі Новосілки Томашівського повіту Люблинського воєводства в родині Івана та Юлії (з роду Свистун) 
Макарів. Сім’я не була бідняцькою, бо батьки мали 10 га орної землі і 2 га лісу. Батько ще на початку 20-х років 
здобув сільськогосподарську освіту. До ведення власного господарства застосував здобуті знання, брав час від 
часу участь у різноманітних сільськогосподарських виставках. Все було б добре, якби не національно-релігійні 
утиски з боку польських властей, які будь-що намагалися завершити ополячення місцевих українців. 

З початком Другої світової війни на короткий час наступило деяке відродження українського національного 
життя. Німецька окупаційна влада, намагаючись використати у своїх цілях українсько-польські протиріччя, 
дозволили повсюдно відкрити українські школи, повернули українцям уцілілі церкви, дозволили відкрити 
Холмську єпархію. Більше того, згодилися на створення окремих українських допоміжних інституцій, які діяли 
під пильним німецьким оком. Це викликало глибокий національний зрив. Проте німецька влада, керуючись 
принципом „поділяй і володарюй”, слідкувала за тим, щоб ні українці, ні поляки не здобували переваги у 
взаємному поборюванні одні одних. Тому Холмщина перетворилася з початком війни на арену кривавої розправи 
над українцями з боку польського підпілля, яке було добре зорганізованим. Серед загиблих був і батько Ювіляра – 
Іван Макар, який займався організацією молочарських кооперативів у довколишніх селах.

Ось у таких умовах проходило дитинство майбутнього вченого. Навчання він розпочав 1941 р. в рідних 
Новосілках у новоствореній Українській народній школі. Лише протягом першого року навчання тривало більш 
менш задовільно, тобто заняття відбувалися щоденно, хоч увесь навчальний процес обслуговували лише двоє 
вчителів – чоловік та його дружина. Потім у навчанні з’явилися перебої. Вчителі кудись виїхали. Навчати дітей 
почали місцеві жінки, які колись здобули освіту у Холмській вчительській семінарії. У зв’язку з неспокоєм у 
навчанні з’являлися все довші і довші перерви. До третього і четвертого класів Ювіляр мав можливість ходити 
лише зрідка. Але вимушені пропуски компенсував домашньою самоосвітою.

Навесні 1945 р. Юлія Макар з двома малолітніми синами була переселена до Херсонської області УРСР. Тоді з 
Польщі вивезли майже півмільйона українців, розкидавши їх по західних і південно-східних областях України. На 
Херсонщину Юлія Макар із своїми дітьми потрапила разом з родиною свого найстаршого брата Юрія Свистуна. 
Там Юрій Макар разом із своїм двоюрідним братом Віталієм Свистуном закінчив четвертий клас вже радянської 
початкової школи.

Однак умови проживання у новому середовищі не дуже підійшли прибульцям і вони після відповідної 
„розвідки” подалися на Волинь, де ще не було колгоспного ладу і де можна було, як здавалося, жити у звичних 
для себе обставинах, тим більше, що тут проживала досить компактно значна частина таких самих знедолених 
холмщаків. Спочатку родина поселилася у селі Звірові тодішнього Теремнівського району. Юрій пішов до п’ятого, 
а його молодший брат Віталій до першого класу семирічної школи у чеському селі Копче, перейменованому 
у зв’язку з виселенням чехів на Новокотів. Десь з кінця 1947 р. родина почала відчувати матеріальну скруту. 
Тому Юрій, щоб полегшити матері справу утримання дітей, перейшов навчатися до сьомого класу у Ківецівській 
середній школі № 1 і проживав протягом року в родині згаданого дядька Юрія Свистуна.

По закінченні сьомого класу Ювіляр не мав змоги продовжити навчання у школі, тому вступив до Володимир-
Волинського педучилища, яке розпочало підготовку вчителів фізкультури. Тут захопився спортом, що дозволило 
йому не лише набути відповідного фаху, але й розвинутися фізично і, відповідно, зміцнити своє здоров’я. 
Приступивши, таким чином, чотирнадцятилітнім хлопчаком до навчання в педучилищі, Юрій фактично перейшов 
на „самостійний хліб”, намагаючись, разом з тим, допомагати матері і молодшому братові, які на той час уже 
мешкали у тих же Ківерцях, під Луцьком.

Як зізнається Ювіляр, навчання у фізкультурному навчальному закладі, відкривало перед тими, хто не 
лінувався, широкі можливості для підзаробітків коштом безпосередньої участі у чисельних змаганнях, а також 
суддівства на них. А це, у свою чергу, створювало можливість забезпечити собі такі-сякі засоби для існування.

Молодий спортсмен не лише зміцнював здоров’я, але й приділяв чималу увагу вивченню усіх інших предметів 
навчального плану. Він ще з ранніх дитячих років проявив потяг до історії. В батька і в діда по батьковій лінії 
були невеличкі домашні бібліотеки українською, російською, польською і німецькою мовами. У сім’ї панував 
культ Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та інших видатних українців. У педучилищі історію 
викладав вихованець Київського університету Олексій Яворський, який своїми лекціями суттєво спричинився 
до розвитку в юного вихованця бажання зайнятися на майбутнє глибоким вивченням історії вже як науки. Тому 
Юрій, не вагаючись, вступив 1953 р., після закінчення педучилища, на заочне відділення історичного факультету 
Київського університету.

Паралельно Юрій Макар розпочав вчительську роботу в Затурцівській середній школі. Затурці, тоді районний 
центр, знаходяться на півдороги між Луцьком і Володимиром-Волинським. Після року праці був призваний на 
військову службу, яку проходив у повітряно-десантних військах, спочатку в Рязані, а потім Рибінську.
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Після демобілізації у 1957 р. Юрій Макар продовжив заочно навчання у Київському університеті, рівночасно 
працюючи вчителем. Вчителював спочатку в Новоукраїнській середній школі Забузького району Львівської 
області. Тепер цьому колишньому містечку повернена історична назва – Варяж. Воно відноситься до Сокальського 
району. З наступного навчального року, тобто з вересня 1958 р., у зв’язку з реорганізацією районів, Юрія Макара 
переведено на посаду вчителя історії і фізкультури до середньої школи № 2 міста Червонограда, яке саме тоді 
бурхливо розвивалося як столиця Львівсько-Волинського вугільного басейну.

Коли Юрій Макар 1962 р. закінчив навчання в університеті, його призначено того ж року директором Гірницької 
восьмирічної школи, яку він реорганізував згодом у Червоноградську середню школу № 6. А через п’ять років 
він очолив середню школу № 10, яку прийняв з будівництва. У школі з самого початку навчалося майже дві 
тисячі учнів. Юрій Макар організував досить діяльний педагогічний колектив, який протягом короткого часу 
зумів під його керівництвом досягти значних успіхів у навчально-виховній роботі. Школа стала однією з кращих 
у місті, а вчителі хімії та фізики – заслуженими вчителями УРСР. Попрацював Юрій Макар директором ще в 
одній новоствореній школі № 12, звідки за конкурсом перейшов у 1971 р. до Чернівецького університету.

Ще працюючи директором школи Юрій Макар наполегливо займався науковою роботою. Восени 1967 р. 
протягом двох місяців він збирав матеріали у центральних архівах Польщі. Науковий пошук завершив захистом 
на початку 1971 р. кандидатської дисертації Варшавське збройне повстання 1944 року, опублікувавши попередньо 
ряд розвідок у київських наукових виданнях.

Перейшовши до Чернівецького університету Юрій Макар розробив і протягом багатьох років викладав 
студентам-історикам провідні курси з новітньої історії зарубіжних країн. Він продовжив також розпочату 
попередньо наукову діяльність. До університету Ювіляр прийшов, будучи вже кандидатом історичних наук, на 
посаду старшого викладача кафедри всесвітньої історії. Згодом став доцентом кафедри історії нового та новітнього 
часу.

Наприкінці 1975 р. колеги обрали Юрія Макара на посаду декана історичного факультету, яку він обіймав 
повних двадцять сім років, залишивши її з початком 2003 р. Займаючи цю важливу в університетській системі 
посаду Ювіляр повністю розкрив свій хист здібного організатора викладацького і студентського колективу. 
Послідовно здійснюючи задуману стратегію розвитку факультету Юрій Макар насамперед подбав про створення 
життєздатного науково-педагогічного колективу, без якого він не уявляв собі зростання факультету як одного з 
провідних навчально-наукових підрозділів університету. Цьому передували роки наполегливої, напруженої праці. 
Запалюючи випускників власним прикладом Ювіляр підбирав для роботи талановитих випускників факультету. 
Переважна більшість нинішніх професорів, доцентів і асистентів факультету – це власне випускники 70-х – і вже 
навіть 2000-х рр. З ініціативи Юрія Макара та під його керівництвом з 1994 р. на факультеті діє спеціалізована 
рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій з історичних наук. У зав’язку з перереєстраціями до ради 
долучалися захисти з філософських, а потім політичних наук. З весни 2004 р. рішенням Президії ВАК України 
замість однієї спецради на факультеті діє дві – окремо з історичних і політичних наук. Другу очолює професор 
Макар. Кожна з рад має право приймати до захисту докторські і кандидатські дисертації за двома спеціальностями.

Подбавши про забезпечення факультету належним науково-педагогічним потенціалом, Юрій Макар створив 
передумови для того, щоб колектив одночасно працював над розв’язанням посталих перед ним завдань щодо 
належної підготовки фахівців та власного науково-педагогічного зростання.

Виростивши колектив однодумців належної кваліфікації Ювіляр приступив разом з ним до структурної 
перебудови. Але це вимагало добрих двох десятків років наполегливої праці. Отже, з другої половини 90-х рр., 
вже в умовах незалежної України, Юрій Макар власне націлив колектив на структурну розбудову факультету. 
Була розроблена стратегічна лінія цієї розбудови з урахуванням потреби в нових кадрах фахівців суспільного 
спрямування. Ректорат намагання факультету підтримав. З 1998 р. на історичному факультеті розпочалася 
підготовка фахівців-політологів. Відповідно кафедру історії нового і новітнього часу, яку з початку 1992 р. 
очолював декан факультету, реорганізовано на кафедру всесвітньої історії та політології. Згодом її розділено на дві 
окремі кафедри. З’явилася кафедра політології та соціології. Ректорат поклав на неї обов’язки не лише підготовки 
фахівців з політології, але й викладання курсів політології та соціології на всіх факультетах університету.

А з 1999 р. на факультеті розпочато підготовку фахівців з напрямку Міжнародні відносини. У черговий раз 
2001 р. відбувся поділ кафедри на той час всесвітньої історії та міжнародних відносин на кафедри історії нового 
та новітнього часу, яку очолив професор Олександр Сич, вихованець Ювіляра, і кафедру міжнародних відносин. 
Нею керує Юрій Макар.

Завдяки зусиллям Ювіляра нинішній історичний факультет – це багатопрофільний підрозділ університету, 
якій готує фахівців за трьома напрямками (Історія, Політологія, Міжнародні відносини). З напрямку Історія за 
спеціальностями – Історія та Етнологія. З напрямку Міжнародні відносини – з Країнознавства та Міжнародної 
інформації. Разом з трьох напрямків нинішній факультет історії, політології та міжнародних відносин готує 
фахівців за п’ятьма спеціальностями. Нині на його семи кафедрах працює близько 90 професорів, доцентів та 
асистентів, а також понад два десятки учбово-допоміжних працівників. Навчається на факультеті понад тисяча 
студентів на стаціонарі та поверх 500 – на заочному відділенні. 
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Усі сім кафедр є випускаючими. Це кафедри: історії України (завідувач – проф. О.Добржанський); етнології, 
античної та середньовічної історії (завідувач – проф. С.Пивоваров); історії нового та новітнього часу (завідувач –
вже згаданий проф. О.Сич); міжнародних відносин (завідувач – проф. Юрій Макар); політології та державного 
управління (завідувач, перший в університеті д. політ. наук, проф. А.Круглашов); міжнародної інформації 
(завідувач – проф. В.Фісанов); кафедра сучасних іноземних мов та перекладу (завідувач – доц. Т.Івасютин). 
Остання створена для підготовки фахівців-міжнародників у галузі іноземних мов. Вони отримують подвійну 
кваліфікацію фахівців з міжнародних відносин і перекладачів. Кафедра, яка налічує близько двадцяти викладачів, 
укомплектована переважно випускниками факультету іноземних мов Чернівецького університету. За їх допомогою 
студенти оволодівають англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською та румунською мовами.

Якщо говорити про суто наукову роботу, то, як вже згадано вище, Ювіляр протягом усіх майже чотирьох 
десятків років своєї праці в Чернівецькому університеті нею займався постійно. Його перу належить понад 
чотириста статей, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, колективні та індивідуальні 
монографії, підручники та навчальні посібники. Але про все за порядком.

Протягом 70-х рр. Юрій Макар працював над темою докторської дисертації, пов’язаної з суспільно-
політичними та соціально-економічним переустроєм Польщі протягом 1944-1949 рр. Цей період в радянській 
історіографії іменувався часом „народно-демократичних революцій” у зарубіжних європейських країнах, 
визволених радянськими військами від гітлерівських поневолювачів і віднесених до радянської сфери впливу по 
Другій світовій війні. Сказане стосувалось і Польщі. Проте готову дисертацію автор не подав до захисту з огляду 
на те, що в державах Центрально-Східної Європи як, зрештою, у цілій тодішній „світовій системі соціалізму” 
надходили зміни, які змушували науковця переосмислити хід суспільних процесів. Ювіляр не відійшов від теми. 
Він побував додатково в архівах тодішнього Радянського Союзу, Польщі, Канади та США. Наново осмислив тему 
і успішно захистив 1989 р. дисертацію, як і попередню – кандидатську – в Київському університеті.

Юрія Макара, цілком заслужено, вважають засновником наукової школи з історико-політичних проблем 
сучасного світу. До речі, під такою назвою виходить редагована ним збірка наукових праць кафедри міжнародних 
відносин. За роки праці в Чернівецькому університеті ним підготовлено два з половиною десятків кандидатів 
та десяток докторів з історичних та політичних наук. Визнанням його авторитету в наукових колах України є 
шестирічна праця вченого експертом ВАК України з політичних наук.

Професор Макар виступив засновником ряду наукових видань, які під його орудою стали широко відомими не 
лише в Україні, а й поза її межами. Вони введені ВАК України до Переліку видань, у яких дозволено публікувати 
результати дисертаційних досліджень з історичних та політичних наук. Це, передусім, Науковий вісник 
Чернівецького університету. Серія: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. До 2003 р. він виступав у 
ролі редактора Вісника. А тепер працює як заступник редактора. До речі, разом із відомим українським вченим із 
США Любомиром Винарем. Сюди ж слід віднести і збірку Історико-політичні проблеми сучасного світу. Юрій 
Макар бере участь і в редагуванні інших наукових збірок в університеті, поза його межами, в Україні, а також за 
кордоном. Між іншим, його зусиллями суспільно-політичний Буковинський журнал став ваківським науковим 
виданням з історичних, політичних, філологічних та філософських наук.

Не зайвим буде нагадати, що з ініціативи та безпосередньої участі проф. Макара в Чернівецькому університеті 
проходять великі міжнародні форуми та окремі тематичні конференції. Серед них можна назвати хоча б декілька. 
Це: в далекому 1975 р. – VIII Всесоюзна конференція істориків-славістів за участю понад 200 вчених; у 
1990 р. – тематична конференція Еміграція населення західноукраїнських земель до Північної Америки на рубежі 
ХІХ – ХХ ст. Її роль в освоєнні канадського Заходу, за участю українських і канадських науковців; у 2000 р. відбувся 
Перший конґрес українських істориків Українська історична наука на порозі ХХІ століття, організований 
спільно з Українським історичним товариством, очолюваним професором Любомиром Винаром. У конгресі взяло 
участь понад 300 вчених; у 2002 р. – V конгрес Міжнародної асоціації україністів, в якому взяло участь понад 
900 вчених з 24 країн світу. Матеріали конференцій і конгресів публікуються. Зокрема, доповіді і повідомлення 
Першого конґресу українських істориків під загальною редакцією проф. Юрія Макара і Любомира Винара 
вийшли у чотирьох томах, загалом понад 1300 сторінок великого формату. Також вийшли друком семитомним 
виданням матеріали V Конгресу МАУ.

Загалом тематика особистих досліджень Ювіляра доволі розгалужена – від конкретних проблем до широких 
політичних узагальнень. Він бере участь в буковинознавчих дослідженнях, вивченні українсько-польських 
міжлюдських і міждержавних стосунків на різних етапах історії, дослідженні історії і сьогодення української 
діаспори, історії Канади, Польщі, сучасних міжнародних відносин тощо.

Загальновизнаним фактом є заснування Ювіляром напряму Канадознавство у Чернівецькому університеті, 
насамперед всебічне вивчення усіх сторін життя українських канадців. З цією метою ще на початку 80-х рр. Юрій 
Макар запропонував канадським вченим спільну тему дослідження Роль національно-етнічних груп в освоєнні 
канадського Заходу. 

Професор Макар відіграв помітну роль у налагоджені Чернівецьким університетом міжнародних контактів. 
Згадана вище тема стала досліджуватися тому, що 1977 р. Чернівецький університет уклав угоду про співпрацю 
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з канадським Саскачеванським університетом. Виконуючи доручення тодішнього ректора проф. К.Червінського 
декан історичного факультету Юрій Макар вступив у контакт з канадським ректором Робертом Беггом, який саме 
перебував з візитом у Києві і хотів укласти угоду про співпрацю з одним із західноукраїнських університетів. 
Вияснивши наміри гостя Юрій Макар, повернувшись до Чернівців, після відповідних консультацій з ректором 
підготував проект угоди, яка й була підписана. Їй судилося довге і плідне життя. Угода продовжує діяти й 
тепер. Зараз в Чернівецькому університеті відкрито Центр канадських студій. Центр став суттєвим допоміжним 
чинником у підготовці фахівців – істориків, політологів, міжнародників та, зрештою, й інших спеціальностей.

Оскільки зайшла мова про співпрацю з Канадою, то слід нагадати, що з легкої руки Ювіляра Канадознавство 
у Чернівецькому університеті набуло широкого розвитку. Університет став провідним науковим центром України 
у цій галузі. Тут захищено з названої проблематики понад десять кандидатських дисертацій з історичних та 
політичних наук, дві докторські – з історичних наук (проф. О.Сич) та з педагогічних наук (проф. І.Руснак), а тепер 
подана до захисту докторська дисертація доц. кафедри міжнародних відносин Т.Лупулом. А починалося все з того, 
що Ювіляр привозив з кожної поїздки до Канади десятки кілограмів матеріалів з Національного архіву Канади 
(тепер Бібліотека і Архіви Канади), з провінційних архівів Альберти, Саскачевану та Манітоби, а також наукових 
публікацій з історії, соціології, політології, демографії, різноманітних статистичних довідників та енциклопедій. 
Ювіляр налагодив широку співпрацю з науковцями не лише Саскачеванського, але й ряду інших університетів 
Країни кленового листка, зокрема: Альбертським, Торонтським, Карлтонським та Оттавським (обидва в Оттаві), 
Манітобським. В усіх тих університетах діють українознавчі центри. На цій основі Ювіляр налагодив тісну 
взаємодію з Канадським інститутом українських студій, Центром української культури та етнографії ім. Гуцуляків – 
обидва діють у складі Альбертського університету, з Українсько-канадським архівом-музеєм Альберти, що також 
в Едмонтоні. Такі розгалужені контакти сприяли тому, що родина українського походження з Едмону Іван та 
Люба Григорії обладнали за посередництвом Канадського інституту українських студій на історичному факультеті 
Чернівецького університету комп’ютерний клас вартістю у 10 тис. дол. США. З фондів того ж Канадського 
інституту українських студій студенти факультетів – історії, політології та міжнародних відносин; філологічного, 
педагогічного та ін. вже протягом багатьох років поспіль отримують стипендії. Стипендіатів визначають конкурсні 
комісії названих факультетів.

Подібним чином Ювіляр спричинився до розгортання співпраці з університетами США – Лок-Хевен 
(Пенсільванія) та Боулінг Грін (Огайо). Туди чернівецькі студенти їздять на навчання від одного семестру до 
двох років. Щоправда, відсутність коштів та проблеми з візами не дозволяють здійснювати ці студентські поїздки 
регулярно.

Важливу роль відіграв Ювіляр у налагодження регулярних контактів з суто українськими науковими 
установами. Крім згаданих канадських, тут насамперед слід нагадати про співпрацю, започатковану з ініціативи 
професора Макара, з Українським історичним товариством та його друкованим органом Українським Істориком. 
Натхненником та організатором Товариства і журналу виступив ще понад півстоліття тому молодий вчений 
Любомир Винар, який спільно з відомими українськими науковцями заклав їх та далі спрямовує їхню діяльність. 
Діаспорні вчені після відновлення незалежності України намагаються повернути свої наукові надбання в Україну, 
що відповідає логіці речей. Отже, завдяки професорові Макару, до Чернівецького університету надходять усі 
видання Українського історичного товариства, публікації яких вже здійснюються в Україні. На факультеті історії, 
політології та міжнародних відносин зібраний повний комплект Українського Історика від першого номера, що 
вийшов у 1963 р. Тепер українські вчені з України і діаспори працюють в одному напрямку, що є дуже важливим 
фактором розвитку об’єктивно наукової української суспільствознавчої науки.

Багато працює Ювіляр в галузі українсько-польських наукових контактів, як рівно ж, навчальної роботи. За його 
безпосередню участь укладені угоди про співпрацю з Варшавським, Жешовським університетами, Люблінським 
католицьким університетом та Свєнтокшиською політехнікою, які представляють Польщу. Останніми роками 
до Польщі на літню мовно-культурну практику щорічно виїжджає по 30 студентів-міжнародників. Чернівецькі 
студенти беруть участь в конкурсах бакалаврських та маґістерських робіт за Програмою Еразмус Мундус, що 
діє у Консорціумі європейських університетів з ініціативи Жешовського університету. У конкурсах чернівецькі 
студенти постійно посідають призові місця з історії, політології та міжнародних відносин.

Професор Макар не лише виступає організатором чи співорганізатором наукових форумів у Чернівцях чи 
Україні. Він активний їх учасник у Польщі, Румунії, Чехії, Канаді, США. Окремо варто згадати його діяльну участь 
в українсько-польському семінарі Україна – Польща: важкі питання. Протягом п’яти років відбулося десять 
засідань семінару, почергово – в Луцьку на базі Волинського університету та Варшаві – в Академії національної 
оборони. Під час наукових дебатів розглядалися найскладніші моменти у взаємній історії обох народів, що мало 
б сприяти усуненню нашарувань взаємної відчуженості протягом століть. Наполегливість Ювіляра спричинилася 
до того, що його рідну Холмщину разом з Підляшшям польські вчені згодилися розглядати як терени, на яких 
проти українців застосовувався жорстокий релігійно-політичний та фізичний терор з метою їх ополячення. 
Відповідно й українські вчені отримали багато цікавої документальної інформації з боку своїх польських колег. 
Матеріали друкувалися під одноіменною назвою українською і польською мовами.
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Як вже згадувалося, професорові Макару належить велика кількість наукових та науково-методичних праць. 
Лише у 2000-х рр. з-під його пера – самостійно чи з колегами – вийшли праці: Холмщина і Підляшшя у першій 
половині ХХ століття. Політична проблематика (Львів, 2003), З Україною в серці (Чернівці, 2003) – написана 
спільно з дружиною – Леонорою Макар; Хотинщина. Історичний нарис (Чернівці, 2002) – у співавторстві з 
проф. О.Добржанським та доц. О. Масаном; Мудрість народна – мудрість міжнародна. Прислів’я, приказки, 
крилаті вислови та мовні звороти дев’ятьма мовами (Чернівці, 2004) – спільно з доц. А. Жовківським з кафедри 
сучасних іноземних мов та перекладу та іншими науковцями, в тому числі з Львівського університету. Навесні 
2005 р. професор Макар, разом з викладачем кафедри іноземних мов О. Слюсарем, доц. кафедри міжнародних 
відносин В. Струтинським та доц. тієї ж кафедри В. Макаром опублікував посібник Польська мова. Посібник 
для студентів-міжнародників, яким користуються студенти при вивченні польської мови. Вкрай потрібними для 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів стали такі видання: Ю. Макар, В. Бурдяк, Т. Івасютин, В. Семенко 
Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра (нім. мовою). Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2008. та Ю. Макар, 
Б.Гдичинський, В. Макар, С. Попик, Н. Ротар. Україна в міжнародних організаціях. – Чернівці: Прут, 2009. Зараз 
на письмовому столі вченого колективна праця Від депортації до депортації, присвячена трагічній долі українців 
Холмщини і Підляшшя у ХХ столітті.

Ювіляр пройшов на своєму життєвому шляху чималі випробування. Залишеному у дитячому віці без батька 
йому довелося у буремні воєнні та повоєнні роки скуштувати гіркого сирітського хліба. Проте труднощі лише 
загартували його. Він набув великого життєвого досвіду. Близько двадцяти років Ювіляр віддав праці у школі, 
половину з них на нелегкій директорські посаді. А тепер майже сорок років самовіддано трудиться у Чернівецькому 
університеті, пройшовши шлях від старшого викладача до знаного в Україні та за її межами професора. Завдяки 
його цілеспрямованості і наполегливості історичний факультет з малого, маловідомого підрозділу перетворився 
на багатопрофільну, потужну науково-навчальну складову частину Чернівецького університету.

Багаторічна творча праця Ювіляра відзначена багатьма заохоченнями з боку ректорату університету, міських та 
обласних властей, урядовими нагородами, почесними відзнаками за кордоном. Доктор історичних наук, професор 
Юрій Макар є заслуженим діячем науки і техніки України (2001 р.), академіком Міжнародної слов’янської академії 
наук (1997 р.), Української академії історичних наук (1999 р.), Української вільної академії наук в США (2006 р.) 
та Української академії політичних наук (2007 р.), кавалером ордена „За заслуги” ІІІ ступеня (2006 р.), почесним 
професором Чернівецького (2000 р.), Волинського (2003 р.) та Жешівського (Польща, 2007 р.) університетів. 
Отримані нагороди свідчать про високу оцінку праці професора Макара в Чернівецькому університеті. Проте 
найвищою оцінкою для нього є шана і повага з боку тих, з ким він працює та з боку тисяч випускників факультету, 
як, рівно ж, нинішніх його студентів.

Вшановуючи професора Юрія Макара з його Ювілеєм бажаємо йому й надалі працювати так само енергійно, 
на благо факультету та університету, як він робив це протягом попередніх десятиріч.

Олександр Добржанський,
Владислав Струтинський,

Тарас Івасютин,
Анатолій Круглашов,

Сергій Пивоваров,
Олександр Сич,

Володимир Фісанов
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Міністерство освіти і науки України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Юрія Федьковича

НАКАЗ
м. Чернівці

«02» лютого 2010 р.       № 40-К

4 лютого 2010 року виповнюється 75 років доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри 
міжнародних відносин, почесному професору Чернівецького, Волинського та  Жешівського (Польща) 
університетів, Заслуженому діячу науки і техніки України

МАКАРУ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ
Юрій Іванович Макар розпочав свою трудову діяльність у 1953 році після закінчення Володимир-

Волинського училища фізичної культури вчителем історії і фізкультури Затурцівської середньої школи 
Волинської області. З 1954 року по 1957 рік – служив в армії, після якої продовжував працювати 
на посаді вчителя Новоукраїнської середньої школи Львівської області. З 1971 року займав посаду 
старшого викладача кафедри загальної історії історичного факультету Чернівецького університету, з 
1973 року – заступника декана цього ж факультету, з 1974 року – доцента кафедри загальної історії, з 
1975 року по 2002 рік – декана історичного факультету, з 1990 року – професора кафедри історії нового 
та новітнього часу, з 1992 року займає посаду завідувача цієї ж кафедри, зараз кафедри міжнародних 
відносин.

В 1971 році захистив кандидатську дисертацію, в 1990 році – докторську. Вчене звання професора 
втримав у 1991 році.

За час роботи Макара Ю.І. на посаді декана історичний факультет виріс у багатопрофільний 
підрозділ університету з потужним науково-педагогічним потенціалом. З’явились нові спеціальності: 
країнознавство, політологія, етнологія, міжнародна інформація.

Юрій Іванович – відомий вчений. Автор понад 400 наукових праць в галузі історичних та політичних 
наук, в тому числі монографій, підручників. Ним підготовлено 24 кандидати та 9 докторів наук. З його 
ініціативи створено і діють на факультеті дві спеціалізовані ради по захисту докторських і кандидатських 
дисертацій з історичних та політичних наук, одну з яких очолює Юрій Іванович. Заступник редактора 
“Наукового вісника Чернівецького університету. Історія. Політичні  науки. Міжнародні відносини”. 
Редактор кафедрального збірника “Історико-політичні проблеми сучасного світу”. Бере участь 
в редколегіях інших видань, в т.ч. “Public Voice” (США). Тривалий час є співредактором наукового 
журналу Українського історичного товариства “Український історик” (США). Ініціатор укладання та 
виконання багатьох міжнародних угод університету з вузами та громадськими організаціями США, 
Канади, Польщі, Австрії. За його сприяння в університеті створений Центр канадських студій.

Нині проф. Макар Ю.І. продовжує активно працювати в галузі підготовки фахівців-міжнародників 
та науковій сфері, бере участь у громадському житті університету та поза його межами. Він активний 
організатор багатьох українських і міжнародних наукових форумів, керівник студентських наукових 
робіт.

За вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, активну 
громадську діяльність у 1995 році був нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, у 2002 році – 
Почесною грамотою МОН України та грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації, у  
2006 році – орденом “За заслуги” III ступеня.

Користується заслуженими авторитетом і повагою серед викладачів і співробітників Чернівецького 
університету.

ВІТАННЯ ЮВІЛЯРОВІ
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Щиро вітаю шановного Юрія Івановича з нагоди ювілею, зичу здоров’я на многії літа, щастя на 
життєвій стежині, тепла і затишку в родинному колі, оточення справжніх друзів, колег і однодумців, 
творчих досягнень на освітянській ниві на благо рідної України.

Наказую:
за високі досягнення в навчальній, науковій та громадській діяльності, вагомий внесок у виховання 

інтелектуальної еліти України та з нагоди ювілею оголосити подяку Макару Юрію Івановичу та 
преміювати його в розмірі посадового окладу.

Ректор      Мельничук С.В.

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ, ВИСОКОПОВАЖНИЙ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ!!!
Ваша рідна кафедра віншує Вас з нагоди Ювілею!

     
     Ми вітаємо нині щиро
     Наукового кумира,
     Щоби в лютому, наче в квітні
     Вас гріли промені привітні.
     Щоб достаток був у хаті,
     Друзів щоб було багато.
     Щоб щасливо всі жили,
     Здоровенькими були!
     Здоров’я, Вам усі бажають,
     На творчість й успіх надихають.
     Щоби Вам весело жилось,
     А все задумане збулось.

04 дня, лютого місяця, року 2010
Чернівці         (Підписи членів кафедри)

Міністерство закордонних справ України
        Завідувачу
        кафедри міжнародних відносин
        Чернівецького національного
        університету імені Юрія Федьковича
        професору Макару Ю.І.

Шановний Юрію Івановичу!
Прийміть мої найщиріші поздоровлення з нагоди Вашого 75-літнього ювілею.
Протягом багатьох років Ваша академічна і наукова діяльність спрямована на підготовку та виховання 

висококваліфікованих фахівців для Української держави.
Мені особливо приємно, що Ви входите до грона українських науковців, які спрямовують свої 

зусилля на поглиблення міжнародних зв’язків із закордонними університетами. Згадані контакти, поряд 
з розширенням навчальної та наукової співпраці, сприяють формуванню позитивного міжнародного 
іміджу України як європейської держави з високим рівнем освіти і науки.

Відрадно, що керована Вами кафедра ініціює та бере участь в численних міжнародних проектах, 
які спрямовані на пропагування та поширення в українському суспільстві знань про Європейський 
Союз та НАТО. Особливо важливо, що більшість цих проектів спрямовані до української молоді, яка 
визначатиме майбутній шлях України.

У цей урочистий день зичу Вам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів у Вашій освітній та науковій 
діяльності, творчого натхнення та родинного щастя.

З щирою повагою,
Заступник Міністра     О.Купчишин
4 лютого 2010 р.
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м. Варшава       Завідувачу Кафедри міжнародних
04 лютого 2010 р.     відносин Чернівецького національного
       університету імені Юрія Федьковича
       Професору Ю.І.Макару

Вельмишановний Юрію Івановичу,
Прийміть найтепліші вітання з нагоди Вашого славного Ювілею – 75-річчя з Дня народження.
Ваш життєвий шлях – це яскравий приклад служіння своєму Народу і своїй Вітчизні, це приклад 

служіння Науці і приклад виховання молодого покоління українців.
Ваші здобутки справді є вражаючими – як в науці і в підготовці наукових кадрів, так і в наданні 

путівок в життя численній армії студентів, які пройшли Вашу школу і які сьогодні успішно трудяться в 
різних куточках України і далеко за межами нашої країни.

Як Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Польща мені особливо приємно 
відзначити Ваш великий особистий внесок у розвиток українсько-польського співробітництва, у 
поєднання українського і польського народів.

Щиро бажаю Вам, вельмишановний Юрію Івановичу, подальших великих успіхів у Вашій важливій 
науковій і викладацькій діяльності, міцного здоров’я, родинного затишку і всіляких інших гараздів.

З глибокою повагою,
Посол       О.Моцик

Посольство України в Румунії      Завідуючому кафедрою
4 лютого 2010 р.        міжнародних відносин 
         доктору історичних наук,
         професору Макару Ю.І.

Шановний Юрію Івановичу!
Від імені колективу Посольства України в Румунії щиро вітаю Вас з 75-річним ювілеєм.
Ваша наукова діяльність знайома не лише фахівцям історичної та політологічної галузі, а й 

співробітникам дипломатичних установ.
Широко відомі Ваші наукові праці, які стосуються українсько-румунських відносин, буковинознавства, 

досліджень історії і сьогодення української громади, у т.ч. українців, які проживають в Румунії та 
Республіці Молдова. Засновані за Вашою участю регулярні конференції в Чернівецькому національному 
університеті ім.Ю.Федьковича «Україна-Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні взаємини 
в контексті сучасних європейських процесів», їх висновки та рекомендації ефективно використовуються 
у практичній діяльності.

Від душі бажаємо Вам подальших творчих успіхів, наснаги і сили, міцного здоров’я та добробуту.

З повагою,
Посол      М.З.Кулик

Canadian Embassy      Пану Юрію Макару
Ambassade du Canada      Завідувачу кафедри міжнародних відносин
4 лютого 2010 року      Чернівецький національний університет
       вул. Коцюбинського, 2
       Чернівці 58012

Прийміть наші найщиріші привітання із 75-ми роковинами. Бажаємо Вам щастя, успіхів у здійсненні 
задумів і прагнень та міцного здоров’я на довгі роки. Сподіваємося, що Ваша невтомна енергія 
сприятиме розвитку ще тісніших відносин між канадцями та українцями.

З глибокою повагою,
Посол  Дж. Даніель Карон



19

Київ, 4 лютого 2010 р.      Ш.Пан
       проф. д-р історичних наук
       Юрій Іванович Макар
       Завідувач Кафедри міжнародних відносин
       Чернівецького національного університету
       ім. Ю.Федьковича
       Чернівці

Вельмишановний Юрію Івановичу!
Дозвольте засвідчити Вам свою високу повагу та від усього серця привітати з нагоди Вашого 

Ювілею.
Прошу прийняти мої найщиріші побажання щастя й здоров’я, невтомності, наснаги та подальших 

гарних здобутків у Вашій педагогічній та науковій праці.
Вірю, що завдяки Вам і Вашій неоціненній підтримці дружні стосунки між нашими народами, між 

університетською молоддю і педагогічними кадрами зміцнюватимуться і служитимуть розвиткові і 
пошукові нових шляхів, які зближуватимуть суспільства наших країн. Гадаю, що ніхто краще за Вас, 
уродженця довоєнної Речі Посполитої, не відчуває ваги приятельських відносин наших двох народів.

Із сподіванням на нашу подальшу співпрацю і Ваші нові прекрасні книги,

З виразом великої до Вас пошани,
Посол        Яцек КЛЮЧКОВСКІ

ТЕЛЕГРАМА 
КИЇВ  186/101  55  5/2   1532. 4. 02. 2010

УРЯДОВА. Україна,  М.ЧЕРНІВЦІ 12,  ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО 2, ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, МАКАРУ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ

ШАНОВНИЙ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ! ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ ПОВАЖНИМ ЮВІЛЕЄМ 75-РІЧЧЯ. 
У ЦЕЙ СВЯТКОВИЙ ДЕНЬ ЗИЧУ ВАМ ЩАСТЯ, ЗДОРОВ'Я, БЛАГОПОЛУЧЧЯ І ЖИТТЄВИХ 
ГАРАЗДІВ.

МІНІСТР ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ  ГЕОРГІЙ ФІЛІПЧУК

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ  С. ЛИЗУН

04 лютого 2010 р.
Шановний Юрію Івановичу!

Від усього серця щиро вітаю Вас із Днем народження!
Бажаю Вам, видатному науковцю, мудрому керівнику армії викладачів і студентів, міцного здоров’я 

та оптимізму, невичерпного запасу сил.
Нехай Вашими невтомними діяннями квітне й багатіє Українська держава на гідний спадок для 

майбутніх поколінь. Нехай Божа благодать завжди буде з Вами.
Щиро бажаю Вам родинного тепла і затишку, достатку, найповнішої реалізації нових задумів, ще 

довгих років плідної праці.
Нехай радість, тепло, щастя й добро завжди будуть з Вами, Вашими рідними і близькими!

З повагою,
Народний депутат
України       Петро Гасюк 
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Посольство України       The Embassy of Ukraine
в Литовській Республіці        in the Republic of
         Lithuania

4 лютого 2010 р.       Чернівецький національний
         університет ім. Ю.Федьковича
         факультет історії, політології
         та міжнародних відносин
         Проф. Макару Ю.І.

Вельмишановний ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ!
Прийміть щирі поздоровлення з нагоди визначної дати у Вашому житті – славного 75-літнього 

ювілею!
Високо цінуємо Ваш внесок та невтомні багаторічні зусилля щодо утвердження та популяризації 

української історичної науки у світі, зміцнення високого авторитету розбудованої Вами Чернівецької 
історичної школи.

Сердечно бажаємо Вам здоров’я, невичерпного оптимізму, людського щастя, родинного благополуччя 
і достатку, здоров’я і сили для реалізації усіх планів і задумів.

Хай Вас ніколи не покидає та енергія, з якою Ви беретесь за кожну справу в своєму житті!

З глибокою повагою,
Радник      Сергій Попик

ШАНОВНИЙ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ!

Прийміть щиросердечні вітання з 75-річчям від дня Вашого народження!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця стали вагомим внеском у 

виховання не одного покоління достойних учнів, серед яких багато науковців, державних діячів і 
просто шанованих людей. Ви здобули високу повагу серед колег та друзів, стали добрим прикладом 
самовідданості улюбленій справі.

Я пишаюсь тим, що мені випала така чудова нагода – бути Вашим учнем.
Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними 

супутниками на Вашому життєвому шляху.
Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на  Вас 

чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років.
Зичу Вам довгого віку в щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї.

Щиро Ваш
Заступник голови
Київської міської 
державної адміністрації     Сергій Рудик
4 лютого 2010 р.

Шановний Юрію Івановичу!
Прийміть мої щирі вітання і найкращі побажання з нагоди Вашого Дня народження!
Зичу Вам великого особистого та родинного щастя, міцного здоров’я, довгих років плідного життя, 

здійснення всіх Ваших планів, мрій та побажань, а також подальших звершень у Вашій повсякденній 
діяльності,

З повагою,
Заступник Голови
Правління  ВАТ «Укрнафта»    Б.П.Гдичинський
4 лютого 2010 р.
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Вельмишановний Юрію Івановичу!

Від імені професорсько-викладацького складу і слухачів Дипломатичної академії України 
при Міністерстві закордонних справ України прийміть найщиріші поздоровлення та найкращі 
вітання з нагоди Вашого 75-річного ювілею!

Відповідальний і принциповий, уважний і терпеливий, вимогливий і толерантний, Ви 
завжди виявляєте свої найкращі риси в усіх своїх справах і починаннях.

Нехай притаманна вам  рішучість і мудрість завжди супроводжують Вас у вашій багатогранній 
діяльності,  а величезний багаж наукових здобутків і добрих справ послужить міцною основою 
для Ваших подальших успіхів!

Щиро бажаємо Вам, Юрію Івановичу, прихильності долі, людського щастя, добра, 
невичерпного здоров’я, благополуччя та злагоди Вашому дому.

За дорученням колективу
Дипломатичної академії України
при  МЗС України,
Ректор      проф. Б.І.Гуменюк
04.02.2010

Шановний Юрію Івановичу!

Колектив Волинського національного університету імені Лесі Українки сердечно вітає Вас, нашого 
почесного професора, із ювілейною датою – 75-літтям від Дня народження.

Ваша невтомна праця науковця втілилась у численних і ґрунтовних дослідженнях, адже Ваш доробок 
означений вагомим внеском у справу розквіту української історичної науки.

Керівництво університету, викладачі, аспіранти і студенти вдячні Вам за підтримку історичної науки 
на Волині, за участь у наших конференціях, за постійну допомогу в підготовці фахівців-істориків.

Бажаємо Вам, Юрію Івановичу, здоров’я, радощів, достатку, нових творчих успіхів! Хай ніколи не 
замулюється Ваше життєдайне джерело, хай не меркне, повсякчас надихає та окрилює нас світло Вашої 
душі і слова!

З глибокою повагою
Ректор     І.Я.Коцан
4 лютого 2010 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

        Завідувачу кафедри міжнародних 
        відносин Чернівецького 
        національного університету
        імені Юрія Федьковича, доктору
        історичних наук, професору
        Макару Ю.І.

Вельмишановний Юрію Івановичу!
Прийміть мої сердечні вітання із Днем народження!
Щедрістю душі, самовідданою працею, винятковим почуттям обов’язку Ви заслужили глибоку 

шану. Вам властиві прагнення до справедливості, відповідальність і організованість, невичерпна 
енергія, принциповість, активна життєва позиція, готовність допомогти словом і ділом. Щиро шаную 
Вашу мудрість, доброзичливість, високий професіоналізм і щоденну копітку працю.
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Бажаю Вам, шановний Юрію Івановичу, міцного здоров’я, душевного спокою, родинного тепла, 
щирої вдячності і поваги всіх, хто Вас знає. Зичу добра, злагоди і успіхів у здійсненні творчих планів і 
життєвих задумів.

Нехай щедра українська земля дарує Вам натхнення для творчості, а Ваша невтомна праця проростає 
паростками правди і мудрості на славу нашої любої України!

З повагою
Ректор        О.М.Завальнюк
4 лютого 2010 р.

Національний        The National  University of
Університет «Острозька академія»     Ostroh Academy

       Завідувачу кафедри міжнародних відносин
       Чернівецького національного університету
       імені Юрія Федьковича
       д.і.н., проф. Юрію Івановичу Макару

Вельмишановний Юрію Івановичу,
Професорсько-викладацький склад та студенти Національного університету „Острозька академія” з 

найщирішими почуттями вітають Вас з 75-річним ювілеєм.
Весь Ваш життєвий шлях позначений віхами сходження, наукового i професійного зростання, 

нестримного творчого пошуку.
Знаемо Вас, Юрію Івановичу, як непересічну людину, унікальну особистість, в якій гармонійно 

поєднуються духовне багагство, високий професіоналізм, мудрість i розум, справжня інтелігентність.
Важко переоцінити Ваш вклад у розвиток історнчної науки, різних аспектів міжнародних відносин, 

а також у становления факультету icтоpiї, політології та міжнародних відносин Чернівецього 
національного університету ім. Ю. Федьковича. Ви виховали цілу плеяду молодих науковців, що 
сьогодні не лише складають основу колективу гуманітаріїв Чернівецького університету, а й є провідними 
співробітниками інших вищих навчальних закладів.

Від усієї душі зичимо Вам міцного здоров'я на довгі роки, щастя, достатку i благополуччя, натхнення 
у щоденній роботі, нових звершень у професійній та громадській діяльності  у справі виховання 
високоосвічених фахівців для нашої держави.

Нехай пройдене i здобуте Вами на життєвих дорогах буде опорою i запорукою нових ycnixiв, а 
знання i досвід продуктивно працюють на благо розвитку освіти і науки. Невичерпних сил Вам, наснаги 
у вихованні молоді, поваги i шани від людей, родинного  затишку, здійснення всіх задумів і мрій.

Нехай над Вами завжди буде Боже благословення.

З правдивою пошаною 
ректор Національного університету
„Острозька академія”,
Герой України       проф. І.Д.Пасічник

Декан
факультету міжнародних відносин
Національного університету
„Острозька академія”      доц. А.Є.Атаманенко
4 лютого 2010 р.
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       Завідувачу кафедри міжнародних відносин
       Чернівецького національного
       університету імені Юрія Федьковича
       доктору історичних наук,
       професору Макару Ю.І.

Шановний Юрію Івановичу!
Від ректорату Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника щиросердно 

вітаю Вас із ювілеєм – 75-річчям від Дня народження!
Від усієї душі бажаю доброго здоров’я, великого щастя, добра, благополуччя, нових вагомих 

здобутків, творчої наснаги та невтомності у Вашій повсякденній праці.
Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах мудрість та 

виваженість. Нехай зоря удачі буде Вашою незмінною супутницею, а Боже благословення супроводжує 
усі починання.

У день Вашого ювілею поділяю Вашу радість.

З глибокою повагою,
Ректор,
член-кореспондент НАН України,
професор       Богдан Остафійчук
4 лютого 2010 р.

Шановний Юрію Івановичу!
колектив Рівненського державного 

гуманітарного університету вітає Вас з 75-річчям!

Щира вдячність Вам і шана, за благородну працю, за те, що Ви щедро вкладаєте знання, вогонь душі, 
доброту і людяність серця у розвиток історичної науки.

Зичимо Вам міцного здоров’я, сімейних гараздів, неспокійних студентів, вдячних випускників, 
нових професійних творчих надбань, збереження молодечого завзяття в реалізації всіх задумів.

Нехай щедрість, якою Ви нагороджуєте людей, знання, які приносять користь, мудрість та 
цілеспрямованість довгі роки осяють Ваш життєвий шлях.

Від імені колективу РДГУ
проректор           А.М.Воробйов
4 лютого 2010 року

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ!

Прийміть щиросердні вітання від ректорату і колективу Університету економіки та права «КРОК» з 
нагоди ВАШОГО славного ЮВІЛЕЮ!

Зичимо ВАМ – народному дипломатові, відомому вченому, організатору історичної і політичної 
наук та блискучому педагогові – міцного козацького здоров’я, гармонії в душі, благополуччя, творчого 
натхнення, незмінної ділової вдачі та невичерпної енергії на все ВАШЕ тривале активне довголіття.

Впевнені, що ВАШ життєвий досвід, дипломатичний хист, ерудиція, талант організатора, вченого і 
педагога, невтомна креативна праця й надалі слугуватимуть піднесенню престижу вітчизняної освіти і 
науки та зростанню іміджу України на міжнародній арені.

Нехай надихають і підтримують всі ВАШІ починання ВАША славна родина, розуміють і допомагають 
численні друзі та колеги, а Доля збагачує шаною та повагою людей!

З глибокою повагою
Ректор         С.М.Лаптєв
4 лютого 2010 р.
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Akademia Pomorska w Słupsku
Słupsk, 4 lutego 2010 r.

List Gratulacyjny
         Szanowny Pan
         Prof. Jurij Makar
         Czerniowiecki Uniwersytet
         Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Szanowny Panie Profesore,
Pragnę przekazać Panu Profesorowi w imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej Akademii 

Pomorskiej w Słupsku najserdeczniejsze gratulacje z okazji wspaniałego Jubileuszu 75. Urodzin. Chciałbym 
jednocześnie złożyć podziękowanie za kilkuletnią, pełną zaangażowania współpracę z naszą Uczelnią, dzięki 
której studenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość zgłębiania tajników wiedzy oraz poznawania bo-
gatej kultury naszych narodów.

Gratuluję Panu Profesorowi również wielu suksesów odniesionych na niwie naukowej oraz dydaktycznej. 
Każde Pana działanie, podejmowane zawsze z niezwykłą solidnością i profesjonalizmem, sprawiło, że zyskał 
Pan zasłużone uznanie wśród współpracowników, wychowanków, jak również przyjaciół z Akademii Pomor-
skiej w Słupsku.

W tym uroczystym dniu chciałbym złożyć także serdeczne życzenia należytej satysfakcji z odniesionych 
sukcesów, wielu nowych wyzwań naukowych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Rector
dr hab. prof. nadzw.        Roman Drozd

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego   Szanowny Pan
Rzeszów, 2 lutego 2010 r.    Prof. dr hab. Jurij Makar
al.Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów    Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych
tel.: +48 17 872 10 000 (centrala)   Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza
+48 17 872 10 10     Czerniowce
+48 17 852 21 00
Fax: +48 17 872 12 65
e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl

Wielce Szanowny Panie Profesorze, Drogi Jubilacie!
W szczególnej chwili życia i pracy zawodowej prekazuję Panu z glębi serca płynące życzenia oraz pozd-

rowienia. Składam wyrazy szacunku za wszystkie działania łączące szkolnictwo wyższe europejskich krajów, 
wspierające naukowo-dydaktyczne kontakty nauczycieli akademickich oraz studentów.

Pamiętamy o tym, że zawsze Pan Profesor skutecznie łączył działalność dydaktyczną z realizacją wie-
lu międzynarodowych projektów. Powszechnie cenione i znane są Pana publikacje na temat polityki i 
międzynarodowych stosunków. Wniósł Pan wiele do polskiej nauki i dydaktyki, a udział w rzeszowskich kon-
ferencjach naukowych był nie tylko okazją do formalnego wystąpienia w sesji plenarnej, ale przede wszystkim 
objaśnianiem europejskiego ładu.

Prekazuję dziś Panu Profesorowi – w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego – 
szczere i serdeczne życzenia wielu jeszcze lat wszechstronnej aktywności. Niech szczęście, sdrowie oraz 
pomyśloność nigdy Pana Profesora nie opuszczają, a czas pozwoli na realizację wielu zawodowych i prywat-
nych zamierzeń.

Z wyrazami czacunku 
Rektor, Prof. dr hab.    Stanisław Uliasz
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Вельмишановний Юрію Івановичу!

Колектив Інституту історії України НАН України щиросердно вітає Вас – відомого вченого і педагога 
із славетним ювілеєм – 75-річчям від дня народження – віком мудрості, зрілості, роквіту творчих сил і 
таланту.

Ваша інтелігентність, професіоналізм, наполегливість і цілеспрямованість, повна самовіддача, добре 
серце, розуміння людей, душевність принесли Вам незаперечний авторитет в наукових колах, серед 
колег і студентів. Нехай важлива ювілейна дата додасть Вам сил і натхнення в науковій, педагогічній і 
громадській роботі для блага України і нашого народу. Міцного здоров’я, бадьорого настрою, щастя і 
благополуччя в родині.

З глибокою повагою,
академік НАН України    В.А.Смолій
член-кореспондент НАН України   О.П.Реєнт 
член-кореспондент НАН України  В.М.Даниленко
4 лютого 2010 р.

       Юрію Івановичу Макару
       Доктору історичних наук, професору,
       завідувачеві кафедри міжнародних відносин
       Чернівецького національного університету
       імені Юрія Федьковича

Заслуженому діячеві науки і техніки України

Вельмишановний Юрію Івановичу!

З найкращими почуттями вітаємо Вас із знаменним ювілеєм - 75-річчям від дня народження! 
Невблаганний плин часу відраховує дні і роки нашого життя, але Ви залишаєтесь для всіх нас і 
тих, хто Вас добре знає і з ким Вас зводила доля, взірцем високої енергії, невтомної працездатності, 
творчого горіння і високого гуманізму. Ваш непростий життєвий шлях може служити прикладом 
служіння благородній справі соціального та інтелектуального зростання нових поколінь українських 
гуманітаріїв, утвердження ідеалів добра і справедливості в бурхливому сьогоденні. Немає можливості 
перераховувати Ваші заслуги у становленні української науки, зокрема історичної, формуванні 
сучасного образу України на міжнародній арені - вони втілені у Ваших працях, учнях, інтелектуальній 
атмосфері, що оточує всіх нас.

Від нас особисто і від усього колективу Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича зичимо 
Вам, дорогий Юрію Івановичу, доброго здоров'я, подальших творчих успіхів, незмінного добробуту, 
задоволення від кожного прожитого дня!

Директор, академік НАН України   Ярослав Ісаєвич
Заступник директора,
професор       Леонід Зашкільняк
Учений секретар      Володимир Петегирич
4 лютого 2010 р.
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Українське Історичне Товариство   Високоповажний др. Юрій Макар
4 лютого 2010 р.     Професор Чернівецького національного університету
      імені Юрія Федьковича
      Голова Чернівецького осередку Українського
      Історичного Товариства,
      Співредактор журналу “Український Історик”,
      Чернівці

Високоповажний і дорогий  Пане Юрію,
Сердечно вітаю Вас, відомого українського вченого, організатора науки, автора численних наукових 

досліджень з нагоди Вашого славного Ювілею 75-ліття!
З Вами, дорогий Ювіляте, мене особисто, Українське Історичне Товариство і журнал “Український 

історик” пов’язує багатолітня творча і дружня співпраця. Саме Ви стали ініціатором і засновником 
Осередку УІТ у Чернівецькому університеті. Саме Ви з допомогою колег і учнів зорганізували Перший 
Міжнародний Конгрес українських істориків, що заклав добру традицію в українській історичній науці. 
Ви є багатолітнім співредактором журналу УІТ і з честю виконуєте цей обов’язок.

Ваш багатий творчий доробок в галузі історії України, українсько-польських відносин, Вашої 
рідної Холмщини, багаторічна дослідницька та організаційна праця на користь української наукової 
історіографії склали міцний фундамент для її розвитку, який розкриває нові творчі перспективи. Ваш 
науковий авторитет визнаний не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Бажаю Вам міцного козацького здоров’я, нових творчих здобутків, благополуччя всій Вашій чудовій 
родині, втіхи від добра, яке має давати Вам життя.

З роси і води Вам, дорогий Пане Юрію, многая літа!

Президент Українського Історичного Товариства,
Президент Світової Наукової Ради СКУ,
Голова Історичної Секції УВАН у США    Любомир Винар

Вильнюс, 4 февраля 2010 года    Черновицкий национальний университет
       имени Юрия Федьковича
       Факультет истории, политологии и
       международных отношений
       Проф. Ю.Макару

Глубокоуважаемый профессор МАКАР!
От имени Ассоциации историков Литвы и Украины, а также от себя лично искренне поздровляем 

Вас с прекрасным 75-м юбилеем!
Сердечно желаем Вам, дорогой Коллега, чтобы этот праздничный день одарил Вас еще большей 

творческой энергией и вдохновением, отличным настроением, встречами с дорогими Вам людьми.
Крепкого Вам здоровья, мира и достатка в доме, любви и уважения родных и близких, успехов и 

удачи в весомой научной и педагогической деятельности, которую Вы с большим успехом проводите 
каждый день.

Ваш високий международный авторитет историка и ученого несомненно способствовал 
налаживанию плодотворного сотрудничества между учеными Украины и Литвы. В этой связи с собой 
теплотой вспоминаем организованную Вами в г.Черновцы международную конференцию и большое 
внимание и заботу, которую Вы уделили делегации литовских историков.

Сердечно поздровляя Вас с юбилеем, надеемся на продолжение нашего научного сотрудничества и 
человеческих контактов, которые служат во благо наших государств и народов.

С глубоким уважением,
Президент Ассоциации
историков Литвы и Украины  Доктор Алдона Василяускене
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ТЕЛЕГРАМА
КИЇВ 001/203 60 0Ч/02  1105

ЛЮКС, ЧЕРНІВЦІ 12, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО 2, ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, МАКАРУ 
ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ

ШАНОВНИЙ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС ЗІ СЛАВНИМ ЮВІЛЕЄМ. БАЖАЮ ВАМ МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я, НАТХНЕННЯ 
ТА ТВОРЧИХ УСПІХІВ НА НАУКОВІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ НИВІ, НЕВИЧЕРПНОГО ВАМ 
ДЖЕРЕЛА СИЛ І ОПТИМІЗМУ РОЗУМІННЯ ТА ПІДТРИМКИ БЛИЗЬКИХ ДРУЗІВ І КОЛЕГ, ДОБРА 
ТА ЩАСТЯ НА ДОВГІ ЛІТА

З ПОВАГОЮ  ЛЮБОМИР МИХАЙЛИНА

Щиросердно вітаємо знаного історика – педагога,
глибоко шановану, життєрадісну й чуйну людину з прекрасним 75-літнім ювілеєм!

    Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
    На білій скатертині будуть хліб і сіль,
    Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
    Слова подяки линуть звідусіль.
    Хай сміється доля ніжно й малиново,
    А роки минають в злагоді й любові
    Хай буде здоров’я, як вода в криниці,
    І не гасне усмішка у Вас на обличчі.
    Бажаємо Вам, прекрасної душі людино,
    добра, наснаги і благополуччя,
    порядних людей на життєвих дорогах,
    гарних новин у Вашій славній родині,
    ласки Господньої на многії літа!
    Хай зігріває Вас, Юрію Івановичу,
    любов близьких і рідних, власний оптимізм
    і велика пошана колег, студентів і друзів!

З повагою
колектив Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
04.02.2010 року

Шановний Юрію Івановичу!

Дозвольте від імені педагогічного колективу Червоноградського навчально-виховного комплексу  
№ 10 щиро привітати Вас  з 75 річним ювілеєм!

Знаю, скільки енергії, наснаги та й свого здоров'я вклали в розвиток науки та у виховання її 
служителів. Ви є справжнім сподвижником освітянської та наукової ниви.

Щиро Зичу  Вам ще більшого злету творчості, професійного довголіття, здоров'я та великого 
людського щастя!

З повагою,
директор       Віктор Лапій
4 лютого 2010 р.
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Вельмишановний Юрію Івановичу!
Вітаючи Вас із  високим повноліттям, – 75-річчям від дня народження, колектив братнього Вам 

філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича щиро 
віншує у Вашій особі свого давнього і щирого друга.

Працюючи на ниві історичної науки, Ви завжди виявляли ширий інтерес до українського слова та 
красного письменства. Наповнюючи нашу історію новими знахідками, відкриттями, Ви таким чином 
збагачуєте рідну культуру, а значить й українську філологічну науку.

З метою докопатися до істини історії Ви одним із перших учених Чернівецького університету 
проклали дороги до Американського континенту та Європейських країн. Цими дорогами вслід за Вами 
помандрували й буковинські філологи. Спасибі Вам за це.

У Вашій oco6i ми маємо не просто доброго колегу по співпраці, але й чуйного  і мудрого порадника 
з багатющим життєвим i науковим досвідом.

У день Вашого світлого ювілею бажаємо міцного здоров’я, нових наукових звершень, добрих та 
вірних друзів, розумних та вдячних учнів, родинного затишку. І надалі заряджайте нас фантастичною 
енергійністю та працелюбністю, оптимізмом та мудрістю.

     Висока наука і добрії справи
     Привели на пік Вас визнання і слави.
     Ви долею маєте право гордитись,
     Бо щастя – то в учнях своїх повторитись.
     Стрічать кожен день як нового початок
     І в праці зустрітити й дев’ятий десяток.
     Стрічать ювілеї в широкому крузі
     Не лиш в ЧНУ, але й в Євросоюзі.
     Тож хай у неспокої, в радості, в праці
     Ростуть довгожителі в нас на істфаці.

Многая Вам літа і низький уклін, дорогий наш Колего!

4 лютого 2010 р.       м. Чернівці

INSTYTUT HISTORII         Szanowny Pan
Uniwersytet Rzeszowski        Prof. dr hab. Jurij MAKAR
Rzeszów 2010-02-5

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
W imieniu pracowników i studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz swoim własnym 

przesyłam Panu gratulacje i życzenia dalszych owocnych lat życia i pomyślności w życiu zawodowym i 
prywatnym. Pański Jubileusz zogranizowany przez władze Uniwersytetu im. Jurija Fedkowicza oraz Pana 
współpracowników, kolegów, wychowanków i przyjaciół stanowi ważne wydarzenie również dla polskich 
Pana Profesora kolegów i przyjaciół. Żałuję, iż nie będę mógł osobiście uczestniczyć w tym ważnym dla Pana 
Profesora wydarzeniu. W tym uroczystym dla Pana dniu, zarówno ja jak i moja rodzina oraz współpracownicy 
będziemy łączyć się z Panem w myślach i wspomnieniach. Nasza wieloletnia znajomość, a nie waham się 
określić ją jako przyjaźń, upoważnia mnie do złożenia Panu Profesorowi najszczerszych życzeń spełnienia 
wszystkich zamiarów i pragnień, dalszych sukcesów w kształtowaniu nowych pokoleń historyków i poli-
tologów, a przede wszystkim satysfakcji z życia rodzinnego.

Łącząc wyrazy szacunku
Pozostaję z poważaniem i przyjaźnią  Bonusiak
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Uniwersytet Warszawski     WPan
STUDIA WSCHODNIE     Prof. Jurij MAKAR
       Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza
       w Czerniowcach

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Dowiedziawszy się o pięknym i wzruszającym Jubileuszu 75-lecia Pana Profesora, pragnę w imieniu swo-

im i władz Uniwersytetu Warszawskiego złożyć  życzenia zdrowia i dalszych sukcesów. Chciałbym także 
wyrazić moje osobiste podziękowania za tyle lat współpracy ze Studium Europy Wschodniej UW.

Ad multos annos!

Z wyrazami Szacunku i uznania    Jan MALICKI
Warszawa, dn. 4 lutego 2010 r.

ШАНОВНИЙ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ!
Колектив Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету щиро і сердечно 
вітає Вас з нагоди Вашого сімдесятип’ятиліття!
Шлях, обраний Вами шлях Вченого і Учителя приніс Багаті й щедрі плоди. Ви виховали не одне 

покоління Талановитих істориків і політологів, щедро віддаючи їм свої знання. І вони насправді 
пишаються тим, що є вихованцями школи Макара Юрія Івановича!

Нехай же по вінця повниться здоров’ям і радістю Ваше життя! Нехай Ваше серце ніколи не знає 
смутку, рушник Вашої долі нехай буде встелений зірками успіху, плодами нових звершень, а душа 
нехай зігрівається теплом і любов’ю рідних і близьких!

ШАНОВНИЙ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ! Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, нових 
творчих і професійних здобутків.
МНОГАЯ ВАМ ЛІТА!

З глибокою повагою 
Директор Інституту міжнародних відносин
Національного авіаційного університету       О.О.Дьомін
4 лютого 2010 р.

Вельмишановний Юрію Івановичу!
Колектив Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника щиросердечно вітає Вас, відомого українського вченого, талановитого й ініціативного 
організатора історичної і політологічної науки й освіти в Україні з 75-річчям від дня народження!

В Україні та далеко за її межами Ви, шановний Юрію Івановичу, відомі як знаний дослідник, 
справжній професіонал, людина високої компетентності та глибокої ерудиції, свідомий патріот України. 
Ваш науковий доробок промовисто свідчить про глибокі і багатогранні знання, Ваш життєвий шлях, 
якості лідера і організатора є зразком для українських науковців, Ваших колег та учнів!

Ваша фахова майстерність та значний педагогічний досвід відкрили дорогу у світ науки багатьом 
молодим історикам і політологам, а плідна діяльність у царині підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації створила нову наукову школу, відому в багатьох регіонах нашої держави й світі. Завдяки 
своїй волі й цілеспрямованості, ґрунтовним знанням і відповідальності, винятковим організаторським 
здібностям і сильному трудовому характеру, відкритості усьому новому і прогресивному, 
доброзичливості, скромності і любові до людей Ви, шановний Юрію Івановичу, успішно втілюєте в 
життя свої масштабні плани і задуми!

Будучи патріотом Ви, шановний Юрію Івановичу, ніколи не стояли осторонь подій у політичному 
житті нашої країни. Широку підтримку і схвалення наукової громадськості отримали підготовлені за 
Вашою ініціативою і керівництвом численні наукові видання.

Особливу подяку складає Вам наукова громада Прикарпаття за невтомну допомогу історичній і 
політологічній науці й освіті у підготовці нової генерації висококваліфікованих істориків і політологів.
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В цей урочистий день від усієї душі зичимо Вам, шановний Юрію Івановичу, міцного козацького 
здоров’я, невичерпної енергії та оптимізму для здійснення задуманого! Бажаємо Вам нових відкриттів 
і творчих звершень! Нехай Ваша плідна праця буде щедрою на життєдайні плоди! Ми щиро віримо, що 
всі Ваші справи є й будуть непідвладні плину часу та зміні поколінь. Хай Ваші знання, життєва мудрість 
і досвід надалі слугують на почесній і відповідальній ниві української науки! Хай мир і злагода завжди 
супроводжують Ваше життя, а щастя та любов ніколи не залишають Вашу родину!

4 лютого 2010 р.
м. Івано-Франківськ
Директор Інституту
історії і політології      М.В.Кугутяк

ТЕЛЕГРАМА
ЛЬВІВ Ч272 59 3/2 1802

ЛЮКС. ЧЕРНІВЦІ 2, ВУЛ. КАФЕДРАЛЬНА 2, ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ПРОФЕСОРОВІ МАКАРУ 
ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ
ШАНОВНИЙ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ, ПРИЙМІТЬ НАШІ НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ З НАГОДИ ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ. БАЖАЄМО ВАМ МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я, ЩАСТЯ ТА ЖИТТЄВОЇ НАСНАГИ, 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ПРОФЕСІЙНИХ УСПІХІВ ТА ОСОБИСТИХ ТВОРЧИХ ДОСЯГНЕНЬ. ХАЙ 
ДОЛЯ ЗБАГАЧУЄ ВАС ЕНЕРГІЄЮ, НАТХЕННЯМ ТА РАДІСТЮ.
AD MULTOS ANNOS.

З ПОВАГОЮ 
КОЛЕКТИВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА.

ТЕЛЕГРАМА
КИЇВ 222/101 29  Ч/2   1305

ЛЮКС. М. ЧЕРНІВЦІ 1, ПРОВУЛОК ХАЛТУРІНА 8 КВ.1, МАКАР ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ
СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ІЗ СЛАВНИМ ЮВІЛЕЄМ. ЗИЧИМО ЗДОРОВ'Я, НАСНАГИ І ТВОРЧОГО 
ДОВГОЛІТТЯ

М.КИЇВ  Ю. СОРОКА, А.СЛЮСАРЕНКО

ТЕЛЕГРАМА
ХАРКІВ 52/378Ч01  92  Ч/2  1308

ЛЮКС, М.ЧЕРНІВЦІ 12, ВУЛ. КАФЕДРАЛЬНА БУД.2, КОРП.14, ЧНУ, ЗАВІДУВАЧУ КАФЕДРИ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПРОФЕСОРУ МАКАРУ Ю І 
ДОРОГИЙ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ! ДОЗВОЛЬТЕ ЩИРОСЕРДЕЧНО З ПОЧУТТЯМ ВЕЛИКОЇ ШАНИ 
І ПОВАГИ ПРИВІТАТИ ВАС З СЛАВНИМ ЮВІЛЕЄМ - ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, З 75-РІЧЧЯМ. 
ЦЮ ЗНАМЕННУ ПОДІЮ ВАШОГО ЖИТТЯ ВИ ЗУСТРІЧАЄТЕ У РОЗКВІТІ ЖИТТЄВИХ СИЛ, 
СПОВНЕНИХ ЕНЕРГІЇ ТА ОПТИМІЗМУ, ЯК ВИДАТНИЙ МЕНЕДЖЕР НАУКИ, ВЧЕНИЙ І 
ПЕДАГОГ, ЧИЯ ПРАЦЯ ЗАВЖДИ СЛУГУЄ ІНТЕРЕСАМ ЄДИНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. 
НЕХАЙ КОЖНИЙ ДЕНЬ ДАРУЄ ВАМ РАДІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮБОВ ПОВАГУ І ВДЯЧНІСТЬ ЛЮДЕЙ. 
ЩАСТЯ, ЗДОРОВ'Я ТА ЩАСЛИВОЇ ДОЛІ.

З ГЛИБОКОЮ ПОВАГОЮ         І.ПОЛІЩУК
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Вітання Ювілярові
від медичної громади м.Чернівці і Чернівецької області

Ми, що нижче підписалися під цим матеріалом, хочемо щиро, від усього серця привітати доктора 
історичних наук, професора, завідувача кафедри міжнародних відносин, почесного професора 
Чернівецького, Волинського та Жешівського (Польща) університетів, заслуженого діяча науки і техніки 
України Макара Юрія Івановича із славним ювілеєм – 75 літтям.

Вітання складаємо від імені професорсько-викладацького складу і студентів Буковинського 
державного медичного університету та всієї медичної громади м.Чернівці і Чернівецької області.

Ми знаємо, вас дорогий Ювіляре, як провідного науковця України, суспільно-політичного діяча, 
педагога вищої школи, організатора і керівника підготовки науково-педагогічних кадрів, фахівців-
міжнародників.

Творча, наукова праця Юрія Івановича включає понад 400 публікацій з політології, історії, 
міжнарожних відносин, навчально-методичні роботи, монографії, підручники, статті в наукових 
українських та зарубіжних виданнях. Він підготував 9 докторів, у т.ч. з політичних та історичних наук, 
а також 24 кандидатів з політичних та історичних наук, відкрив і редагував до 2003 року „Науковий 
вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини”. Тепер – заступник 
редактора. Відкрив і редагує кафедральний збірник „Історико-політичні проблеми сучасного світу”. Бере 
участь у редколегіях інших видань, в т.ч. „Public Voice” (США), є співредактором наукового журналу 
Українського історичного товариства „Український історик” (США). Постійно виступає організатором 
чи співорганізатором міжнародних наукових конференцій з відповідною тематикою. З 1994 року очолює 
спеціалізовану вчену раду із захисту докторських та кандидатських дисертацій, спочатку з історичних, 
а згодом політичних наук. Працював експертом з політичних науку ВАК України (1998-2004).

За здобутки у самовідданій праці на користь Української держави Ювіляр відзначений високими 
нагородами й почесними званнями. В їх числі орден «За заслуги» ІІІ ст. (2006), Заслужений діяч науки 
і техніки України (2001), Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (2000), Почесний професор Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(2003), Почесний професор Жешівського університету (Польща).

На завершення ще раз щиро вітаємо Юрія Івановича Макара з Ювілеєм і зичимо йому ще багато 
років плідної праці на користь Української держави.

Засвідчуємо глибоку повагу

доцент, начальник Головного управління
охорони здоров’я ОДА Чернівецької області  Ігор Шкробанець

член-кореспондент АПН, професор,
ректор Буковинського державного
медичного університету  Василь Пішак

професор, Надзвичайний і 
Повноважний Посол України  Георгій Ходоровський
4 лютого 2010 р.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ІСТОРИЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК: 323.39        © Сергій Білошицький
(м. Київ) 

ВИТІСНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕЛІТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ 
СУЧАСНОСТІ І ВИКЛИК ЛІБЕРАЛЬНІЙ ДЕМОКРАТІЇ

В статті робиться спроба дослідити ґенезу 
становлення в ХХ ст. транснаціональних еліт; виявити 
сучасні механізми взаємодії транснаціональних і 
національних еліт; проаналізувати відповідність 
вказаних процесів нормативній моделі ліберальної 
демократії. Автор доходить висновку, що виникнення 
транснаціональних еліт стало результатом процесу  
об’єднання зусиль провідних буржуазних кіл західних 
країн по встановленню контролю над ресурсами 
периферійних суспільств; прихід до влади в значній 
кількості країн світу транснаціональних еліт 
супроводжується витісненням з політичних систем 
представників національних еліт; останнє підриває 
принцип представництва і виходить за межи 
нормативної моделі ліберальної демократії. 

Ключові слова: національні еліти, транснаціональні 
еліти, політична система, політичне представництво, 
ліберальна демократія 

У рамках комплексного дослідження феномена 
ліберальної демократії представляється важливим і 
актуальним встановити наявність або відсутність як  
внутрішньосистемних чинників, так і зовнішніх 
перешкод на шляху поширення ліберальних цінностей 
в сучасному світі, зокрема з боку триваючого 
останніми роками процесу заміщення національних 
еліт транснаціональними. 

У загальному вигляді проблема полягає в тому, що 
нормативна модель ліберальної демократії передбачає 
виконання національними правлячими елітами функцій  
представництва і захисту інтересів своїх суспільств. 
Відсутність такої функції представництва класифі-
кується як вихід політичної системи за межі ліберальної 
демократії в бік авторитаризму або тоталітаризму. 
Водночас протягом останнього століття в надрах 
ліберально-демократичних суспільств відмічається  
процес становлення еліти нового типу – транс-
національної, представники якої, на відміну 
від традиційних національних еліт, не зв’язані 
субстанціоналістськими обмеженнями з керованими 
суспільствами, що може являти виклик ліберально-
демократичним перспективам світового рзвитку. 

Деякі аспекти даної проблеми у своїх наукових 
працях висвітлювали Ж. Атталі, Зб. Бжезінський, 
Ф. Закарія, Дж. К’єза, Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон,  
В. Галецький, М. Дєлягін, О. Зинов’єв, В. Інозємцев, 
С. Кара-Мурза, О. Панарін та інші, однак вони лише 
виявили тенденцію поступового перерозподілу реальної  
влади з боку національних еліт на користь транс-
національних у політичних системах сучасних 
суспільств, не відповідаючи на питання про ідеоло-
гічний зміст та ідеологічні перспективи досліджува- 

ного процесу. Таким чином, завдання статті – дослідити 
ґенезу становлення в ХХ ст. транснаціональних еліт; 
виявити сучасні механізми взаємодії транснаціональних 
і національних еліт; проаналізувати відповідність 
вказаних процесів нормативній моделі ліберальної 
демократії.

Ще з часів Античності в політичній науці зародилася 
традиція розглядати характер взаємин суспільства і 
його еліти як фактор, що визначає форму державного 
правління. Передбачалося, що демократичному 
правлінню властиве чуйне ставлення до суспільних 
настроїв і сподівань, і навпаки, деспотичному – 
байдужість еліт до громадських запитів. 

У роботах родоначальників лібералізму 
невідчужуваною цінністю ліберальної демократії був 
проголошений принцип „народного суверенітету” –  
такої взаємозалежності громадського суспільства 
і його еліти, при якій джерелом влади виступають 
саме громадяни, що усвідомлюють свої і суспільні 
інтереси. В такий спосіб ліберали рішуче рвали зі 
сформованими в історії західної політичної традиції 
періодами, коли еліти розглядали винятково себе як 
джерело формування державного інтересу. 

Розвиток ідеології лібералізму супроводжувався 
й підживлювався революційними змінами самої 
соціальної структури західного суспільства. У ХIХ –  
першій половині ХХ ст. у суспільному укладі 
промислових країн міцне становище зайняли 
представники двох нових класів – промислової буржуазії 
та індустріальних робітників. До початку XX ст.  
ці дві групи, на противагу колишнім домінуючим 
елітам (династичним, аристократичним і військовим), 
стали остаточно панувати в національних державах. 
Відповідно, в обох класів – спочатку в буржуа, а потім 
і у робітників крім класової розвилася національна 
свідомість. Друга найчастіше виступала в одіяннях 
першої: „поряд із класовим ідеалом нація перетворилася 
в ідеал, що має найвищу цінність і відіграє все більшу 
й більшу роль” [16, с. 22]. 

У той же час у рамках тієї та іншої соціальної 
ідентичності виникли два паралельні і конфронтуючі 
між собою глобалістські космополітичні проекти, 
позначені марксистською методологією як 
„імперіалізм” та „пролетарський інтернаціоналізм”. 
Обидва проекти виступали за вихід з рамок 
національних систем цінностей і підпорядкування 
утворених еліт економічним або ідеологічним 
імперативам. 

Столиця „імперіалістичного” проекту після першої 
світової війни перемістилася з Лондона до Нью-Йорка. 
Цей проект зводився до підхльостування міжнародної 
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економічної інтеграції шляхом створення спільних 
ринків, розвитку міжнародного кредиту, удосконалення 
технологій масового виробництва. Ядром проекту 
виступали буржуазні кола Великобританії, 
Франції, Італії, США, ряду латиноамериканських і 
центральноєвропейських країн, однак зрозуміти його 
логіку можна тільки з урахуванням тієї обставини, 
що розвивався він в умовах колоніалізму. Колоніальні 
імперії, що утворилися ще в період абсолютизму, 
припускали встановлення за допомогою військової 
сили на територіях залежних країн влади експортованої 
з метрополії адміністрації. Таким чином, колонії 
втрачали суверенітет, і влада над ними здійснювалася 
людьми, що представляла іншу країну, з її інтересами, 
законами й звичаями. 

Столицею альтернативного глобалістського  
проекту – „пролетарського інтернаціоналізму” висту-
пала Москва, яка спробувала організувати модернізацію 
навколишнього простору на комуністичних принципах 
(знищення приватної власності, зрівняльний розподіл, 
державний атеїзм і т.д. з наступним відмиранням 
держави, у тому числі шляхом подолання національних 
кордонів). 

Марксизм-ленінізм припускав, що світовий проле-
таріат принципово інтернаціональний (глобальний) 
і не має батьківщини. Щоб захистити свої права, він 
повинен протистояти глобалізованій буржуазії, що 
глибоко інтернаціональна, але приховує це, тому 
що використовує так звані національні держави 
як інструменти своєї політики, що дозволяють 
сегментувати і дезінтегрувати глобальний пролетаріат. 
Відповідно, справа звільнення пролетаріату припускає 
ліквідацію націй, держави, а потім і глобальної 
буржуазії [9, с. 158]. 

Незабаром ідея створення глобального пролетаріату 
виявилася дискредитованою в силу своєї утопічності, і 
надалі цей проект переродився в утворення транзитної 
(вільної від економічного колоніалізму) імперії, 
правляча еліта якої досить швидко оформилася у 
відособлену касту. Система прийняття управлінських 
рішень більшою мірою спиралася на інтелектуальні 
ресурси самих еліт і залежала від ідеологічних 
умовностей та характеру викликів, що поставали перед 
комуністичним суспільством. 

Таким чином, ХХ ст. перетворилося на арену 
боротьби двох філософій глобалізації, очолюваних 
різнотиповими глобалістськими елітами. У рамках 
західної колоніальної імперської глобалізаційної 
моделі до влади прийшли буржуа, що конвертували свій 
економічний вплив у політичну владу. Конфронтуюча 
з нею комуністична глобальна імперія очолювалася 
політичними елітами, що захопили державну владу та 
отримали доступ до управління в сфері виробництва. 

Завершення Другої світової війни привело до 
формування Ялтинсько-Потсдамської системи світу. 
Обидва глобалістських проекти значно приросли 
територіями та практично вступили в прикордонне 
зіткнення один з одним. У цей період між їх елітами 

значно активізувалися офіційні й неофіційні контакти, 
у рамках яких обговорювалися глобальні проблеми 
світового розвитку, проводилися заходи щодо 
посилення взаємної довіри.

За твердженням американського політолога 
І. Валлерстайна, вже тоді намітився процес 
співробітництва та інкорпорації частини еліт 
комуністичного співтовариства в трансатлантичні. 
Обидва глобалістських проекти знаходили свою 
легітимність лише в умовах непримиренного взаємного 
протистояння. Трансатлантисти, вибудовуючи систему 
глобальної економічної і політичної експлуатації 
сателітів і колоній, мали потребу в сильному 
ідеологічному прикритті, яке могла забезпечити погроза 
поширення „світового комунізму”. У свою чергу 
комуністична правляча еліта могла виправдати перед 
своїм населенням непопулярні міри особливостями 
„агресивного світового оточення” [2, с. 17]. Взаємне 
співробітництво глобальних еліт стало основною 
умовою їхнього виживання при зростаючому тиску з 
боку підвладних мас.

Відповідно до дії закону взаємного уподібнення 
супротивників, що є, на думку О. Зинов’єва, одним з 
окремих випадків загального закону конвергенції, тісна 
взаємодія еліт привела до взаємного уподібнення форм 
і методів політичного управління масами [5, с. 44]. 
Комуністичні еліти були змушені здійснити ряд заходів 
щодо лібералізації політичної системи, зміцнення 
законності та розгортання елементів „суспільства 
споживання”. Трансатлантисти в свою чергу розвинули 
ефективну систему соціального захисту, створили 
потужний багатомільйонний бюрократичний апарат, 
спроможний мобілізувати суспільство для досягнення 
стратегічних цілей.

Поступово намітився контур створення нового 
„інтернаціоналу”, що поєднує представників 
глобальних еліт обох блоків. З урахуванням ряду 
факторів, серед яких: перевага трансатлантистів 
своїх опонентів у 4-6 разів по основних ресурсах, 
втрата адекватності марксистсько-ленінського 
вчення, економічне та технологічне відставання 
СРСР, стурбованість частини комуністичних еліт 
своїм майбутнім, виникли сприятливі обставини для 
постановки на порядок денний питання про злиття 
двох глобалістських проектів в один на правилах 
трансатлантистів. „Еліта обох країн, що виникла 
в епоху Брежнєва і Мао, – пізніше констатував Ф. 
Фукуяма, – виявилася куди більш схожою на еліту 
західних країн з порівняним рівнем економічного 
розвитку, ніж хто-небудь міг припустити. І ця еліта 
змогла зрозуміти, якщо навіть не прийняти, загальну 
споживчу культуру Америки, Японії, Західної Європи та  
багато політичних ідей цих країн – теж…” [13, с. 79].

У СРСР після смерті Й. Сталіна позиції 
„непримиренних» у партійній еліті слабшали 
в протистоянні із прихильниками нового 
„інтернаціоналу”. Другі були представлені 
міжнародним відділом ЦК, міністерством закордонних 



35

справ, КДБ та академічними інститутами. На думку 
А. Уткіна, сходження „інтернаціоналістів” до 
вершин влади здійснилося наприкінці брежнєвського 
правління, коли на чолі КПРС виявилися два 
поміркованих „інтернаціоналісти” – А. Громико 
на чолі МЗС та В. Андропов на чолі КДБ, які, у 
свою чергу, висунули на вершину владної піраміди 
відвертого „інтернаціоналіста” М. Горбачова [19]. 
Останній фактично очолив процес інкорпорації 
„інтернаціоналістів” у глобалістські структури 
трансатлантистів, розраховуючи, мабуть, на отримання 
підряду з боку глобалістського співтовариства на 
управління пострадянськими територіями.

В цій ситуації правлячі еліти США були вимушені 
взяти під контроль значні території комуністичного 
співтовариства, що розпалося, оголосити про тріумф 
ліберальної демократії у світовому масштабі та 
створити засобами пропаганди нову загрозу „вільному 
світу” з боку „глобального тероризму”, що дозволяла 
продовжити політику гегемонізму.

На декомунізованих територіях під контролем 
трансатлантистів була сформована нова правляча еліта, 
рекрутована з числа лівих політичних сил. Наприкінці 
80-х – початку 90-х рр. у Європі до влади стали в 
масовому порядку приходити соціал-демократи, які 
відтісняли на другий план консервативні сили та 
проводили політику в інтересах трансатлантичної 
метрополії. Кандидатури цих політиків повинні були 
відповідати двом основним вимогам: „По-перше, 
мати честолюбство, уміти подати себе й подобатися 
публіці. По-друге, бути керованими, наприклад, мати 
компромат у минулому або приховані пороки, щоб, 
якщо буде потреба, була можливість контролювати їхні 
вчинки” [8, с. 297]. 

Досліджуючи механізми елітоутворення 
на периферійних територіях глобального 
трансатлантичного проекту (які прийнято називати 
„молодими демократіями”), О. Панарін дійшов 
висновку, що вони меншою мірою спираються 
на ліберально-демократичні традиції „народного 
суверенітету” і більшою мірою відображають 
зацікавленість метрополії в підпорядкуванні 
собі ресурсної бази держави, яка глобалізується. 
Спочатку організовується кампанія по дискредитації 
традиційних цінностей периферійної країни. 
Суспільству пропонують ревізувати національну 
культуру категоріями економізму. Наступний 
етап припускає передачу місцевими елітами під 
контроль глобалістських еліт національних інтересів 
периферійних утворень. При цьому транснаціонали 
назначають за отримані ресурси „не стільки ринкову, 
скільки політичну ціну, пов’язану з гарантіями безпеки 
й інших таємних підстрахувань”. 

Далі представники місцевої еліти отримують 
можливість і самим потрапити до розряду 
транснаціональної еліти, легалізувати свої фінансові 
ресурси, користуватися всіма можливостями, 
відкритими глобалізацією. Якщо ж у глобалізованому 

просторі ще зустрічаються політичні лідери, не готові 
вважати національні інтереси обмінним товаром, 
то проти них мобілізується гігантська машина 
дискредитації, що полегшує наступне застосування 
більш жорстких поліцейських технологій [10, с. 132-
138]. Той, чиї лояльність, прихильність та ідентичність 
залишаються сугубо національними, констатує С. 
Хантінгтон, з меншою ймовірністю піднесеться 
„нагору” у бізнесі, науці, мас-медіа, ніж той, хто 
переборов ці обмеження. При цьому можливість 
долучатися до транснаціонального кола є „лише у 
невеликої кількості людей з промислово розвинених 
країн і лише у купки людей з країн, що розвиваються” 
[14, с. 421].

На думку О. Зинов’єва, експлуатація країни, що 
глобалізується, в інтересах транснаціональної еліти 
здійснюється силами незначної частини населення 
країни (місцевої еліти), яка наживається за рахунок цієї 
функції та має високий життєвий стандарт, відповідний 
стандартам вищих прошарків суспільства на Заході. 
При цьому зовнішні атрибути ліберальної демократії 
використовуються „як засоби зовсім не демократичного 
режиму і як засоби маніпулювання масами” [6, с. 262].  
Традиційні центри влади і прийняття рішень не 
зважають на накази місцевого виборця та виражають 
погоджені стратегії міжнародних трестів – економічних 
і політичних. Фактично, відзначає С. Кара-Мурза, змі-
нюється місцезнаходження джерела легітимності, він  
переміщається з території даної держави в метрополію, 
у ядро світової системи капіталізму [7, с. 36]. 

Можна погодитись з О. Панаріним у тому, що 
глобалізація еліти призводить до антиліберального 
та до антидемократичного перевороту у взаєминах 
влади і суспільства. Ще нещодавно демократія, навіть 
перетворившись на релятивістську технологічну 
систему, зберігала субстанціоналістські обмеження, 
пов’язані з національно-державним суверенітетом. 
Група політичних еліт, що не зуміли переконати 
більшість, змушена була відступитися, дотримуючись 
принципу: „виборець, як і споживач, завжди правий». 
Однак сучасна глобалізована еліта, навіть опинившись 
у явній меншості у власній країні, вже не слідує цьому 
імперативу, навпаки, вона виходить із презумпції 
„споконвічної неправоти” свого національного вибор-
ця, якого треба „поправити», опираючись на підтримку 
ззовні [12, с. 182-183]. Причини ж, згідно з якими 
місцеві еліти втрачають інтерес до своїх суспільств, 
можна пояснити дією непорушного політичного 
закону: політики найбільше зважають на ті інтереси, які 
краще захищені та ефективніше лобіюються. В епоху 
глобалізації народи стали уособлювати більше слабку 
„групу тиску”, ніж транснаціональні корпоративні 
системи. Політики адаптуються до цієї нової ситуації 
і переходять на сторону сильних, залишаючи слабких 
[11, с. 165]. 

Як відзначає С. Хантінгтон, ціннісний конфлікт між 
суспільством і глобалізованою елітою на периферійних 
територіях згодом виливається в посилення націона-
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лістичних настроїв, при яких проведення виборів з 
дотриманням ліберально-демократичних стандартів 
„сприяє підйому, а найчастіше й приходу до влади 
націоналістичних та антизахідних політичних рухів”. 
„Демократія, – пояснює американський політолог, –  
веде  до того, що держава стає більш місницькою, вузь-
конаціоналістичною, а не космополітичною” [15, с. 137]. 
Феномен відчуження еліт від національних цінностей 
та інтересів відзначається не лише у периферійних а й у 
провідних країнах світу, у тому числі у США, яким ряд 
аналітиків схильні приписувати абсолютне лідерство 
в глобалізаційних процесах. У цілому, як свідчить 
низка соціологічних досліджень, американська нація 
стурбована суспільною безпекою, що включає у себе 
захист традиційних паттернів мови, культури, звичаїв, 
а також релігійної й національної ідентичності. Для 
правлячих же еліт ця безпека вторинна у порівнянні 
з участю у глобалізованій економіці і міжнародній 
торгівлі, у трансміграції та діяльності міжнародних 
інститутів, у пропагуванні транснаціональних 
цінностей і підтримці ідентичностей та культур 
соціальних меншостей. Це дозволяє Зб. Бжезинському 
констатувати, що „внутрішня американська демократія 
ускладнює здійснення національної могутності на 
міжнародній арені, і навпаки, глобальна могутність 
Америки може створити загрозу демократії в США” 
[1, с. 179]. 

Аналогічні процеси відбуваються й на 
європейському континенті. Ф. Фукуяма стверджує, що з 
моменту утворення Європейського союзу його правляча 
еліта „почала „заощаджувати” на суспільній думці, 
вважаючи зайвим прислухатися до думки народу” 
[Цит. за: 18]. Як відзначає французький соціолог Ж. 
Бодрійяр, у середовищі європейських еліт перемогла 
установка на те, що „народ не знає, чого він хоче (і 
тоді даремно й навіть небезпечно його про що-небудь 
запитувати, краще говорити від його імені, у цьому й 
полягає „демократія”)”, тому правляча еліта вважає,  
що може говорити від імені народу, насправді нічого не 
знаючи про нього, його настрої і бажання [17]. 

Розвінчавши саму колишню ідею елітарності, 
властиву ідеократичним і теократичним режимам, 
з позиції ліберально-демократичних цінностей, 
сучасний Захід, визнає американський політолог Ф. 
Закарія, породив такі еліти, які „ні перед ким не несуть 
відповідальності, не чуйні до чужих потреб й часто взагалі  
не стурбовані суспільними інтересами” [4, с. 215].

Дійсно, у ситуації, коли спосіб мислення і світогляд 
еліти істотно відрізняються від найбільш поширених 
у суспільстві, еліта відривається від нього й тим 
самим втрачає не просто свою ефективність, але й 
свою суспільно корисну функцію, що, власне кажучи, 
і виправдовує її існування. Це знищує сам зміст 
ліберальної демократії (позбавляючи виправдання в 
тому числі й існування формально демократичних 
інститутів), тому що ідеї та уявлення, генеровані 
суспільством, вже не тільки не дифундують наверх 
по капілярах соціальних систем, але просто не 

сприймаються елітою й, відповідно, перестають 
впливати на суспільний розвиток безпосередньо через 
зміну поведінки цієї керуючої системи. У результаті, 
відзначає М. Делягін, „потенціал демократії звужується 
до зовсім незначних розмірів самої еліти” [3, с. 177].

Вищевикладені факти дозволяють стверджувати:
– У сучасному світі фіксується тенденція втрати 

інтересу еліти до запитів своїх суспільств, оскільки 
інтереси транснаціонального глобалістського проекту 
краще захищені та ефективніше лобіюються. Народи, 
у свою чергу, сталі персоніфікувати більше слабку 
„групу тиску”. У результаті, фактично змінюється 
місцезнаходження джерела легітимності, воно 
переміщується з території даної держави в метрополію.

– Прихід до влади в значній кількості країн світу 
транснаціональних еліт супроводжується витісненням 
з політичних систем представників національних еліт. 
Це підриває принцип представництва і виходить за 
межі нормативної моделі ліберальної демократії. 

Джерела та література:
1. Бжезинский 3б. Выбор. Глобальное господство 

или глобальное лидерство / Збигнев Бжезинский; [пер. 
с англ.]. - М.: Междунар. отношения, 2004. - 288 с.;  
2. Валлерстайн И. После либерализма / Иммануил 
Валлерстайн; [пер. с англ.]. - М.: Едиториал УРСС, 
2003. - 256 с.; 3. Делягин М. Г. Мировой кризис: 
Общая теория глобализации: Курс лекций / Михаил 
Делягин. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 768 с.; 4. Закария Ф. 
Будущее свободы: нелиберальная демократия в США 
и за их пределами / Фарид Закария; [пер. с англ.]. - М.: 
Ладомир, 2004. - 383 с.; 5. Зиновьев А. Горбачевизм / 
Александр Зиновьев. - Нью-Йорк: Liberty publishing 
house, 1988. - 168 с.; 6. Зиновьев А. А. Логическая 
социология / Александр Зиновьев - М.: Социум, 2002. -  
266 с.; 7. Кара-Мурза С. Г. Революции на экспорт / 
Сергей Кара-Мурза. - М.: Изд-во Алгоритм, 2006. - 
528 с.; 8. Лисичкин В. А. Глобальная Империя Зла / 
В. Лисичкин, Л. Шелепин. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. -  
448 с.; 9. Маркс. К. Манифест коммунистической 
партии // Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Избранные 
сочинения в 10 томах. - М.: ИПЛ. - Т. 3. - 1985. - С. 139- 
171.; 10. Панарин А. С. Искушение глобализмом / 
Александр Панарин. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. -  
416 с.; 11. Панарин А. С. Православная цивилизация 
в глобальном мире / Александр Панарин. - М.: Изд-во 
Эксмо, 2003. - 544 с.; 12. Панарин А. С. Стратегическая 
нестабильность в XXI веке / Александр Панарин. - М.: 
Алгоритм, 2003. - С. 560 с.; 13. Фукуяма Ф. Конец 
истории и последний человек / Френсис Фукуяма; [пер. 
с англ.]. - М.: ООО „Издательство ACT”, 2004. — 588 с.;  
14. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской 
национальной идентичности / Сэмюель Хантингтон; 
[пер. с англ.]. - М.: ООО „Издательство ACT”, 2004. - 
635 с.; 15. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / 
Сэмюель Хантингтон; [пер. с англ.]. - М.: OОO 
„Издательство ACT”, 2003. - 603 с.; 16. Элиас Н. 
О процессе цивилизации. Социогенетические и 
психогенетические исследования / Норберт Элиас. - 



37

Том 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян 
в странах Запада. - М.; СПб.: Университетская книга, 
2001. - 332 с.; 17. Baudrillard J. La fracture cache / Jean 
Baudrillard // Le Nouvel Observateur. - 2005. - 9 décem-
bre; 18. Fritscher F. „Fukuyama: „Les Americains veu-
lent une Europe entreprenante et competitive” / Frederic 
Fritscher, Alexis Lacroix // Le Figaro. - 2005. - 16 mars;  
19. Уткин А. И. Осмысление геополитического сдвига / 
А. И. Уткин // США и Канада: экономика, политика, 
культура. - 1998. - №12. - Режим доступу: http://iskran.
iip.net/russ/index-ru.html.

Sergiy Biloshytskyy 
Ousting of National Elites by Transnational Elites
as a Modern Tendency and a Challenge to Liberal 

Democracy
The author makes an attempt to study genesis of trans-

national elites formation in the 20th century; to define 

modern mechanisms of national and transnational elites’ 
interaction; to analyze accordance of the processes point-
ed out to the normative model of liberal democracy. He 
comes to the conclusion that transnational elites formation 
was a result of cooperation of leading bourgeois circles of 
Western countries in order to set control over resources of 
provincial societies; transnational elites’ coming to power 
in many countries is followed by ousting representatives of 
national elites out of the political systems; the latter con-
tradicts the principle of representation and does not fit the 
normative model of liberal democracy. 

Key words: national elites, transnational elites, political 
system, political representation, liberal democracy.
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АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОТИРІЧ
СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У статті досліджується західний досвід 
розв’язання етнічних конфліктів, який може дати 
корисні уроки для країн світу, які стають на шлях 
демократичного розвитку, зокрема для України. 
У цьому контексті слід навести досвід Канади, де 
існують регіональні особливості та їхнє значення 
для розвитку контрольованої на федеральному рівні 
„етнополітичної мозаїки”. Авторка наголошує, що 
західні ліберальні демократії насправді не розв’язали 
або не подолали проблем, що їх можуть спричинити 
етнокультурні відмінності. Отже, не дивно, що 
політологи з дедалі більшим інтересом досліджують 
таку нагальну проблему.

Ключові слова: інтеграція, етнічні проблеми, 
етнокультурні відмінності, політика багато-
культурності, західні демократії.

Для України європейська інтеграція – це шлях 
модернізації економіки, подолання технологічної 
відсталості, залучення іноземних інвестицій і 
новітніх технологій, створення нових робочих місць, 
підвищення конкурентної спроможності вітчизняного 
товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед 
на ринок ЄС [40].

Це було переконливо доведено попереднім досвідом 
всіх без винятку європейських країн, у тому числі тих, 
рівень економічного розвитку яких був нижчий від 
середнього: від Португалії на заході до Польщі та країн 
Балтії на сході, від Ірландії на півночі до Греції на півдні. 
Про це хронологічно свідчить досвід першої (Данія, 
Ірландія, Велика Британія, 1973), другої (Греція, 1981, 
Іспанія, Португалія, 1986), третьої (Австрія, Швеція, 
Фінляндія, 1995) та сучасної (Польща, Угорщина, 
Чеська Республіка, Естонія, Словенія, Словаччина, 
Мальта, Кіпр, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія) фаз 
розширення Європейського Союзу [25]. Економічно-
торговельні відносини з ЄС – це потенційний 
шанс, яким треба вміти скористатися, розрізняючи 

наявні можливості і виправдану обережність від 
невиправданого оптимізму і популістських страхів. 
Основними політичними вигодами послідовної 
європейської інтеграції є зміцнення стабільності 
демократичної політичної системи та ЇЇ інститутів, 
модернізація правового поля і забезпечення прозорості 
національного законодавства, поглиблення культури 
демократії і повага до прав людини тощо. 

Європейська інтеграція також означає зміцнення 
національної безпеки та безпеки громадян, адже вона 
виключає застосування сили як методу вирішення 
залагоджування суперечностей, сприяє стабільності у 
відносинах з усіма сусідами. В цьому контексті успішне  
просування України шляхом європейської інтеграції 
може наблизити до Європи і Росію, зміцнить українсько-
російські взаємини, що відповідає національним 
інтересам обох країн. Як повноправний учасник 
побудови об’єднаної Європи, а в майбутньому – член  
Європейського Союзу, Україна зможе впливати на 
вироблення відповідних рішень і, таким чином, 
на процеси, що відбуваються на європейському 
континенті - перебуваючи осторонь, Україна не 
матиме ані економічних, ані політичних ресурсів 
для такого впливу і може перетворитися радше на 
слабкий об’єкт, ніж активний суб’єкт європейської 
політики. Можливою альтернативою європейській 
інтеграції є поступова маргіналізація України, її 
економічна відсталість, політична нестабільність і 
поява нових загроз національній безпеці. Геополітична 
невизначеність зробить Україну надто вразливою 
для зовнішнього тиску. Після початку розширення 
Європейського Союзу на схід та внаслідок активної 
участі в ньому всіх без винятку західних сусідів 
України опинитися поза цим процесом означатиме 
самоусунення від загальноєвропейських процесів і 
небезпеку ізоляції.
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Нові держави Центральної та Східної Європи, 
що стали на шлях демократичного розвитку, доволі 
часто звертаються до практики старших західних 
демократій, щоб зрозуміти, як ними були розв’язані 
різноманітні економічні та політичні проблеми. 
Слід зауважити, що звичайне перенесення досвіду 
інститутів і політик з однієї країни до іншої, рідко 
виявляється можливим або доречним, особливо, коли 
ці країни настільки відрізняються своєю історією 
та економічною ситуацією, як це спостерігається у 
випадку з країнами Західної та Східної Європи. Однак 
демократичні реформатори прагнуть бодай зрозуміти 
основні принципи та ідеали, які є підвалинами західних 
ліберальних демократій, що забезпечили цим країнам 
такий рівень стабільності й додержання законності. 
Іншими словами, реформатори намагаються 
осягнути політичну теорію західних демократій, хоча 
впровадження її основоположних принципів у країнах 
ЦСЄ може бути істотно іншим [41].

У окремих сферах, особливо тих, що стосуються 
основних громадянських і політичних прав 
людини, ці основоположні принципи порівняно 
легко ідентифікувати. Усі західні демократії 
характеризуються верховенством права, свободою 
преси та віросповідання, вільними виборами, 
загальним виборчим правом дорослого населення 
тощо. Західні політологи та правознавці присвятили 
немало досліджень поясненню важливості усіх 
перелічених цінностей.

Насправді, можна зазначити, що захист названих прав 
і свобод є частиною визначення ліберальної демократії 
[37, с. 343-369]. Отже, мірою проголошеної країнами  
ЦСЄ „демократичності” є те, наскільки вони схвалюють 
і дотримуються зазначених принципів [16, 18, 20].

Проте, коли дослідники звертаються до питань 
міжетнічних взаємин, то ідентифікувати принципи, 
які є керівними для західних демократій, значно 
складніше. Різні західні демократії суттєво 
відрізняються підходами до етнокультурної політики, 
і не зрозуміло, що об’єднує ці підходи. Тому постає 
питання, що ж можна вважати визначальними рисами 
ліберально-демократичного підходу до управління 
етнокультурними відмінностями?

Проблема полягає не лише у тому, що різні західні 
демократії по-різному відповідають на це питання, а й у 
тому, що, як це не дивно, західні політичні теорії зазвичай 
приділяли недостатню увагу сфері етнокультурних 
відносин. Упродовж більшої частини минулого століття 
політологи розглядали етнічність як маргінальне 
явище, що поступово зникне з модернізацією 
суспільства, і тому її розглядали як важливу  
тему досліджень для політичних теоретиків, що 
спрямовували погляди у майбутнє. Тому до середини 
80-х рр. ХХ ст. цю проблему досліджували дуже мало 
політичних філософів чи теоретиків [35, 36].

Однак нині питання про права етнокультурних груп 
вийшло на передній план західної політичної теорії. 
Поновлення інтересу західних політологів етнічними 

питаннями пояснюється різними причинами. Як це не 
парадоксально, найважливішою з них є, напевне, хвиля 
етнічних конфліктів у країнах ЦСЄ, що піднялася 
під час і після краху комунізму. Більшість західних 
теоретиків вважала, що ліберальна демократія постане 
з попелу комунізму без проблем, і багато хто з них зараз 
прагне зрозуміти, чому етнічне питання й націоналізм 
стали на заваді цьому процесу [21, 22, 31, 38].

Проте, власне у західних демократіях також було 
немало чинників, які вказували на етнічні проблеми: 
виступи місцевих жителів багатьох західних країн (у 
першу чергу Франції, Великобританії, Німеччини та 
Сполучених Штатів) проти іммігрантів і біженців; 
відродження етнічної свідомості та політична 
активність корінного населення (унаслідок чого в ООН 
було підготовлено проект Декларації прав корінного 
населення), а також постійна і навіть наростаюча загроза  
відокремлень Квебеку, Шотландії, Фландрії та Каталонії, 
що спостерігається у деяких найбільш розвинених  
західних демократичних країнах [19, 26, 32].

Усі ці чинники зробили очевидним на початку 90-х рр.  
той висновок, що західні ліберальні демократії 
насправді не розв’язали або не подолали проблем, що їх 
можуть спричинити етнокультурні відмінності. Отже, 
не дивно, що політологи з дедалі більшим інтересом  
апелюють до цих питань. Так, наприклад, в останні 
роки вперше за кілька десятиріч (а, можливо, взагалі 
в історії) були опубліковані філософські праці 
англійською мовою, у яких розглядаються нормативні 
питання, пов’язані з відокремленнями, націоналізмом, 
імміграцією, багатокультурністю і правами  
корінного населення. У цих питаннях західні демократи- 
політологи, що займаються проблемами етнічних 
відносин, не просунулися набагато далі, ніж їх колеги 
з країн ЦСЄ. Звичайно, більшість західних країн 
мають довгу (а часом і криваву) історію розв’язання 
етнічних проблем в умовах конституційно закріплених 
ліберальних демократій. Однак до останнього часу  
уроки з такої історії не набули форми чітко 
сформульованої теорії, тому реальні принципи 
та ідеали, якими керуються західні демократії, 
залишаються неясними, часто навіть для тих, хто 
постійно займається проблемами міжетнічних взаємин. 
Більше того, самі ці взаємини в багатьох західних 
демократіях перебувають у стані постійної зміни, при 
цьому виявляється недосконалість старих припущень і 
підходів [4, 27, 33, 39].

Порівняно з дослідницьким доробком вчених країн 
ЦСЄ щодо громадянських прав, дослідження з питань 
міжетнічних взаємин перебувають у початковому стані. 
Окрім того, вони прагнуть створити теоретичні підвалини 
швидкозмінної реальності. Водночас підтримка  
конституційного та судового захисту індивідуальних 
громадянських прав у західних демократіях ніколи  
не відігравала такої важливої ролі як нині, особливо, 
стосовно проблем урегулювання етнічних відмінностей; 
тому практично кожний аспект міжетнічних взаємин 
на Заході, насправді, викликає суперечки [28].
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Незважаючи на це, очевидно, що західний досвід 
розв’язання етнічних конфліктів може дати деякі 
корисні уроки для країн світу, які стають на шлях 
демократичного розвитку. Хоча на Заході найкращий 
підхід до врегулювання етнічних відмінностей 
продовжує залишатися предметом дискусій, існує 
набагато більша згода щодо того, що він не спрацьовує. 
Виявилося, що деякі шляхи подолання цих суперечностей 
не узгоджуються з вимогами сучасної демократії 
та з принципами ліберального правосуддя [17].  
Можна також ідентифікувати низку нових моделей 
і тенденцій, пов’язаних із залагодженням етнічних 
відмінностей у західних країнах. Здебільшого ці 
тенденції можуть бути ще чітко не відображені у 
ліберально-демократичних теоріях та не кодифіковані 
у міжнародному законодавстві, однак, очевидно, 
впродовж останніх десятиріч відбулися помітні 
зрушення у підході до управління етнічними 
відмінностями. У даній статті висвітлюються можливі 
шляхи розвитку міжетнічних взаємин, а також здійснення 
політики багатокультурності як засобу розв’язання  
потенційних суперечок на прикладі Канади.

Слід зазначити, що після відомих подій 
середини 70-х рр., пов’язаних з різким загостренням 
політичної ситуації у Квебеку і початком політики 
багатокультурності, федеральний уряд Канади 
поступово став тактично проводити лінію на підтримку 
інших етнічних груп і громад на всій території 
Канади, а не лише франкофонів. Причому, і сьогодні 
на політичному порядку денному в Канаді гостро 
стоїть питання – як стримати „крайнощі” квебекського 
сепаратизму, а більш поміркованих франкофонів 
інтегрувати у загальноканадську національну спільноту?  
Як підкреслює сучасний канадський дослідник 
Ж.Бушемін, „громадянин Квебеку може чітко визначати 
себе як канадець та квебекець, або ж він може одночасно 
схилятися до цих двох ідентичностей. Що означає 
„плутатися у громадянстві” – воно полягає у готовності 
громадянина протиставляти одну ідентичність іншій 
чи навіть протиставляти одну модель інтеграції 
іншій. За ідеальних умов, квебекське громадянство 
має співвідноситися з квебекським політичним 
співтовариством у повному розумінні необхідності 
їх самоствердження. Виходячи з цієї перспективи, 
громадянство визначається його ставленням до 
титульного суб’єкта нації. У такому контексті це означає 
вертикально визначене лояльне співвідношення 
між національним політичним суб’єктом  
(тобто державою – Б.В.) та громадянином у спільному 
інтересі, який визначається національно [15, c. 22].

Отже, виходячи з необхідності стримування 
квебекських устремлінь, варто було би диверсифікувати 
політику багатокультурності, підтримуючи розмаїття 
інших етнонаціональних груп загалом лояльних до 
канадської федерації. Тобто етнічний націоналізм 
квебекців, якщо можна так висловитись, мав 
стримуватися політично лояльними до Оттави 
меншинами. Поруч з цим зміни відбулися у самому 

Квебеку, коли, як зазначає дослідник Л.Тергон, 
починаючи з 60-х рр. ХХ століття, „етнічна концепція 
квебекської ідентичності” була поступово замінена 
(що, до речі, було підтримано представниками нової 
політичної еліти у Монреалі) більш „громадянським, 
територіально укоріненим варіантом” націоналізму, 
який схилявся до реформи Канадської федерації” [34]. 

Певні кроки у цьому напрямі були зроблені Оттавою 
вже у 80-і рр. Так, у 1985 р. був створений спеціальний 
комітет Палати общин з багатокультурності. 

У цьому контексті слід особливо підкреслити 
існування регіональних особливостей у Канаді та їхнє 
значення для розвитку контрольованої на федеральному 
рівні „етнополітичної мозаїки”. Ще раз підкреслимо той 
факт, що, на відміну від США, Канада характеризується 
чітко окресленим регіоналізмом, превалюванням 
місцевих, регіональних інтересів [5, c. 28], котрі  
останніми десятиліттями стали все більше й ретельніше 
співвідноситися із загальнодержавними.

Слід зазначити, що серед причин емерджентності та 
утвердження концепції багатокультурності дослідники 
називають низку чинників. Головний з них – бажання 
захистити канадську ідентичність як відмінну від 
американської, не приймати концепцію американського 
„плавильного тигля”. Політики опиралися на факт, 
що Канада дає світові вдалий приклад справедливого 
ставлення до етнічних груп, що вона більш 
„європейська” країна, ніж США, більш прогресивна, 
толерантна, соціальноорієнтована. Наявність не 
однієї, а двох етнічних спільнот – англоканадців та 
франкоканадців – затримувало асиміляцію іммігрантів 
і дозволяло їм зберегти етнокультурні стереотипи. Як 
зазначав професор А.Сміт. з університету Британської 
Колумбії, „в Канаді не склався єдиний спосіб життя, 
як у США. Як мінімум способів життя було два, а на 
практиці – значно більше” [29, c.148].

Дослідники звертали увагу на ще один важливий 
чинник: багатокультурність закликає до загального 
розуміння свободи як права вибору. Багатокультурність 
передбачає повну свободу вибору для індивіда стосовно 
культури. Він не зобов’язаний дотримуватися звичаїв 
і цінностей власної етнічної групи, йому не повинні 
нав’язуватись цінності більшості. Він не повинен 
страждати від будь-якої дискримінації за етнічним 
принципом і, водночас, повинен бути захищеним від 
неприязні етнічних співвітчизників, якщо не хоче 
дотримуватися їхніх традицій і звичаїв [24, c. 108].

І все ж безпосереднім імпульсом до поширення 
концепції багатокультурності ряд аналітиків вважає 
загострення квебекської проблеми. У жовтні 1996 р., 
у документі „Чудова велика родина” К.Фрас визначив 
кілька характерних рис, що існують у канадському 
Законі про багатокультурність. Їх можна визначити 
таким чином: розмаїття, рівність, подолання перешкод 
і гармонія [9]. 

Однак, політика багатокультурності Канади 
приділяла увагу антирасизму, усуненню дискри-
мінаційних перешкод і компромісу між установами. 
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Зосереджуючись на соціальному правосудді як 
головній темі, відновлена Програма багатокультурності 
робить чималий наголос на цих питаннях.

Не випадково прибічники багатокультурності 
підкреслюють, що ігнорування потреб та інтересів 
етнічних груп становить небезпеку для суспільства, 
і політика підтримки багатокультурності та етнічних 
меншин, яку проводить федеральний уряд Канади, 
навпаки сприяє його єдності. Загалом можна зробити 
висновок на основі даних опитування, що нещодавні 
іммігранти менш прихильні до регіоналістських 
настроїв, ніж корінні канадці [1, c. 21].

Розглянувши особливості становища різних груп 
Канади у контексті політики багатокультурних практик, 
ми були б необ’єктивними, якби не розглянули (хоча 
б частково) притаманні їм протиріччя. У критиків 
багатокультурності визначальне місце займають такі 
питання:

- багатокультурність акцентує увагу на різниці 
етнічних груп і, таким чином, применшує ототожнення 
зі спільними цінностями і сильним відчуттям канадсь-
кого громадянства;

- багатокультурність заохочує зв’язаність між різ-
ними етносами, що часто не сприймається їхніми пред-
ставниками і суттєво впливає на соціальну гармонію;

- багатокультурність загрожує французькій 
присутності у Канаді;

- багатокультурність створює або усуває перешкоди 
повній і рівній участі в канадському суспільстві.

Одним з принципових аргументів проти 
багатокультурності є те, що проведення цієї політики 
несе загрозу майбутньому французької мови. 
Найчастіше цей аргумент можна почути у Квебеку. 
Однак, при безпосередньому опитуванні більшість 
канадців провінції (58%) не погоджуються з цією 
точкою зору, не кажучи вже про решту населення 
Канади. Серед тих, хто голосує за Квебекський Блок, 
значно менший відсоток не підтримує позицію, що 
багатокультурність представляє загрозу майбутньому 
французької мови. Але це не означає, що франкофони 
повністю повірили у відсутність загрози превалювання 
французької мови у Квебеку. При опитуванні Фокус-
Енвіронікс (дослідження 2000-2004 pр.) стосовно 
гарантованого майбутнього розвитку французької мови 
і культури було виявлено, що лише 50% франкофонів 
Канади не відчувало такої впевненості та безпеки. На 
їхню думку, збереження та розвиток багатокультурної 
спадщини канадців є, певною мірою, загрозою 
майбутньому французької мови у Канаді [30, c. 102]. 

Насправді, частина франкоканадців сприймає 
політику багатокультурності як інтенції підірвати їх 
позиції „нації-засновниці” і негативно ставиться до 
зазначеної концепції. Адже у рамках цієї політики 
франкофони не посідають особливого місця, тобто, 
розглядаються не як нація, а як представники однієї з 
багатьох культур.

Політика багатокультурності також непокоїть 
багатьох англоканадців, оскільки посилює розша-

рування суспільства, якому не вистачає монолітності. З 
іншого боку, решта етнічних груп вважають заходи, які 
проводяться у межах багатокультурності, недостатніми 
для збереження своєї самобутності [2, c. 54]. 

Цікавим, у зв’язку з цим, є спостереження 
сучасного американського вченого Б.Рубла, який дуже 
влучно охарактеризував стан нинішнього Монреаля 
як еволюцію від „двох” до „багатьох усамітнень”. 
Дослідник зазначає, аналізуючи 70-і рр. ХХ ст.: „Був 
підготовлений ґрунт для появи потужного політичного 
руху, який виступив за суверенність провінції Квебек. 
Розпочалася кампанія з „повторного завоювання 
міської метрополії”, метою якої було перетворення 
Монреалю знову у франкомовне місто. Мігранти з-за 
кордону потрапили у вирій суперництва, що було 
пролонговане на півстоліття і вплинуло на політику, 
економіку і культуру Монреаля, на його просторовий і 
фізичний розвиток” [11, c. 10].

Важливо зазначити, що проблема Квебеку 
(точніше шляхи її розв’язання і прийняття політичних 
рішень щодо неї) були своєрідним стимулом для 
розвитку політики багатокультурності вже у 90-і рр. 
минулого століття. Як вважає сучасний дослідник 
Г.Терборн, канадська багатокультурність зіткнулася 
з „бікультурними конфліктами між квебекським 
націоналізмом та англійською Канадою”, що на деякий 
час відсунуло багатокультурність на другий план [13, 
c. 62]. Лише пізніше практика багатокультурності 
збагатилася досвідом розв’язання квебекської 
проблеми, а це, в свою чергу, позитивно вплинуло на 
регулювання взаємин по лінії „федеральний центр – 
інші етнічні групи”. 

Підсумовуючи тези, які стосуються культури в 
Канаді, можна сказати, що власне культура виступає 
в якості головного гаранту національної ідентичності, 
власне вона є основним принципом національного 
суверенітету і національної гордості, який не дає 
розчинитись нації у загальному потоці глобалізму. 
Не слід також забувати, що членство в ЄС не є 
самоціллю, європейський вибір не може зводитися до 
входження в структури ЄС. Більшість європейських 
країн (навіть малі) не замикаються на Європі, 
опікуються збереженням національної ідентичності 
та забезпеченням інших національних інтересів. 
Зберігши самобутність і долучившись до європейських 
здобутків, Україна здатна сприяти гармонізації 
стосунків у масштабах Великої Європи. Нашою метою 
є, насамперед, запровадження європейського рівня 
життя громадян України, європейських стандартів 
демократії, прав і свобод людини, стабільності в 
політиці і громадському житті, ефективної економіки, 
добробуту й процвітання. Якими б майстерними і 
професійними не були зовнішньополітичні зусилля 
України, яким прихильним не було б до неї ставлення 
ЄС, Україна не досягне успіхів, не досягши внутрішніх 
перетворень. Якщо оцінювати ситуацію з виконанням 
багатьох напрямів Плану дій, то зрушення з виконанням 
завдань є, але проблем, на жаль, поки що більше, ніж 
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здобутків, що стосується як економічної, так і політичної 
сфер. З усього сказаного можна стверджувати, що 
для України вже прийшов час переглянути свої 
суперечливі досягнення останнього періоду і знайти 
найоптимальніший, найраціональніший шлях 
підвищення власного конкурентного потенціалу і 
здатності бути повноцінним суб’єктом міжнародних 
відносин. Країна повинна пройти через період 
внутрішньої зосередженості і консолідації, що 
дозволило б їй поставити свою європейську політику 
на основу фундаментальних національних інтересів. 
Основою успішності євроінтеграційних зусиль може 
стати не квапливість, а виваженість, не прагнення до 
формального результату, а врахування всієї сукупності 
реальних обставин і тенденцій. Зрештою, саме 
така політика відповідає справжнім європейським 
традиціям.

Джерела та література:
1. Ажаева В.С. От ассимиляции к многокультурно-

сти // Российские исследования о Канаде. – М.: Труды 
РАИК, 1997. – С. 10 – 22; 2. Акимов Ю.Г. Современное 
канадское общество. – СПб., Петрополис, 2000. – 88 с.;  
3. Головкина О. Канадский мультикультурализм как 
основа национальной самобытности Канады. – Режим 
доступу: http://www.niworld.ru/referat/doklad/Golov.
htm; 4. Данилов С.Ю. Действия правительства Канады 
по урегулированию конституционного кризиса (1976 -  
1992) // США: экономика, политика, идеология. – 1993. –  
№ 10. – С. 55 – 74; 5. Данилов С.Ю., Черкасов А.И. 
Двенадцать лиц Канады. – М.: Наука, 1987. – 302 c.;  
6. Катеринчук П.М. Еволюція канадського федералізму 
та проблема Квебека (80-90-ті рр. ХХ ст.) : автореф. 
дис. На здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02. – Чернівці: Рута, 2003. – 22 с.; 7. Кимлічка В. 
Лібералізм і права меншин / Пер. з англ. Р.Ткачук. –  
Харків, Центр освітніх ініціатив, 2001. – 173 c.;  
8. Коленеко В.А. Квебекская проблема в послевоенной 
Канаде. – М.,: Наука 1981. – 229 с.; 9. Кошкаров Н.В.
Международный опыт решения культурных аспектов 
этничности. - Режим доступу: http://www.orenburg.
ru/culture/credo/01_2003/3.html; 10. Рекс Дж. Етнічна 
ідентичність і національна держава: політична 
соціологія полікультурних суспільств // Українські 
варіанти. – 1998. – №1. – С. 76 – 84.; 11. Рубл Б. 
Социальный капитал разнообразия: к вопросу о 
креативности разделенных городов // Вестник 
Института Кеннана в России. – Вып.9. – М., 2006. – С. 7 – 
20; 12. Тейлор Ч. Етика автентичності. – К.: Дух і літера, 
2002. – С. 70-78; 13. Терборн Г. Мультикультурные 
общества // Социологическое обозрение. − Том 1. −  
№ 1.− 2001. − 172 с.; 14. Anaya S. Indigenous Peoples in 
International Law. – New York: Oxford University Press, 
1996. – 243 p.; 15. Beauchemin J. What Does It Mean to 
Be a Quebecer? Between Self-Preservation and Openness 
to the Other // Quebec: state and society / Ed. by A.-Ga-
gnon. – 2003. – 500 р.; 16. Brubaker R. Nationalism Re-
framed: Nationhood and the National Question in the New 
Europe. – New York: Cambridge University Press, 1996. – 

P. 157 – 177.; 17. Buchanan A. Secession: The Legitimacy 
of Political Divorce. – Boulder: Westview Press, 1991.– 
250 p.; 18. Clinton R. The Rights of Indigenous Peoples 
as Collective Group Rights // Arizona Review 34 (4). –  
1990. – P. 739 – 747; 19. Cook R. Canada. Quebec and the 
Uses of Nationalism. – Toronto: McClelland and Stewart 
Inc., 1995. – 294 p.; 20. Galeotti A. Citizenship and Equal-
ity: the Place for Toleration // Political Theory 21 (4). – 
1993.– P. 585 – 605; 21. Knopff R. Liberal Democracy and 
the Challenge of Nationalism in Canadian // Canadian Re-
view of Studies in Nationalism. – 1995. – № 9 (1). – P. 323 – 
339; 22. Kymlicka W. Liberalism and the Politicization of 
Ethnicity // Canadian Journal of Law and Jurisprudence. – 
New York, 1991. – P. 239 – 256; 23. Kymlicka W. Multina-
tional Federalism in Canada: Rethinking the Patrnership // 
Beyond the Impasse Toward Reconciliation / Ed. by Gib-
bings R., Laforest G. – Montreal: IRPP, 1998. – P. 15 – 49; 
24. Laforest D. Trudeau and the end of Canadian Dream. 
Kingston & Montreal: McGill-Queens Univ. Press, 1995. – 
217 p.; 25. Laselva S.V. Understanding Canada: Federal-
ism, Multiculturalism – Toronto: Broadview Press, 2004. – 
512 р.; 26. Maclure J. Quebec Identity. The Challenge of 
Pluralism. – London, McGill-Queen’s Univ. Press, 2003. – 
212 p.; 27. Quebec – Canada. What is the path ahead? – 
Ottawa: Univ. of Ottawa Press, 1996. – 556 p.; 28. Rad-
tke F.O The Formation of Ethnic Minorities and the Trans-
formation of Social into Ethnic Conflicts in a So-called 
Multicultural Society // Ethnic Mobilization in a Multicul-
tural Europe / J. Rex, B. Drury (Eds.). – Aldersshot, 1994. – 
P. 30 – 37; 29. Smith A. Canada – an American nation?/ 
Essays on continentialism, identity and the Canadian frame 
of mind – McGill-Queen's Univ. Press, Kingston and Mon-
treal, 1994. –148 р.; 30. Social Cohesion in Canada survey. 
Environics (2001-2004) for the Department of Canadian 
Heritage / Canadian Diversity. Multicultural Futures – 
Montreal – Vol. 4:1. – 2005. – 112 p.; 31. Spinner J. The 
Boundaries of Citizenship: Race, Ethnicity and Nationality 
in the Liberal State. – Baltimore: Johns Hopkins Univer-
sity, 1994. – 112 p.; 32. Stratton J., Ang I. Multicultural 
Imagined Communities: Cultural Difference and National 
Identity in the USA and Australia // Bennett D. (ed.) Mul-
ticultural States. Rethinking Difference and Identity. – L., 
N.Y., 1998. – P. 138-142.; 33. Thomson D. Quebec and 
Meech Lake // Meech Lake and Canada. Perspectives from 
the West / Ed. by R.Gibbins. – Edmonton: Academic Print-
ing and Publishing, 1988. – 296 p.; 34. Turgeon L. Inter-
preting Quebec's Historical Trajectories: Between La So-
ciete Globale and the Regional Space // Quebec: state and 
society / Ed. by A.-Gagnon. – 2003. – Р. 56–59; 35. Van 
Dyke V. Collective Rights and Moral Rights: Problems 
in Liberal-Democratic Thought // Journal of Politics. –  
№ 44. – 1982. – P. 21–40; 36. Van Dyke V. Human Rights, 
Ethnicity and Discrimination. – Westport: Greenwood, 
1985. – 259+xii p.; 37. Van Dyke V. The Individual, the 
State and Ethnic Communities in Political Theory // World 
Politics. – 1977. – № 29 (3). – P. 343–369; 38. Young I. 
Together Indifference: Transforming the Logic of Group 
Political Conflict // Squires J. (ed.) Principled Positions: 



42        

Postmodernism and the Rediscovery of Value. – London: 
Lawrence and Wishart, 1993. – P. 23 – 65; 39. Young R. 
The Struggle for Quebec: From Referendum to Refer-
endum? – Montreal & Kingston: McGill-Queen’s Univ. 
Press, 1999. – 438 p.; 40. Представництво України при 
ЄС. - Режим доступу: http: / www.ukraine-eu.mfa.gov.
ua; 41. Центр навчання і досліджень з європейської та 
євроатлантичної інтеграції України. - Режим доступу: 
http://www.napa-eurostudies.org.ua. 

Valentyna Bohatyrets
Algorithm of Interethnic Issues Solution

in the Integration Context
Some European regions, countries and towns are co-

loured by the image of ethnic, religious or cultural animos-

ity and open or latent conditions of conflict. The question is 
how to deal with such a negative and globally spread iden-
tity that we find in these places. Noteworthy, the idea of 
critical multiculturalism, postulating that the mainstream 
Canadian culture still controls the distribution of knowl-
edge, systems of representation, cultural and institutional 
practices and social relations is in existence. It should be 
noted that ethnically based aggression and conflict can, at 
least in part, be controlled if not eliminated, by policies and 
legislation that provide for more power sharing between 
different groups and the privileged, dominant, hegemonic 
groups that control societies. 
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН
У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ СВІТІ

У статті розкрито різноманітність 
демократичних змін у ЦСЄ і колишньому СРСР. Вияв-
лено відсутність єдиного взірця транзиту – переходу 
до демократії для країн і вказано їх чотири групи: 
вільні типово християнські; частково вільні країни –  
православні; невільні – бідні мусульманські країни; 
неперехідні – азійські країни з традиційними релігіями 
і низьким рівнем доходів. Автор аналізує підходи  
вчених-транзитологів до демократизації й етапи 
перехідного періоду в країнах регіону та доводить, 
що демократизація – не уніфікація політичної карти 
світу, а, швидше, диверсифікація її поступу. 

Ключові слова: демократизація, диверсифікація, 
перехід, транзит.

Восени 2009 р. світ відзначив двадцятиріччя 
оксамитових революцій у країнах ЦСЄ, наслідки яких 
мали величезне значення не лише для регіону, але й для 
всього світу. У 1991 р. припинив своє існування і СРСР. 
Ці події поклали кінець холодній війні, зруйнували 
залізну завісу та розширили коло демократичних 
країн на планеті. Перші уявлення про тривалість і 
етапи переходу зазвичай ґрунтувались на досвіді країн 
Латинської Америки. Для відносно розвинених у 
промисловому відношенні соціалістичних країн ЦСЄ 
і СРСР, більшість транзитологів передбачали доволі 
швидкий перехід до ринкової економіки та стабільної 
демократії, вважаючи, що він включатиме два основних 
етапи – перехід до демократії і консолідацію демократії. 
Але на основі реального досвіду економічних і 
політичних реформ у колишніх країнах соціалізму, 
вчені в останні роки уточнюють ці попередні висновки. 
Зазначимо, що вчені вказують на різну кількість етапів 
розвитку демократії, зокрема Л.Шин називає чотири 
етапи трансформації постсоціалістичного суспільства: 
крах тоталітарної системи; перехід до демократії; 
зміцнення демократичної системи; вдосконалення 
демократичних інститутів.

Визначаючи періодизацію постсоціалістичних 
змін, 3.Бжезинський враховує їх політичні й економічні 

аспекти та виділяє три фази процесу демократизації 
і створення ринкової економіки. Перша – почалась 
відразу ж після падіння соціалізму. В ній відбувалась 
трансформація вищих структур політичної влади і 
первинна стабілізація економіки. Ця фаза, на думку 
вченого, може зайняти 1-5 років. Друга – інституційно 
забезпечує функціонування демократичної системи. 
Її завдання містять прийняття нової конституції, 
утвердження нової виборчої системи, впровадження у 
суспільну практику демократичних процедур і норм. 
Політичні зміни йдуть паралельно з економічними: 
формується банківська система, відбувається 
демонополізація, мала і середня приватизація, основана 
на законодавчому забезпеченні прав власника. Друга 
фаза триває 3-10 років. Стійке функціонування 
демократичних інститутів, утвердження певної 
політичної культури в суспільстві і стабільного 
росту економіки вказують на початок третьої фази, 
яка може тривати 5-15 і більше років. Тож, терміни 
постсоціалістичного переходу виглядають досить 
тривалими, не менше 10 років для потужних держав 
ЦСЄ, а в країнах менше підготовлених, для такого 
переходу знадобиться понад 20 років.

Зазначимо, що транзитологія, на відміну від 
попередніх концепцій політичної модернізації, 
розглядає демократизацію як різновекторний процес, 
що передбачає різні, іноді й песимістичні, сценарії її 
розвитку. Якщо одні вчені, констатуючи поступовість 
і тривалість процесів реальної демократизації та 
лібералізації, все ж вважають, що „ми живемо у вік 
демократії”, що „у сучасний період немає будь-якої 
авторитетної альтернативи демократії... і проблеми 
управління XXI ст. будуть, очевидно, проблемами 
в межах демократії” [19, с. 24], то інші пишуть, що 
епоха домінування ліберальних ідей, яка розпочалась у  
1989 р. – завершилась. Так, болгарський вчений І.Крастєв 
стверджує, що „на сучасному етапі найочевидніша 
загроза [для демократії] йде від радикального ісламу, 
а загроза свободі від появи уявних демократій – 
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режимів, які претендують бути демократичними і, 
можливо, виглядають як демократичні, але фактично 
з авторитарним правлінням” [15, с.52-53]. Тож, у 
багатьох постсоціалістичних країнах повторюється 
процес деполітизації суспільства і його відчуження 
від політичної системи. Більшість громадян „звично 
схвалюють олігархічну, елітарну модель влади, тобто 
таку державу, якою відносно ефективно управляють 
професійні еліти, політики і експерти. Певна активність 
населення на виборах змінюється пасивністю у періоди 
між ними. Суспільство мало реагує на прикрі випадки 
порушення демократії і верховенства закону” [1, с. 20]. 
Вважаємо, що в цьому випадку процес демократизації 
розглядається як уніфікація країн третьої хвилі щодо 
взірців західної ліберальної демократії, які сьогодні 
вже стали еталоном. 

Однак, є й інше розуміння демократизації, 
не уніфікація політичної карти світу, а, швидше, 
диверсифікація демократії, розширення кількості 
варіантів її поступу. Якщо перший підхід акцентує 
увагу на тому, чи буде замінена автократія демократією, 
коли, з якими труднощами й завдяки чому, то другий 
підхід зосереджується на тому – яким типом демократії 
буде замінена автократія, що суть поставторитарних 
трансформацій не просто у поступовому,  
пролонгованому процесі, з труднощами уніфікації 
політичних систем до класичних моделей західного 
зразку (універсалізація ліберальної демократії), а процес 
розширення типологічних різновидів демократій. 
Так пояснюють феномен глобальної демократичної 
революції вчені-політологи (Ф.Шміттер, Г.О’Доннелл, 
Г.Ванштейн, А.Мельвіль). Хоч на Заході й надалі панує 
перший підхід, але песимістичні міркування щодо 
оцінок демократичного майбутнього більшої частини 
пострадянських держав явно починають переважати.

Варто підкреслити, що сучасна відмова від 
демократизації найменше пов’язана з перспективою 
відновлення соціалізму. Ймовірнішим, на думку 
деяких вчених, є встановлення націоналістичної 
диктатури чи утвердження на певний час політичних 
режимів, з елементами і демократії, і авторитаризму. 
Ф.Шміттер писав ще на початку 1990-х рр., що перед 
країнами, які знаходяться на етапі поставторитарного 
переходу, крім альтернативи автократії чи демократії 
є ще одна – поява і консолідація гібридних режимів, 
що поєднують у собі елементи автократії і демократії, 
чи існування стійких, але таких, що не утвердились, 
демократій. Він вважав, що для постсоціалістичних 
країн реальна перспектива це – саме встановлення 
демократії, яка не утвердилась. Водночас реальною 
є й перспектива консервації перехідного стану. Вона 
теж не дуже приваблива, адже постсоціалістичне 
суспільство поєднує в собі негативні риси, які 
дістались у спадщину від тоталітарного минулого і, не 
менш суперечливі риси, початку становлення ринкової 
капіталістичної економіки [17, с. 55]. 

Після першого постреволюційного десятиліття, 
Ф.Закарія змушений був визнати, що більшість держав, 

які демократизуються – неліберальні демократії, і поява 
значної кількості політичних систем, які поєднують 
високий ступінь демократії з відсутністю багатьох 
ліберальних свобод, свідчить, про те, що нації можуть 
успішно переймати не лише різні форми капіталізму, 
але й різні форми демократії. Тож, ліберальна 
демократія може стати не завершенням цього шляху, 
а лише одним з можливих варіантів виходу. Він пише, 
що „до XX ст. більшість країн Західної Європи були 
ліберальними автократіями чи, в кращому випадку, 
напівдемократіями” [19, с. 26]. 

Хоч у поглядах західних транзитологів існує 
багато відмінностей у методологічних підходах, вони  
солідарні в дотриманні чіткої послідовності 
демократизації. Спроби ж демократизації в 
непідготовлених для цього країнах, часто ведуть 
до несподіваних, а іноді й небажаних результатів. 
Дж.Снайдер вважає, що замість необачного 
підштовхування сумнівних країн до швидшого 
впровадження атрибутів електоральної демократії і 
свободи преси, міжнародному співтовариству слід вести 
обережну й опосередковану політику, досягаючи 
найперше тривалих цілей створення соціально-
економічних умов лібералізації й інституціональних 
передумов громадянської демократії, що відсуває 
мрію про глобальну демократизацію і кінець історії у 
невизначену далечінь [18, с. 260-261].

Водночас загальновживані і звичні в регіоні 
ЦСЄ та й в українських суспільних науках терміни 
постсоціалістичні країни і постсоціалістичний світ 
викликають сумнів у західних вчених. Зокрема, 
Т.Карозерс наголошує щодо використання цих понять, 
що „очевидно прийшов час залишити концепцію 
посткомунізму. У світі немає посткомуністичного 
регіону чи світу; є Центральна Європа, Південно-
Східна Європа, балтійський регіон, Середня Азія, 
Кавказ, Росія і декілька дрібних регіонів, кожний з 
яких легше зрозуміти, досліджуючи його індивідуальні 
особливості, ніж подібні риси [3, с. 4]. На нашу думку, 
дійсно, після краху комунізму колишні соціалістичні 
країни розвивались по-різному, і нині їх важко 
розглядати як певну однорідну групу. Однак, є 
цілий ряд чинників, які діють у постсоціалістичних 
суспільствах означених країн, і постійно вказують 
на їх спільне минуле та близькість у сьогоденні 
(суспільна свідомість, політична культура, особливості 
управлінської культури тощо), тож, на жаль, цей 
понятійний інструмент ще певний час залишатиметься 
функціональним. 

У кінці 1990-х рр. Ч.Гаті заявив, що лише невелика 
група колишніх комуністичних країн ЦСЄ (Угорщина, 
Польща, Словаччина, Словенія, Чехія) і пострадянські 
республіки Балтії мають змогу успішно завершити 
демократичні зміни й економічні реформи. До подібної 
думки про стабільність і демократичність виборчих 
процесів у регіоні схиляється й І.С.Яжборовська, 
вказуючи, що „в сучасний період у більшості країн 
Центрально-Східної Європи дотримані демократичні 
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стандарти, правила і процедури в організації виборів, 
при підрахунку голосів і оприлюднені результатів 
виборів, обмежене втручання офіційних посадових 
осіб у виборчий процес, який добре організований. 
Представники політичних партій і неурядових 
організацій мають можливість спостерігати за роботою 
виборчих комісій на всіх рівнях. Фальсифікація 
виборів малоймовірна. Забезпечена регулярність їх 
проведення” [9, с. 54].

Водночас західні вчені пишуть, що союз між 
політичними партіями і виборцями, як і раніше, хиткий 
і крихкий, резерви емоційної лояльності, які покликані 
пом’якшити почуття розчарування і невдоволення, 
відсутні. Переважну більшість громадян країн 
нової демократії слід розглядати як виборців, що не 
приєднуються до будь-яких блоків. Це підтверджують 
такі кількісні показники, як відсоток населення країн 
ЦСЄ, що ідентифікує себе з конкретними партіями 
(18% в Польщі й Угорщині і майже 30% в Чехії, 
Словаччині, Румунії), та кількість членів партій (цей 
показник у країнах ЦСЄ коливається в межах 3-4%). 
Більшість членів партій пасивна. Лише 15-20% є 
активними членами партій, оскільки вони приймають 
участь у проведені агітації чи, зрештою у масових 
заходах своїх партій. Водночас у країнах з низьким 
рівнем партійної ідентифікації і слабкістю партійних 
організацій, низький і рівень вдоволення демократією 
[4, с. 149-154].

Ч.Гаті вважає, що після соціалізму можуть довго 
існувати гібридні режими. Болгарію, Румунію та Росію, 
Україну, Білорусь і Молдову він відносить до групи країн 
з напівавторитарними режимами. Тут влада допускає 
існування вільної преси, проводить певні ринкові 
реформи, ззовні вільні вибори (з маніпуляціями). Для 
деяких з цих держав підходить поняття, яке утвердилось 
у транзитології – делегативна демократія, чи 
формальна демократична система, в якій реальна влада 
зосереджена в єдиному центрі – у руках президента. 
До третьої групи він відносить вісім колишніх 
радянських республік Закавказзя і Центральної Азії, 
які програли, адже в них на зміну тоталітаризму 
прийшли авторитарні режими, а шанси на становлення 
демократичної системи, створення ринкової  
економіки в близькій перспективі у них відсутні. 

„На континенті, – пише вчений з Каліфорнійського 
університету І.Беренд, – створюється нова конфігурація, 
і в кращому випадку лише частина центральної  
і східноєвропейської периферії має потенційну 
можливість приєднатись до його основної частини. 
Інша, значно більша, частина ЦСЄ має шанси йти іншим 
шляхом і залишитись нестабільною, такою, що завдає  
постійних турбот, периферією Європи” [10, с. 270]. 

За класифікацію і даними „Фрідом Хаус” 1990- 
2002 рр., С.Уайт виявив відсутність єдиного взірця 
транзиту – переходу до демократії для країн регіону і 
поділив їх на чотири групи. Перша група – вільні типово 
християнські (люте¬ранські чи католицькі) країни, які 
були під владою комуністів не довго, мають вищий 

рівень життя, розміщені по західному периметру СРСР 
(Польща, Чехія, Угорщина, країни Балтії тощо). Друга 
група – частково вільні країни, зазвичай православні, 
під владою комуністів були з 1917 р., мають низькі і 
середні доходи за класифікацією Всесвітнього банку, 
євразійські, а не центральноєвропейські (адже Східної 
Європи більше не існує) – Росія, Україна, Молдова, 
Вірменія, Грузія тощо. Третя група – невільні, зазвичай 
бідні за стандартами Всесвітнього банку мусульманські 
країни, які розміщені здебільшого в Азії. Білорусь у 
даній класифікації – яскраве виключення, яку можна 
віднести до цієї групи помилково. Азербайджан, 
оцінений „Фрідом Хаус” як частково вільний, за 
іншими даними, невільний. Майже у всіх країнах сильна 
президентська влада, аналог керівних органів партії 
радянських часів, розширена практикою використання 
всенародних референдумів. „Фрідом Хаус” включив дві 
країни з групи – Туркменістан і Узбекистан до списку 
найрепресивніших режимів світу, разом з Північною 
Кореєю, Екваторіальною Гвінеєю й Іраком (до вступу 
США і повалення режиму С.Хусейна). Четверта група –  
неперехідні країни: Китай, Північна Корея, В’єтнам – 
азійські країни з традиційними релігіями і низьким 
рівнем доходів. Серед них – найбільший за кількістю 
населення Китай, та В’єтнам, що за прогнозами 
випередить до 2050 р. Росію по кількості населення. Куба  
теж у цій групі, хоч географічне положення й деякі 
інші фактори додають їй унікальності [8, с. 25-26]. 

Водночас слід зазначити, що поки ще відсутні 
вагомі дослідження цих різних результатів процесу 
демократизації в регіоні. Так, С.Горовіц вбачає чотири 
ключових фактори впливу на процеси і результати 
демократичного транзиту: відмінності в економічній 
структурі і силі тих груп, які економічно втрачають 
від демократизації; відмінності в політичній культурі, 
пов’язані з релігійними традиціями і національною 
ідентичністю; масштабний воєнний конфлікт; 
різна сила президентської влади і консолідованості 
партійної системи [14, с. 135]. Але в цих класифікаціях 
є значний суб’єктивізм, політична заангажованість 
і подвійні стандарти. Так, у 1990-х рр. Дж.Мюллер 
писав, що дехто, оцінюючи характер політичного 
процесу в поставторитарних країнах, загалом, і в 
посткомуністичних, зокрема схильні керуватись у своїх 
міркуваннях не реалістичними стандартами, а деяким 
туманним ідеалом. І ця невідповідність між образом 
демократії і демократичною реальністю стає фактором, 
який породжує суттєві аналітичні труднощі [16, с. 104]. У 
результаті Захід, оберігаючи свої геополітичні інтереси 
пішов на визнання демократичних держав, суспільний 
лад яких часто не відповідає навіть мінімальним 
стандартам західної ліберальної демократії.  
Очевидно, це пояснює включення до групи 
найуспішніших у демократизації країн Балтії, де не 
вирішена проблема прав т.зв. некорінного населення й 
існує етнічна демократія, як явний відступ від базових 
принципів демократії ліберальної, чи включення в 
число демократій країн, в яких „перемогли кольорові 
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революції” (Грузія, Україна) тощо [5, с. 32].
Цікава паралель і в тому, що „останні пошуки 

транзитологів дуже нагадують удосконалення 
радянського суспільствознавства, яке намагалось 
пояснити затягування приходу комунізму необхідністю 
нових і нових етапів на шляху до нього: спочатку це 
була „побудова основ” соціалізму, потім утвердження 
соціалізму „повністю і остаточно”, а згодом 
„розвиненого” соціалізму. У концепціях транзитологів 
місце комунізму займає ліберальна демократія, але 
загальний принцип, схоже, той же. Досягнення (рано 
чи пізніше) деякого нормативного взірця не піддається 
сумніву. Хоч, у даному випадку взірець, ніби й, не 
такий утопічний і навіть має конкретне історичне 
втілення. Однак, вирваний з контексту сучасності 
(і процесу глобальних взаємодій та трансформацій) 
він за визначенням набуває рис „міфологеми”, – 
пише С.Пшизова [6, с. 23]. У свою чергу, Т.Карозерс 
вказує, що є помилки теорії „поетапної (стадійної) 
демократизації”, що „стадійність спрямована на те, 
щоб відкласти демократизацію на невизначений час; у 
його основі – глибокий скептицизм відносно цінності 
демократії і ймовірності її перемоги” [2, с. 85].

Таким чином, західні спостерігачі зазначають, 
що реально в більшості пострадянських держав в 
останнє десятиліття XX ст. розпочався не період 
реформ, а занепад; не демократичний транзит, а 
розпад і ерозія державної влади. М.Буровий писав, що 
„замість очікуваного неоліберального революційного 
розриву з минулим чи неоінституціональної тенденції 
еволюційного руху до майбутнього капіталізму, в 
Росії відбувається регресивна деградація, викликана 
розширенням сфери обміну за рахунок виробництва” 
[11, с. 270]. Ці процеси йдуть ще з пізньої радянської 
епохи, однак завдяки політиці Б.Єльцина і 
бездумному використанню порад Заходу, вони значно 
прискорились у пострадянський період, іноді, в певні 
моменти, ставлячи навіть під питання саме існування 
Росії, або інших пострадянських країн. Зокрема 
С.Фіш, роблячи деякий підсумок під західними 
дослідженнями російського транзиту, пише про три 
основні причини, за якими, на його думку, не відбулась 
російська демократія за західними стандартами: 
т.зв. ресурсне прокляття; здійснення економічної 
політики – домінування держави в економіці країни; 
інституціональна особливість – обраний (для Росії у 
1993 р.) конституційний дизайн, в якому домінуюча 
роль належить президенту, а не парламенту [12, с. 54]. 
При цьому він забуває ще одну важливу причину – 
якість порад, які давали в 1990-х рр. західні експерти 
росіянам. Самі вони пишуть, що „якість рекомендацій 
з економічних питань, які адміністрація Клінтона 
давала Росії, була настільки низька, а їх наслідки –  
настільки погані, що 81% росіян вважає, що їх метою 
було перетворення Росії на другорядну країну” 
[7, с. 62]. Водночас процеси демократизації країн 
регіону співпали в часі з кризою світової демократії, 
каталізатором якої була терористична атака на США 

11 вересня 2001 р. Проте, ще на початку 1990-х рр. 
Е.Хобсбаум зазначав, що „на жаль, з настанням 
нового тисячоліття протиріччя демократії не відійшли 
назавжди в минуле. І може трапитись, що світ, на біду, 
знову вступить у такий період, коли її переваги не 
будуть здаватись настільки очевидними, як у період 
між 1950 і 1990 рр.” [13, с.141].
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of Democratic Changes in the Post-Socialist World
Democratic changes in the Central-Eastern Europe and 

the former USSR are researched in the article. The author 
found out the absence of unique standard of transition to 
democracy for these countries and they are divided into 
four groups: free typically Christian; partly free orthodox 

countries; unintentional poor Moslem countries; the intran-
sitive – Asian countries are with traditional religions and 
low level of income. The author analyses attitudes towards 
democratization and stages of transitional period in the 
countries of region and proves that democratization is not 
unification of the political map of the world but diversifica-
tion of its development. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ  ГУУАМ ТА
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ОБ’ЄДНАННЯ

У статті автор розглядає особливості 
інтеграційних регіональних процесів на території 
СНД, зокрема ГУУАМ, а також основні етапи та 
шляхи їх подальшого розвитку. Наголошено, що у 
процесі становлення ГУУАМ сформована система 
різнорівневих контактів за участю глав держав, 
керівників зовнішньополітичних і оборонних відомств, 
національних координаторів. У висновках автор 
зазначає, що за чотири роки відбулися певні зміни 
напрямів і пріоритетів розвитку ГУУАМ, що засвідчили 
рішення Ялтинського саміту, зокрема: звужено перелік 
напрямів політичного співробітництва; заявлено 
про неможливість перетворення ГУУАМ на воєнно-
політичну структуру; ключовим напрямом спів- 
робітництва визначено розвиток економічних відносин.

Ключові слова: інтеграція, ГУУАМ, Ялтинський 
саміт, пріоритети розвитку.

Сучасний світ – світ конкуренції. Найкращою 
ілюстрацією цього служить розвиток подій за перші 
роки ХХІ століття. Країни із високорозвинутою 
економікою відтісняють менш розвинутих конкурентів 
із перспективних ринків. Однак конкурують не тільки 
економіки – йде змагання між проектами майбутнього 
світового устрою, між різними точками зору на шляхи 
розвитку, між формами організації міжнародного життя 
та принципами взаємин між державами.

Найбільш великим досягненням на цьому шляху 
пошуку нових форм міждержавних об’єднань стало 
утворення Європейського Союзу; активізується також 
діяльність ряду об’єднань в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні (АТР). Інтеграційні процеси набирають сьогодні 
силу у багатьох регіонах світу.

Цілком зрозуміло, що Україна не може залишатися 
осторонь від цих загальносвітових процесів, хоча їй 
необхідно вирішувати власні завдання, пов’язані із 
реорганізацією її господарства та інфраструктур, а також  
із серйозними перетвореннями у суспільному житті.

Одне із важливих завдань на сучасному етапі – 
досягти нової якості участі нашої держави у 
світових процесах. Україні необхідне різноманітне 
багатовекторне співробітництво та взаємодія з 
республіками колишнього СРСР, з Європою, США, 
країнами Азії. Адже реальність ХХІ століття полягає 
у тому, що основними гравцями та силами на світовій 
арені стає не тільки держава, але і транскордонні 

структури та об’єднання: регіональні структури, 
неурядові організації на кшталт Greenpeace, світові 
релігії. Їх вплив розповсюджується на всесвітні 
інфраструктури фінансів, комунікацій та транспорту.

Однією із основних проблем, пов’язаних з 
аналізом сучасного стану СНД та прогнозування 
розвитку інтеграційних тенденцій, постає питання 
про передумови об’єднання колишніх радянських 
республік. У більшості досліджень, присвячених 
взаємодії країн Співдружності, аналізуються фактори, 
які перешкоджають або сприяють відновленню єдності 
пострадянського простору [5–6, 10–12].

У даній статті автор поставив собі за мету 
розглянути особливості інтеграційних регіональних 
процесів на території СНД, зокрема ГУУАМ, а також 
основні етапи та шляхи їх подальшого розвитку.

ГУУАМ є регіональним об’єднанням п’яти держав – 
України, Азербайджанської Республіки, Грузії, 
Республіки Молдова та Республіки Узбекистан. Слід 
зазначити, що ГУУАМ по суті було та й залишається 
єдиним на теренах СНД міжнародним об’єднанням, в 
якому не присутня Російська Федерація. У зв’язку із 
цим експерти в сфері міжнародних відносин, особливо 
російські, пов’язують заснування цієї регіональної 
організації із діяльністю США, які за допомогою 
цієї структури, за словами головного радника з 
питань Євразії держдепартаменту США Ст.Манна, 
намагалися „запровадити геополітичний плюралізм 
на пострадянському просторі”, а також забезпечити 
„сприяння зміцненню демократії та безпеки у цих 
державах” [4]. Погоджується із такою оцінкою і 
керівник Українського інституту глобальних стратегій 
В. Карасьов, який зазначив, що США вбачають у цій 
організації інструмент збереження „демократичних 
тенденцій” в регіоні і „закріплення контролю над 
багатими газом та нафтою регіонами”[4]. Грузинський 
політолог Р. Сакварелідзе вважає, що „американці 
розглядають ГУУАМ як засіб віддалення від Росії 
усіх інших держав-членів СНД…З моменту свого 
виникнення ця організація виступала як альтернатива 
СНД, де домінувала Росія” [4]. 

Перша сторінка нинішнього об’єднання була 
написана у Страсбурзі 10 жовтня 1997 року під час 
саміту Ради Європи. Тоді було проголошено заснування 
консультативного форуму ГУАМ у складі чотирьох країн 
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(Грузії, України, Азербайджану та Молдови). Група у 
складі цих країн сформувалася під час обговорення 
Договору про флангові обмеження в постійній раді 
ОБСЄ. У декларації, народженій під час Страсбурзької 
зустрічі було зафіксовано намагання щодо практичної 
співпраці, співробітництва, узгодження позицій 
щодо міжнародних проблем. У цьому документі 
президентами вищезазначених країн була підкреслена 
необхідність розвитку чотиристороннього 
співробітництва для зміцнення стабільності і безпеки 
в Європі на основі принципів поваги суверенітету, 
територіальної цілісності, непорушності кордонів 
держав, демократії, верховенства закону і поваги 
прав людини. Страсбурзьке комюніке формально 
закріпило поступове політичне зближення і практичне 
поглиблення співробітництва між країнами в багатьох 
галузях як на міжнародній арені, так і в двосторонніх 
відносинах.

Утворення альянсу ГУАМ експерти пов’язують із 
підписанням Російсько-білоруського договору про союз 
(1997 р.), із загостренням проблеми Чорноморського 
флоту та Придністровського конфлікту. 10 жовтня 1997 
р. у Страсбурзі президенти країн ГУАМ провели зустріч 
з питання про створення політико-конституційного 
форуму. 24 квітня 1999 р. у Вашингтоні на ювілейному 
саміті НАТО до групи держав ГУАМ приєднався 
Узбекистан: ГУАМ перетворився в ГУУАМ. На 
спільному засіданні президентів держав ГУУАМ, який 
відбувся в той же день, було прийнято Заяву, в якій було 
проголошено курс на максимальну взаємодію з НАТО. 
Варто відзначити, що Заява була зроблена на піку 
кризи Росія–НАТО, викликаного бомбардуваннями 
Сербії. На „Саміті тисячоліття” (ООН, Нью–Йорк, 
2000 р.) було оголошено про перетворення ГУУАМ 
у міжнародну організацію, а першому Ялтинському 
саміті ГУУАМ (червень, 2001 р.) була визначена 
структура цієї організації і, за вимогою України та 
Азербайджану, в декларації 2001 р. суттєву увагу було 
приділено економічним питанням.

Однак, у перші чотири роки діяльності ГУУАМ не 
було приділено достатньої уваги проблемі роз’яснення 
сутності організації населенню держав, які входили до 
даного альянсу. Так, для з’ясування позицій населення 
України та експертів щодо ГУУАМ Центр Разумкова 
наприкінці квітня - на початку травня 2001 р. провів 
два соціологічних дослідження: загальнонаціональне 
опитування та опитування 100 експертів. Основні 
результати опитувань наступні: Перше. 62,6% 
учасників опитувань – громадян України нічого не 
знали про ГУУАМ, 33,8% – щось чули, однак нічого 
не знають про мету та перспективи її діяльності і 
тільки 3,6% добре поінформовані з усіх питань, які 
стосуються ГУУАМ [2, с. 6]. Ні населення, ні державно-
політична еліта не зараховують співробітництво в 
рамках ГУУАМ до зовнішньополітичних пріоритетів 
України – на важливість контактів з країнами ГУУАМ 
вказали лише 3% експертів і 1,8% опитаних громадян. 
За результатами того ж опитування країни, які входили 

в ГУУАМ, а саме – Грузія, Узбекистан, Азербайджан і 
Молдова – займали тільки місця між 8 та 20 у списку 
держав, з якими Україна, у першу чергу, повинна 
налагоджувати взаємовигідну співпрацю, а перші 
місця посіли Росія, США та провідні країни ЄС.

Друге. Більшість експертів (68%) вважають, що 
ГУУАМ – це “економічне об’єднання країн довкола 
проекту транспортного коридору Азія–Європа” (таку 
думку поділяє чверть населення – 24,9%). Половина 
експертів (50%) переконані, що ГУУАМ – це „група 
держав, що об’єдналися з метою політичного 
протистояння російському впливу на пострадянському 
просторі” (з цим згідні 16,1% громадян). Примітно, 
що лише 4% експертів і громадян вважають ГУУАМ 
„воєнно-політичним об’єднанням держав для 
поглиблення контактів з НАТО” [1]. 

Третє. На думку фахівців, ГУУАМ як міжнародна 
структура має зміцнюватися за рахунок участі в ній 
Польщі (39%), Туреччини (34%), Румунії (21%), 
Болгарії (18 %). Загалом, це кореспондується з 
відомими пропозиціями Зб. Бжезінського щодо 
можливого асоційованого членства цих держав у 
ГУУАМ. Позиції населення інакші – посіли перші 
місця як можливі члени ГУУАМ: Росія (36,7%), 
Білорусь (21,8%), Казахстан (15,5%), Польща (9,5%), 
Туркменістан (9,4%), Вірменія (6,8 %), Таджи- 
кистан (6,3%) [2, с. 7]. 

Четверте. Більшість експертів (73 %) і майже третина 
населення (34,4%) вважають перспективи ГУУАМ 
непевними. Очевидно, така стриманість в оцінках 
зумовлена усвідомленням внутрішніх і зовнішніх 
факторів, що об’єктивно перешкоджали поглибленню 
регіональної інтеграції у рамках „п’ятірки”. 

П’яте. Попри таке обережно-скептичне ставлення 
щодо майбутнього ГУУАМ, ні експерти, ні населення 
не вважають, що співробітництво в рамках об’єднання 
непотрібне Україні. Навпаки, абсолютна більшість 
експертів (79%) і чверть опитаних громадян (25,5%) 
впевнені, що Україна мусить поглиблювати контакти в 
рамках ГУУАМ. 

Тепер проаналізуємо джерела – установчі документи 
та інші нормативні акти, які оформили створення 
ГУУАМ та визначили цілі і стратегію діяльності цієї 
організації.

Уже в першому установчому документі – 
Страсбурзькій декларації ГУАМ, а також у Спільному 
комюніке, опублікованому за результатами зустрічі 
президентів Азербайджану (Г. Алієв), Грузії  
(Е. Шеварднадзе), Молдови ( П. Лучинські) та України 
(Л. Кучми) від 10 жовтня 1997 р., було визначено 
коло питань, у рамках яких була визначена подальша 
інтеграція. По-перше, це „двостороннє та регіональне 
співробітництво”, по-друге, – „європейська та 
регіональна безпека”, по-третє, – налагодження 
політичних та економічних зв’язків.

В якості основної тактичної мети було проголошено 
про створення „євроазіатського транскавказького 
транспортного коридору”, однак у стратегічному плані 
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„була відзначена перспектива співпраці чотирьох 
держав у рамках ОБСЄ, інших європейських та 
атлантичних структур, включаючи… Раду Євро-
Атлантичного Партнерства та програму НАТО 
„Партнерство заради миру”…” [ 9].

У Страсбурзькій декларації 1997 р. були визначені 
також і основні принципи діяльності ГУАМ: повага 
суверенітету та територіальної цілісності держав, 
непорушності кордонів, взаємоповаги, співпраці, 
демократії, верховенство закону, повага прав закону. 

Другим за часом видання установчим документом 
стала Вашингтонська заява держав ГУУАМ, опублі-
кована російською та англійською мовами 24 квітня 
1999 р. під час ювілейного саміту держав НАТО. 
ГУАМ було перейменовано в ГУУАМ, оскільки на 
цій зустрічі до групи приєднався глава Узбекистану 
І. Карімов. Основний наголос, як сказано у декларації 
ГУУАМ 1999 р., було зроблено на співпрацю держав 
ГУУАМ у межах ООН та ОБСЄ. Таким чином, 
можна зауважити, що у даному документі переважав 
політичний, а не економічний фактор об’єднання. 
Особливо це підкреслюється в преамбулі документу: 
держави ГУУАМ відзначають „спільність цілей 
по зміцненню своєї державної незалежності та 
досягнення стабільності, безпеки та співпраці на 
просторі ОБСЄ, вільному від ліній розподілу та сфер 
впливу”, наголошують, що „співпраця у межах ГУУАМ 
не спрямована проти третіх держав”, і що „участь в 
інтеграції в європейські та євроатлантичні структури” 
виступає кінцевою метою діяльності організації” [3]. 
При цьому з восьми пунктів співпраці, узгоджених 
лідерами держав ГУУАМ, на друге місце висунуто 
розвиток співпраці „у рамках Ради Євро-Атлантичного 
Партнерства та Програми НАТО „Партнерство заради 
миру”, на четверте місце – поглиблення практичної 
співпраці „з метою зміцнення миротворчого потенціалу 
на основі відповідної правової бази”, і тільки на сьоме 
місце поставлена економічна вимога розширення 
взаємовигідного співробітництва держав ГУУАМ 
„щодо розвитку транспортного коридору Європа–
Кавказ–Азія…”. Таке розташування пріоритетів 
співпраці у базовому документі ГУУАМ підтверджує 
думку, що дана структура, в першу чергу, акцентувала 
увагу на політичних аспектах співпраці. Варто 
зауважити, що у Вашингтонській заяві 1999 р. Україна, 
як і раніше, у Страсбурзькій декларації (1997 р.), 
наполягла на включенні пункту (№ 8) про проведення 
регулярних консультацій „на відповідних рівнях з 
питань, які представляють взаємний інтерес” [3].

Третій етап у розвитку взаємин в рамках ГУУАМ 
відкриває Нью-Йоркський меморандум президентів 
держав ГУУАМ від 6 вересня 2000 р., прийнятий під час 
„Саміту тисячоліття”, який проходив в ООН. На нашу 
думку, період 1999–2000 рр. для організації ГУУАМ 
виявився не настільки успішним, як період 1997–
1999 рр. Незважаючи на всі зусилля представників 
ГУУАМ, до нього не приєдналися нові члени. Не 
було проведено і запланованої на 1999 р. Кримської 

зустрічі лідерів ГУАМ. Водночас Меморандум 2000 р. 
закріпив і очевидні успіхи у розвитку співпраці в 
рамках ГУУАМ. Так, держави ГУУАМ підтверджуючи 
„свою прихильність основоположним принципам 
та нормам міжнародного права, закріпленим у 
Статуті ООН та відповідних документах ОБСЄ,,” 
заявили про активізацію діяльності ГУУАМ в якості 
міжнародної регіональної організації [7]. Не випадково 
першим рішенням лідерів ГУУАМ, закріпленим у 
Нью-йоркському Меморандумі, стала активізація 
багатостороннього співробітництва у межах ГУУАМ, 
надання йому „багаторівневого характеру”[7].

Заключним етапом у процесі становлення організації 
ГУУАМ став Ялтинський саміт (7 червня 2001 р.), 
проведений за ініціативою українського керівництва. 
Під час саміту за пропозицією Л. Кучми на передній 
план було висунуто обговорення „питань, пов’язаних 
із розвитком, ефективним функціонуванням та 
забезпеченням безпеки інфраструктури транспортних 
комунікацій, які проходять через території держав-
учасників ГУУАМ, включаючи транспортний коридор 
Європа–Кавказ–Азія”.

За результатами саміту було підписано базові 
документи, які нормативно завершили перехід групи 
держав ГУУАМ до рівня регіональної міжнародної 
організації. Серед таких документів слід відзначити 
Ялтинську хартію ГУУАМ [13], Конвенцію по 
консульським питанням; було визначено й основні 
напрями проекту Угоди про створення зони вільної 
торгівлі ГУУАМ, а також подальші кроки на шляху 
формування цієї організації. Зокрема, передбачалося 
впродовж 2001–2002 рр. реалізувати затверджений 
міністрами закордонних справ у листопаді 2000 р. 
Перспективний план роботи ГУУАМ, завершити 
підготовку Положення про Інформаційний офіс 
ГУУАМ у м. Київ та розробити документ про статус, 
становище та мандат спостерігача в ГУУАМ.

Загалом керівники держав відзначили, що 
„Ялтинський саміт заклав основи більш глибокого 
розвитку співпраці держав-учасників ГУУАМ”, була 
досягнута домовленість про проведення наступного 
саміту також у Ялті в 2002 р. Це, безумовно, 
свідчило про зацікавленість української сторони в 
діяльності країни у складі організації. Так, у своїй 
промові за результатами саміту Л. Кучма відзначив 
наступні особливості діяльності організації, яка 
формувалася, та ролі України в її становленні і 
функціонуванні: “Не буде перебільшенням вважати 
Ялтинський саміт етапною подією в становленні 
ГУУАМ… Україна пропускає свої позиції крізь призму 
інтересів усіх держав-учасниць ГУУАМ… ГУУАМ – 
це держави, згуртовані спільною зацікавленістю у 
максимально ефективному використанні переваг 
свого географічного та геополітичного становища… 
кожна з яких надає великого значення зміцненню 
свого суверенітету,захисту територіальної цілісності, 
забезпеченню економічної безпеки” [8]. Передбачаючи 
можливі неоднозначні трактування своєї промови 
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стосовно Росії, Л. Кучма ще раз наголосив, що „у 
факті створення ГУУАМ та його діяльності немає 
ані найменшої загрози чиїм-небудь інтересам”. На 
завершення Л. Кучма ще раз акцентував увагу саме 
на економічній складовій ГУУАМ, вважаючи її 
пріоритетною: „… я бачу головне завдання в посиленні 
економічної домінанти діяльності об’єднання” [8]. У 
зв’язку із цим він визначив три найближчих завдання 
як для України, так і для ГУУАМ загалом: 1) створення 
умов для поглиблення торгово-економічного 
співробітництва – створення зони вільної торгівлі; 2) 
забезпечення максимальної вигоди від використання 
міжнародних транспортних коридорів („це головна 
зв’язуюча ланка нашого об’єднання”, – відзначив 
Л. Кучма) і, зрештою, 3) забезпечення енергетичної 
безпеки держав ГУУАМ [8].

Водночас педалювання українським президентом 
економічної проблематики на фоні основних тем та 
промов інших президентів, особливо Молдови та 
Азербайджану, свідчать про неоднозначну оцінку 
мети ГУУАМ уже в 2001 р. так, президент Молдови  
В. Воронін заявив, що для нього важливі саме політичні 
дивіденди від ГУУАМ, у зв’язку з чим він особливо 
відзначив успіхи молдавської дипломатії – вступ 
Молдови до СОТ (8 травня 2001 р.) та приєднання 
до Пакту стабільності для Південно–Східної Європи 
(червень, 2001 р.). Для Азербайджану, який, за 
підтримки США, планував здійснювати доставки 
нафти в Європу в обхід Росії (траса Баку – Джейхан), 
тим більше була важливою політична складова проекту 
ГУУАМ – підтримка інтересів США на Кавказі. Не 
меншою мірою це стосувалося позиції Е. Шеварднадзе 
(Грузія) та І. Карімова (Узбекистан): ці лідери ГУУАМ 
своєю участю в даній організації прагнули здобути 
надійну основу для подальших переговорів з Росією; 
вони, обмежуючись тільки участю у формуванні 
міжнародно-правової бази ГУУАМ, намагалися 
визначити, хто їм більше запропонує – Росія чи США.

Результатом компромісу позицій України з одного 
боку, Молдови, Грузії, Азербайджану – з другого, та 
Узбекистану – з третього, стало прийняття одного 
із найбільш важливих документів ГУУАМ – так 
званої „Ялтинської Хартії” (7 червня 2001 р.). У ній 
передбачалося визначити баланс інтересів держав 
ГУУАМ у зовнішньополітичній, економічній та 
географічній сферах. Мова йшла, у першу чергу про 
те, що держави ГУУАМ, з одного боку, орієнтувалися 
на євроатлантичні структури (особливо – на політику 
США), з іншого боку, входять до СНД, провідним 
гравцем якого була і залишається Росія. Цим і був 
обумовлений той факт, що робочими, офіційними 
мовами ГУУАМ було проголошено англійську та 
російську [13].

Структурно ГУУАМ копіює ОБСЄ: у п. 7 Хартії 
записано, що „рішення в рамках ГУУАМ приймаються 
консенсусом” ( як в рамках ОБСЄ, на противагу ООН); 
в п. 6 („Організаційна структура ГУУАМ”) також 
фігурують основні органи ОБСЄ, тільки під дещо 

зміненими назвами, але з аналогічними функціями. 
Так, найвищим органом була щорічна зустріч Глав 
держав (п. 6.1); для ОБСЄ – це саміт глав держав та 
урядів, який проводиться раз у два роки. Порядок 
денний таких зустрічей глав ГУУАМ аналогічний 
питанням, які розглядаються на самітах ОБСЄ: 
там обговорюються основні напрями політичного, 
економічного та гуманітарного співробітництва у 
рамках ГУУАМ, питання створення спеціалізованих 
органів, узгоджуються позиції держав-учасників. 
В якості Виконавчого органу ГУУАМ визначені 
Засідання міністрів закордонних справ, які проводяться 
2 рази на рік (п. 6.2 Хартії); пізніше Засідання були 
перейменовані у Раду, тобто в РМЗС ГУУАМ з 
2002 р., аналогічну РМЗС ОБСЄ. Робочим органом 
ГУУАМ став Комітет Національних Координаторів 
(КНК), який призначається міністрами закордонних 
справ, по одному від кожної держави, у функції яких 
входить координація діяльності ГУУАМ та підготовка 
зустрічей Глав держав і РМЗС ( п. 6.3). Подібними 
органами у структурі ОБСЄ були спочатку – КСДЛ, а 
потім Політрада [13].

Мета співпраці ГУУАМ, проголошена в п. 1 Хартії, 
також, в основних рисах, співпадає з метою ОБСЄ: 
це „сприяння соціально-економічному розвитку” 
держав регіону, „зміцнення та розширення торгово-
економічних зв’язків”, „розвиток транспортно-
комунікаційних магістралей”, „зміцнення регіональної 
безпеки”, „взаємодія у рамках міжнародних 
організацій”. Відзначимо, що всі держави ГУУАМ 
на той момент входили тільки до трьох міжнародних 
політичних організацій – ООН, ОБСЄ та СНД. До цих 
же організацій входила і Російська Федерація. Однак 
Росія не була запрошена в ГУУАМ навіть у якості 
спостерігача, на відміну, скажімо, від США, Румунії, 
Ірану, Латвії, Польщі та інших держав, лідери яких 
у різний час ( впродовж 2002–2009 рр.) відвідували 
саміти ГУУАМ.

Отже, у процесі становлення ГУУАМ сформована 
система різнорівневих контактів за участю глав держав, 
керівників зовнішньополітичних і оборонних відомств, 
національних координаторів. У рамках політико- 
консультативного форуму країни-учасниці започатку-
вали спільну взаємодію в міжнародних організаціях 
для формування та просування спільних позицій.

За чотири роки відбулися певні зміни напрямів 
і пріоритетів розвитку ГУУАМ, що засвідчили 
рішення Ялтинського саміту, зокрема: звужено 
перелік напрямів політичного співробітництва; 
заявлено про неможливість перетворення ГУУАМ 
на воєнно-політичну структуру; ключовим 
напрямом співробітництва визначено розвиток 
економічних відносин (насамперед - реалізації 
транспортно-енергетичних проектів); взято курс 
на зміцнення організаційних основ ГУУАМ. Крок 
на шляху інстиціоналізації об’єднання зроблено на 
Ялтинському саміті – президенти країн-учасниць 
підписали Хартію ГУУАМ, де визначена організаційна 
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структура об’єднання. У позиціях країн-учасниць 
ГУУАМ зберігаються суттєві розбіжності, зокрема, 
стосовно створення зони вільної торгівлі, “глибини” 
інституалізації ГУУАМ, а також перспектив і суб’єктів 
можливого розширення об’єднання. Складні процеси 
розвитку ГУУАМ відбиваються в оцінках експертів 
і населення України. Обидві групи опитаних не 
відносять співробітництво в рамках ГУУАМ до числа 
зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави. 
Переважна більшість опитаних експертів вважають 
перспективи ГУУАМ невизначеними; скептично 
оцінюють перспективи ГУУАМ і громадяни України. 
Попри таке обережно-скептичне ставлення, ні експерти, 
ні громадяни не вважають, що співробітництво 
в рамках ГУУАМ не потрібне Україні. Навпаки, 
більшість експертів і чверть населення переконані, 
що нашій державі необхідно поглиблювати контакти в 
рамках ГУУАМ.
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Roman Garat 
Key Stages of GUUAM Forming and Analysis

of Its Regulatory Framework
In this article an author analyses features of the regional 

integration processes in the CIS, including GUUAM and 
the main stages and ways of their further development. It 
says that in the process of GUUAM generated by various 
levels of contacts with heads of state, heads of foreign and 
defense ministers, national coordinators. In the conclu-
sions the author notes that in four years, there were certain 
changes directions and priorities of the GUUAM, which 
confirmed the decision of the Yalta summit, including: 
limited list of areas of political cooperation, stated the im-
possibility of converting the GUUAM in the military and 
political structure, the key areas of cooperation identified 
the development of economic relations . 

Key words: integration, GUUAM, Yalta summit, pri-
orities of development. 
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ПОЛІТИЧНИЙ ГЕРОЙ: РОЛЬОВИЙ МІФ ВОЖДЯ В ПОЛІТИЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
В статті аналізується архетип та рольовий міф 

героя в політичному контексті на сучасному етапі. 
В результаті автор робить висновок, що політичний 
персонаж лише персоніфікує собою ідеї, ідеали, 
цінності, інтереси певного соціального прошарку 
(існуючого/потенційно можливого) або соціуму в 
цілому. Фігура політичного героя є стрижневим 
елементом політичного процесу, навіть якщо 
даний процес узгоджується з якоюсь концепцією чи 
технологією. Політичні міфологеми міцно ввійшли в 
наше життя і, щоб адекватно сприймати й реагувати 
на них, необхідно більш усвідомлено вивчати те, чим 
намагаються нагодувати нас владні структури. 

Ключові слова: архетип, рольовий міф, політичний 
герой, національний герой, політична міфологія, 
політичний вождь.

Героїчний міф - це міф про народження, смерть і 
відродження героя, в якому втілені сподівання поколінь 
і поєднані вища форма колективності й вища форма 
індивідуальності. Так само політичний персонаж лише 
персоніфікує собою ідеї, ідеали, цінності, інтереси й т.п. 
певного соціального прошарку (існуючого/потенційно 
можливого) або соціуму в цілому. Фігура політичного 
героя є стрижневим елементом політичного процесу, 
навіть якщо даний процес узгоджується з якоюсь 
концепцією чи технологією. Через фігуру політичного 
героя ця концепція тільки й може бути представлена 
суспільству.

Метою даної статті є аналіз архетипу та рольового 
міфу героя в політичному контексті на сучасному 
етапі. Дослідженням даного питання займалися такі 
знані науковці-класики соціальної міфології, як Р. Барт, 
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Е. Касірер, Г. Лебон, Дж. Кемпбел, С. Московічі, К. –  
Г. Юнг [2, 4, 7 - 9, 12, 16]. Крім того, вагомий внесок 
у розробку цієї проблеми внесли П. Аронсон,  
А. Кольєв, В. Полосін, Н. Шестов, Б. Шамір, Д. Конджер і  
Р. Канунго [1, 6, 11, 15, 17, 18].

Вождь повинен розв’язувати проблеми мас так, як 
батько вирішує проблеми родини. Як і батько для дитини, 
вождь - перший воладар, перший священник, перший 
зразок для маси. Він повинен відповідати своїй місії, 
щоб не бути позбавленим батьківських прав і не пере-
творитися на ворога своєї власної родини. Тому він по-
винен бути мудрий своїм досвідом подолання страстей  
і виявляти собою образ засновника Роду [16, с. 28].

Відповідно до структури мономіфу, описаного 
Дж. Кемпбеллом, шлях героя є циклічним і проходить 
три стадії: перехід через поріг реальності (бій з 
конфронтуючої меті героя силою - з конкурентом, 
ворогом, примарою - або її задобрювання); випробування 
за порогом (випробування на шляху завоювання 
нагороди, апофеоз обожнювання героя), повернення 
до людей (втеча від переслідувачів, заступництво 
могутнього помічника, порятунок). Вибудуваний 
за схемою мономіфу сюжет, що включає зазначені 
елементи, повторюється в найрізноманітніших міфах 
і в значній мірі зберігається в міфологізованих долях 
політиків. Причому долі конкретних політиків, як і 
конкретні міфи, є настільки різноманітними, що не 
дозволяють суто механічно співвідносити політичну 
історію з міфологічною аналогією. 

За Кемпбеллом, ключ до розуміння міфу й 
символу полягає в тому, що два світи - божественний 
(потойбічний) і людський - є одним, а царство богів 
(еліти) є забутим виміром знайомого нам світу [7, с. 132].  
У відкритті цього виміру полягає вся сутність здійснення 
героя. Політичний герой відкриває цей світ через менш 
піднесені образи, ніж архаїчний, але як і архаїчний 
герой, він відкриває соціуму його несвідоме. Дійсно, 
політичний діяч, перетворюючись на харизматичного 
вождя, немов би проходить стадії долі міфічного героя. 
Міфічна трансформація відповідає стадіям розвитку 
особистості. Для політичного лідера цих стадій 
виявляється більше, ніж для звичайної людини, і тому 
він наближається до міфічної надлюдини, якій дано 
бути сином Неба й Землі, рятівником Батьківщини 
[11, с. 27]. Не випадково реальні історичні персонажі з 
часом починають сприйматися як казкові герої, а їхня 
доля обростає переказами. 

Якщо міфологічний герой відкриває божественний 
Абсолют, то для політичного героя моральний ідеал 
пов’язаний з образом Батьківщини-Матері, який 
надає йому національна еліта. Герой стає втіленням 
боголюдини або надлюдини-прабатька нації, 
породженого Абсолютом у споконвічні часи (причому 
як прабатько може виступати й міфологізований образ 
конкретної людини). Саме в цьому аспекті через 
Традицію політичний міф пов’язується з архаїчним, і 
саме з погляду Традиції оцінюється роль політичного 
героя [8, с. 479]. Звертаючись до архетипічних ролей, 

політичний герой має шанс пов’язати свою повсякденну 
боротьбу за владу із глибинними духовно-моральними 
настановами. Тільки в цьому випадку бажане в його 
політичному проекті знайде причину в абсолютному, 
що яскраво видно з таблиці 1. 

Джерело: [6, с. 152].
У міфології виділяються два типи героїв. 

Локальний герой, що домагається перемоги над своїми 
особистими пригноблювачами й попутно - блага для 
свого народу та загальний герой, який домагається 
космічного тріумфу. Герой, що переступив через 
локальні завдання й побачив їх у зв’язку з глобальними 
проблемами, перебуває у взаємозв’язку з граничним 
богом. Таким чином, політична міфологія фокусується 
на архетиповому образі надлюдини - реальної 
людини, яку громадська свідомість абсолютизує: 
наділяє властивостями, які набагато перевершують 
людську обмеженість, властивостями надчасовими й 
надпросторовими, які дають йому надмогутність для 
реалізації бажаного. Вищенаведена аналогія з міфічним 
сюжетом належить, насамперед, до ролі національного 
героя, якого прагне сонм політичних героїв, що мають 
значно прозаїчнішу біографію. Національний герой 
майже в даному випадку майже тотожний міфічному, 
проте політичний герой відрізняється від нього тим, 
що чудесний сюжет вигадується ним для прикрашання 
свого минулого.

Міфологічний сюжет може неявно виникати в 
політиці з відповідності того або іншого політичного 
інституту його архетипічному праобразу. Тоді процес  
народження політичного героя є аналогічним 
народженню міфологічного героя. Про його майбутнє 
народження свідчить Велика Мати (наприклад, партія або 
національна еліта), як історичний персонаж очевидним  
чином присутній небесний батько (мудрець або 
володар, що благословляє спадкоємця на служіння) [9, 
с. 223]. 

Умовою легітимізації політичного діяча 
як політичного вождя (локального героя) або 
національного вождя є видима суспільством 
відповідність його особистості міфічному прототипу. 
Для цього майбутньому вождю необхідно ритуально 
померти в минулому житті й воскреснути в своїй 
міфічній ролі Героя-Надлюдини (локального або 
загального характеру).

Для такого типу перетворення часом досить 
ритуалу вступу на посаду, яка сама по собі вже 
обожнена й міфологізована як священна (президент, 
прем’єр-міністр) або у випадку локального героя, має 
певний наліт священності (губернатор, мер). І тільки 
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разюча невідповідність цій посаді здатна зруйнувати 
міф, зруйнувати ілюзію святості героя-за-посадою 
(наприклад, немічність, що виникла в результаті важкої 
хвороби, або груба свавільна провина). Якщо ж посада 
не має священних характеристик, то героїчна історія 
може закінчиться регресією на персону, за умови, що 
політичний герой не знайде в собі сил перетворити 
рутинний статус посади або відмовитися від нього.

Всі компоненти міфу пов’язуються в систему не 
в момент вибору вождя за харизмою й не в момент 
призначення на престижну посаду, а в апогеї його 
слави й влади. Але саме в цей момент міф стає міцним 
елементом суспільної свідомості. Отже, призначення 
політичного вождя полягає в тому, щоб створювати 
такого роду елементи, на це повинна бути націлена 
його магія - особиста харизма (природний дарунок) і 
політичний ритуал (професійна технологія). Відсутня 
харизма повинна бути заміщена переконливими для 
маси ритуальними діями. Результатом стає актуалізація 
національної міфології, прояснення національної 
ідеології, що в особі політичного героя знаходить 
зрозуміле для народу втілення. 

Важливим моментом політичної магії є 
дуалізм вождя, який є, з одного боку, професійним 
учасником політичної конкуренції, а з іншого боку -  
живим символом [14]. Політичний герой увесь час 
коливається в своїй поведінці між поточними й 
рутинними управлінськими завданнями (в рамках 
свого оточення або на державній службі) і завданнями, 
які диктуються його значенням для мас. Захоплення 
суто управлінськими функціями руйнує харизму 
(звідси, наприклад, стрімке падіння рейтингу політика 
після успішних для нього виборів). Обожнювання ж 
політичного героя перетворює його на недоступне 
божество, яке є настільки всесильним, що перестає 
впливати на реальні політичні умови. Тоді політичний 
капітал героя розмінюється його оточенням, яке 
заміщує його земні функції, а сам герой стає Богом-
Батьком для послідовників, який грають стандартну 
сімейну драму з народженням нового героя-спадкоємця 
й Сина [2, с. 87 - 88]. 

Історія виникнення політичного (або 
національного) героя вписується в закономірності 
мономіфу - універсальної сюжетної побудови 
(саме звідси виникають уявлення про реінкарнації 
героїв минулого в сучасних політиках, мимовільне 
копіювання останніми звичок і вчинків великих 
державних діячів і т.п.). Надалі набуті міфічні якості 
стають способом впливу політичного героя на маси й 
своє найближче оточення. Повернувшись у світ людей, 
політичний герой починає новий міфічний цикл, що 
буде зафіксований тільки наприкінці шляху, коли 
події, які відбулися остаточно знайдуть свій міфічний 
сенс. Той, хто знає, як формувався міф політичного 
героя, може розшифрувати його міфологічне ім’я 
й екстраполювати сюжет у перспективу. І все-таки 
головною якістю політичного героя незалежно від 
його індивідуальної долі є сила, що рухає масами. 

Масам байдуже, як герой знайшов свої якості, для них 
політичний герой - божество, яке матеріалізувалося 
в результаті прозріння. Юрба скандує „Тимошенко! 
Янукович!”, і їй не цікава їх реальна біографія. Досить 
того, що в них юрба бачить себе, свою пристрасть, 
свою спрагу великих змін, свою участь в історії.

Як вказують дослідження, популярність політика 
може змінюватися в часі двояким чином: або ж сплеск 
обожнювання змінюється зневагою, нехтуванням мас 
(„халіф на час”), або ж політику вдається віднайти модель  
поведінки, що забезпечить довготривалу (хоча й не 
дуже високу) популярність. Перші мають шанси стати 
національними героями, другі – тягнуть лямку політич-
ної служби заради якихось крихт прихильності мас [5]. 

Інтерес до фігури політичного вождя не слабшає, 
навіть коли дослідження доводять, що соціальні 
процеси обумовлені об’єктивними умовами, і що вождь 
є затребуваним тільки в силу цих процесів і виступає 
їхнім вираженням. Тим не менше, політична історія 
і тоді спиралася саме на долі вождів, силами яких 
здійснювалися і здійснюються політика й державна 
влада. С. Московічі зазначає: „Хто говорить “влада” -  
мимоволі говорить „вождь”, хто мовить „вождь” -  
мовить „влада”. Все інше - це мовні виверти й гра 
поняттями”[12, с. 22]. Тому влада вождів виглядає 
політично повсякденною, соціально обґрунтованої й 
практично завжди неминучою. 

Разом з тим, зберегти таке розуміння ролі вождя 
виявляється досить складно. Таємниче відродження 
вождизму навіть у найрозвиненіших системах 
народовладдя дещо лякає ліберальних науковців. Вони 
можуть розуміти об’єктивну заданість влади вождя над 
масою, важливість масових політичних інсценувань 
для виживання цивілізації, але постійно вертаються 
до спроб застерегти масу від захоплення черговим 
кумиром. Так виникає ілюзорна спроба наукової еліти 
стати вихователем маси, домовитися з масою (а через 
неї - і з її вождем) проти еліти політичної, на плечах 
якої тримається державне управління [10, с. 93]. В той 
же час таємниця живої політики полягає в тому, що 
вождь - усього лише символ маси. Звертатися до нього -  
однаково, що намагатися раціональними доводами 
надоумити наше несвідоме. Для раціональних доводів і 
претензій є тільки елітні групи - розум нації, який тільки 
й може домогтися контролю над загальнонаціональним 
несвідомим.

Об’єктивно оцінюючи раптовість прояву феномену 
маси й вождя в кінці ХХ ст., С. Московічі прямо 
відзначає, що психологія юрби успішно протистояла 
владі вождів (хоча колись, не бажаючи того, сприяла 
цій владі). Соціальний світ багатьох індивідуальностей 
протипоставлений світу, зібраному навколо деяких 
вождів і елітних груп. Регресивне околективлювання 
стає початком регресивної індивідуції як порятунок 
суспільства від вождів і героїв. Відмова маси від 
самодіяльності розглядається як гріх маси, залученість 
до юрби - як гріх індивіда, який втомився формулювати 
з будь-якого приводу свою особисту думку [12, с. 25]. 
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Інакше кажучи, маса повинна відмовитися від вождя 
(тобто, з організованої маси стати неорганізованою 
юрбою), а потім - зникнути, розпавшись на окремі 
приватні індивідуальності.

Такого типу модель послідовно відмовляється як 
від соціальної магії з боку здобувачів влади, так і від 
системи делегування з боку мас, без якої суспільство 
в принципі є неможливим. Але без культів особи 
різного рівня в політиці немає й не може бути 
ніякого руху, а в суспільстві панує кризовий застій. 
Конституюючі групи готові делегувати право захищати 
свої інтереси й виражати свої емоції тим, хто самий 
готовий користуватися системою делегування заради 
особистого престижу. Прагнення багатьох створювати 
групи поєднується з волею, прагненням до влади, яке 
властиве одиницям.

Проте допоки вождь не оголошений таким, допоки 
не сформувалася група, що визнає в даному політику 
свого вождя, він не може бути реальним уособленням 
міфічних настроїв маси. Під впливом інстинктивного 
страху перед безоднею несвідомого „будь-який 
справжній пророк, насамперед, енергійно захищається 
від несвідомого нав’язування цієї ролі. Тому там, де 
пророк з’являється, ніби за змахом руки, мимоволі 
йдеться про втрату психічної рівноваги” [18, с. 577]. 
Подібна схильність провокує пасіонарні особистості 
випробувати себе спокусою околективлювання, 
реміфологізації власного досвіду й власної долі. Жорсткі 
умови політичної конкуренції призводять найчастіше до 
особистісної інфляції або до регресивного повернення 
до егоїстичних установок. Саме про таку втрату 
рівноваги свідчать і завідомо провальні спроби участі 
в політиці деяких досить успішних підприємців (або, 
навпаки, таких, що зазнали фіаско в бізнесі й шукають 
нових сфер для застосування сил та самореалізації). 
Величезні витрати на фінансування виборчої кампанії 
не компенсують такої політичної долі багатьох 
відомих бізнесменів, учених, діячів культури, чия 
популярність не забезпечила відповідної політичної  
участі - міфологічної історії становлення особистості 
політичного героя та загальної соціальної апатії. 

Міфологія, що тільки й може сформувати в очах 
маси політичного лідера, вимагає достатньо часу, 
формування героїчного сюжету, тривалого утримання 
балансу між свідомим і несвідомим – індивідуації, а 
отже, витрат не лишень в період виборчої кампанії и не 
тільки на суто рекламні технології. Потрібно спочатку 
володіти якостями пророка або хоча б благодійника, і 
тільки потім прийняти роль вождя на служіння, тільки 
тоді політик у стані скористатися позитивними для 
нього випадками політичного процесу, в результаті 
яких він стає героєм в очах маси.

Е. Касірер у своїх спробах осмислити причини 
персоніфікації соціальних процесів, посилається 
на визначення французького вченого Е. Доті, який 
займався вивченням північноафриканських культів 
і дійшов висновку, що „боги й демони, яких ми 
знаходимо в примітивних культурах, - не що інше, як 

персоніфікація колективних устремлінь” [15, с. 58]. 
„Міф - це персоніфіковане бажання групи” [4, с. 155]. 
Тим часом, скористатися бажанням групи зможе не 
кожний. Відносно мала чисельність міфічних вождів 
щодо чисельності своїх шанувальників доводить, 
що чисельність політичних вождів теж повинна бути 
досить обмеженою. І якщо певний набір персон, 
які гіпнотизують публіку, вже є, поповнити його 
виявляється вкрай важко.

Існує й інша проблема, особливо актуальна 
для сучасної політики. Раціоналізація управління 
й домінування раціоналістичних міфів підриває 
здатність мас створювати собі політичних богів. 
Деміфологізацію суспільства супроводжує його 
дегероїзація. Образи політиків стають безбарвними, 
громадське життя втрачає інтригу й перестає бути 
джерелом нових соціальних проектів. 

Оскільки потреба в нових ідеях рано або пізно 
проявляє себе, деміфологізоване суспільство знову 
звертається до пошуку яскравих символів і сильних 
особистостей. Але для відновлення потенціалу 
політичної міфотворчості, ймовірно, потрібен деякий 
часовий період, протягом якого суспільство або ж 
розхитується політичним абсентеїзмом, або ж починає 
безуспішно шукати нових харизматичних лідерів. І 
тільки коли колективне бажання досягає максимуму, 
що відповідає престижним установкам пасіонарних 
особистостей, політичний вождь виходить на 
авансцену політики. „Сила колективного бажання 
упредметнюється у вожді. Всі соціальні умови: закон, 
справедливість, конституція - оголошуються такими, що 
не мають ніякої ціни. Залишається лише містична сила  
й влада вождя, і воля його стає вищим законом” [3].

Феномен вождя має аналогію з роллю глави родини. 
Вождь прагне втілити себе в юрбі, зустрічаючись із 
відповідним бажанням натовпу ідентифікуватися зі 
своїм ідеалом, уособленим у вожді, - подібно до того, як 
батьки прагнуть виховати дітей як власне продовження, 
а діти прагнуть бути схожими на батьків. Зрозуміло, 
що це бажання не може певним чином співвідноситися 
з раціональними мотивами, закріпленими в законах 
або соціальних моральних нормах. Справедливість 
для маси, яка гіпнотизується вождем, перестає бути 
сформованим уявленням про належне і пізнається у 
вольових діях самого вождя, генетично поєднаних із 
цими уявленнями через бажане (в іншому випадку, 
маса визначила б вождя як тирана).

Вождь для маси - це ще й психотерапевт (як 
батько завжди виступає в ролі психотерапевта своїх 
дітей), який дозволяє масі поринути в несвідоме без 
загрози психічному здоров’ю, вирішує антиномію між 
свідомим і несвідомим. Масовий психоз виникає лише 
тоді, коли сам вождь несповна розуму, що, втім, є не 
таким вже й рідкісним явищем [13, с. 122].

Мета політичного міфу - довести відповідність 
якогось конкретного історичного персонажу або 
сюжету міфічному прототипу. Занурення в міф 
дозволяє вирішувати ті завдання, які іншим чином 
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вирішити неможливо. Сам міф припускає чудо, а без 
чуда залишається лише гола механіка наукових формул 
та політичних технологій. Міф дозволяє розіграти 
п’єсу, яка заворожує людину з незабутніх часів. 
Питання лише в тому, хто стане в цій п’єсі масовкою, а 
хто - головним героєм.

У сучасному суспільстві архаїчний образ вождя 
почасти зберігається, хоча й не має абсолютної 
влади. Вождь перестає бути володарем усього 
соціуму, обмежуючись його частиною або певним 
фрагментом соціального буття (наприклад, і 
найчастіше - політизованих мас). Але політичний 
кумир залишається деспотом для своїх комуністично 
згуртованих шанувальників. Перебуваючи під його 
чарами, шанувальники, дійсно, рівні й у значній 
мірі позбавлені індивідуальної свідомості. Лише 
в інший вільний від політичних переживань час 
індивідуальність може проявлятися цілком вільно. 
Щоб мати піднятий стан духу, мати про себе високу 
думку, маса або юрба (зокрема, організована маса - 
армія, церква, партія й т.п.) повинні захоплюватися 
своїм вождем (генералом, патріархом, лідером і т.п.). 

Але будь-яка харизма нічого не означає, якщо 
вона не підкріплена якостями, які не мають стосунку 
до ролі вождя. Потрібен певний стартовий капітал, 
який продемонструє, що політик може бути й 
звичайною людиною, не сходячи при цьому з розуму 
від роздираючої його подвійності. Стартовий капітал 
повинен бути підкріплений сполученням факторів, які 
дають у розпорядження політика достатні ресурси, 
щоб зайняти певну політичну нішу, в якій потенційний 
прихильник буде забезпечений початковою 
ідентифікацією з певною ідеєю [1, с. 35].

Перехід у розряд вождів - це факультативне 
вміння, приховане в багатьох індивідах, позбавлених 
стартового капіталу, тому що вождизм присутній у 
колективному несвідомому, котре є надбанням усіх. 
Лише розташування політика в певній координаті в 
політичному просторі перетворює його із заурядної 
особи на справжнього вождя - подібно до того, як 
мураха, переміщена в певну точку мурашника, раптово 
виявляє приховані досі вождистські якості. Таким 
чином, ці риси найчастіше набуваються випадково. 
Доля вибирає вождя з тих, хто готовий до місії 
служіння ідеї й масі. Іноді цей вибір є помилковими 
або шкідливим для соціуму, але він завжди схожий на 
оптимальний, через наявну якість соціуму і його еліти.

Навіть повна аналогія долі політичного вождя з 
якимось класичним міфологічним сюжетом не гарантує 
виконання ним своєї ролі, і в цьому розумінні йдеться 
про варіант вождизму як колективного помутніння. До 
прикладу, необхідно відзначити в даному контексті в 
зв’язку з загальним історичним тлом епохи українських 
трансформацій та демократичної революції, що 
простою формою компенсації світоглядної кризи є 
„загострена персоніфікація причинності, що виступає 
як загальний закон, а зовсім не як приватна особливість 
якоїсь конкретної ситуації. Об’єктивних причин, а тим 

більше випадків, міфологічна свідомість не визнає” 
[17, с. 441]. Все відбувається за чиєюсь волею, за 
діяльнісним рядом ховаються його організатори.

В ситуації кризи божественна воля почасти втрачає 
сакральний вимір й приписується конкретній особі 
або її образу/ролі - носію цілком певних авантюрних 
якостей, які заряджають масу мрією й упевненістю в 
швидкій перемозі. Добрий початок - це герой, символ 
асоціації в групі «ми», злий початок - найчастіше 
перевертень, темна сила, підлий воріг, символ асоціації 
в групі „вони”. Від властивостей цього неминучого 
розламу залежить перспектива породжуваного вождем 
соціально-політичного процесу.

Отже, для того, щоб вождь не був скорений 
колективним несвідомим, повинен існувати внутрішній 
або зовнішній обмежуючий механізм. Оскільки тільки 
особливо видатні особистості в стані контролювати 
власне несвідоме, то зовнішній механізм практично 
завжди є вимогою психічного здоров’я вождя, а разом з 
ним - і суспільства. Такий механізм завжди пов’язаний 
з корекцією поведінки вождя відповідно до його 
ідейних настанов. Вождь завжди повинен розуміти 
випадки, де він був нелогічним, де відступив від 
заявлених принципів, а в цьому йому може допомогти 
тільки раціоналізм сучасної політичної еліти.
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Oksana Dokash 
Political Hero: Myth of the Role of Leader

in Politics at Present
This article examines the archetype and the myth of the 

hero role in the political context at the present stage. An 
author draws conclusion as a result, that political character 
only personified by itself ideas, ideals, and values, interests 
of certain social stratum or society as a whole. A figure of 
political hero is the cored element of political process, even 
if this process conforms to some conception or technology. 
Political mythologems firmly entered in our life and, ad-
equately to perceive and react on them, it is necessary more 
realized to study what try to feed us imperious structures.

Key words: archetype, myth of the role, political hero, 
national hero, political mythology, political leader.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
У СФЕРІ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Розглянуто основні положення транспортної 
політики ЄС щодо безпеки міжнародних автомобільних 
перевезень. Проаналізовано окремі нормативні акти 
Комісії ЄС з транспорту і Європейської Конференції 
Міністрів Транспорту, які регламентують безпеку 
автомобільних перевезень. Узагальнено підходи 
вітчизняних дослідників до висвітлення політики ЄС 
у даній сфері та дано виклад авторського тлумачення 
цієї проблеми. Транспортна політика ЄС викладена в 
документі „Європейська транспортна політика до 
2010 року – час вирішувати”. План дій складається 
з заходів з метою досягнення основної політичної цілі 
зокрема у сфері безпеки дорожнього руху.

Ключові слова: автотранспортна політика, 
міжнародні автомобільні перевезення, безпека 
автомобільних перевезень.

У сучасних умовах глобалізації транспортна 
політика - це комплекс заходів у різних напрямах 
діяльності транспортно-дорожнього комплексу, який 
включає техніко-економічну модернізацію, адаптацію 
до ринкових умов, інституціональні перетворення 
в сфері економічних відносин, системи управління, 
кадрової і соціальної політики, інтеграцію в 
європейську і світову транспортну систему.

Особливе місце у транспортній політиці 
відведено автомобільним перевезенням з огляду 
на експлуатаційну та комерційну маневреність 
автомобільного транспорту; його високу технологічну 
адаптацію до взаємодії з іншими видами транспорту; 
наявність ринку автотранспортних послуг з низьким 
рівнем капіталізації бізнесу; велику протяжність 
світових автомобільних доріг (понад 20 млн. км). У 
світі налічується понад 600 млн. автомобілів і щороку 
ця цифра збільшується. Близько 80 % їх кількості 
зосереджено в США, Японії та Західній Європі. 
Щодо країн ЄС, то парк їх рухомого складу щорічно 
зростає на 3 млн. одиниць. Фахівці прогнозують 
щорічне зростання попиту на транспортні послуги 

на 4-5%, обсяги перевезень вантажів до 2020 року 
можуть збільшитися у 1,5-2 рази, пасажирів – у 1,3-
1,5 рази [1, с.143]. Тому особливої уваги заслуговує 
проблема безпеки автомобільних перевезень, зокрема, 
безпека дорожнього руху (БДР), яка забезпечує 
стійкість транспортної системи. Важливим елементом 
забезпечення безпеки автомобільних перевезень є чітке 
визначення масштабів та характеру цього соціального 
явища, вироблення стратегії, утворення спеціальних 
органів та консолідація зусиль в масштабах ЄС.

Актуальність теми обумовлена тим, що висока 
аварійність на автомобільному транспорті та тяжкі 
людські і матеріальні втрати спричиняють негативні 
політичні та економічні наслідки для ЄС. Так у 
європейських країнах трапляється 1 млн. 300 тис. 
дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на рік, в яких 
гине 40 тис. осіб та 1 млн. 700 тис. травмується. 
Фінансові втрати від аварійності в ЄС оцінюють на 
рівні 100 млрд. €, а повні соціально-економічні збитки 
становлять приблизно 160 млрд. € на рік (2 % ВВП) [5,  
с.10]. Тому в останні роки проблема забезпечення 
безпеки дорожнього руху займає провідне місце у 
формуванні транспортної політики країн ЄС.

Метою статті є узагальнення підходів вітчизняних 
та зарубіжних дослідників до висвітлення політики 
Європейського Союзу у сфері безпеки автомобільних 
перевезень та виклад авторського тлумачення цієї 
проблеми.

Об’єктом аналізу стали окремі нормативні акти 
Комісії ЄС з транспорту і Європейської Конференції 
Міністрів Транспорту, які регламентують безпеку 
автомобільних перевезень.

У зарубіжній науковій літературі є ціла низка 
праць, в яких з різним ступенем глибини, наукової 
обґрунтованості та практичної значущості результатів 
досліджено проблему безпеки автомобільних 
перевезень [7, 8]. В Україні практично відсутні праці, в 
яких би комплексно досліджувалося це питання. Перші 
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спроби дослідження даної проблем здійснювали такі 
українські дослідники як Т. Блудова [1] , Т. Бірюкова, 
Г.Легенький, А.Новікова [3], В. Мироненко [3],  
А. Ткаченко [4] та інші. Втім, як зазначає російський 
вчений В.І.Якунін, недостатньо уваги приділяється 
саме безпеці автомобільних перевезень як юридичній 
та політичній категорії [8, с.265]. 

Хоча проблема забезпечення безпеки автомобільних 
перевезень постала ще на початку 20-го століття з 
появою перших автомобілів, проте особливо вона 
загострилася в другій половині минулого століття 
внаслідок швидкого зростанням кількості транспортних 
засобів. В 60 -70-і роки значна кількість ДТП та їх 
тяжкі наслідки змусили уряди європейських країн 
в терміновому порядку вирішувати дану проблему. 
Аналізуючи політику ЄС щодо безпеки автомобільних 
перевезень, автор пропонує визначити такі етапи: 

1.1980 – 1991 р. р. 
Країни - члени ЄС почали приділяти підвищену 

увагу цій проблемі. На переконання Блудової Т. до 
найголовніших викликів безпеці автомобільних 
перевезень, які підлягали негайному вирішенню, варто 
віднести: 

- надмірну й неадекватну умовам руху швидкість; 
- уживання водіями алкоголю та інших хімічних 

речовин; 
- активну участь у дорожньому русі недосвідчених 

водіїв; 
- недостатній рівень використання захисних 

пристосувань (ременів безпеки, шоломів тощо); 
- неадекватний захист людей під час ДТП рішеннями 

конструкції автомобілів; 
- недосконалу дорожня інфраструктура ; 
- наявність місць концентрації ДТП на перехрестях, 

уздовж доріг і в населених пунктах [1, с.147]. 
У 1984 році Рада Європи подала на розгляд 

Резолюцію про прийняття програми ЄС щодо 
підвищення рівня БДР (документ СОМ/84/170).  
1986 рік уперше проголосили роком БДР. 

Європейська Конференція Міністрів Транспорту 
прийняла ряд Резолюцій, які носили рекомендаційний 
характер для країн – учасників. Так, в 1986 році була 
прийнята Резолюція № 48 про шляхи впливу на поведінку 
людини з метою підвищення безпеки руху (документ 
СМ/86/16); в 1987 році Резолюція № 50 про безпеку 
дорожнього руху щодо дітей (документ СМ/87/13); в 
1988 році Резолюція № 54 про використання ременів 
безпеки на задніх сидіннях автомобілів та безпечне 
перевезення дітей та дорослих (документ СМ/88/29); 
в 1989 році Резолюція № 55 про дорожню безпеку 
(документ СМ/89/17) та Резолюція № 56 вплив реклами 
на безпеку дорожнього руху (документ СМ/89/37) [9]. 
Практично всі правові документи та рекомендації, 
прийняті протягом цього етапу, акцентували увагу лише 
на конкретних цілях та способах їх впровадження на 
практиці. Зокрема, увага приділялася найуразливішим 
групам учасників дорожнього руху. Але стало 
очевидним, що зосередження лише на людському 

факторі є недостатнім. Крім того, постала проблема 
децентралізації політики в сфері безпеки перевезень. 

2. 1992-1997-і роки.
Після підписання в 1992 році Маастрихтської угоди 

(ст. 71), яка надала відповідні повноваження Комісії 
ЄС щодо впровадження заходів з підвищення рівня 
БДР, розпочалася розробка та впровадження стратегії 
діяльності ЄС у сфері безпеки дорожнього руху. 

Європейська Конференція Міністрів Транспорту 
продовжила роботу з безпеки руху. Впродовж 1992 – 
1993 р. р. були прийняті Резолюція №92/3 про 
децентралізацію політики дорожньої безпеки (CEMT/
CM(92)4 REV), Резолюції №93/4 про вантажні 
перевезення та безпеку дорожнього руху (CEMT/
CM(93) 4 /FINAL) та №93/5 щодо вживання спиртних 
напоїв як фактор ДТП (CEMT/ CM (93)5/ FINAL) [9].

Перша програма дій у сфері безпеки дорожнього 
руху (документ СОМ/93/0246 final) на період 1993-
1997 років визначила найбільш важливі проблеми з 
БДР у ЄС та передбачила ряд заходів на 1993-97 роки. 
Результатом реалізації програми стала уніфікація 
нормативних актів стосовно колісних транспортних 
засобів, створення спільної бази даних щодо дорожньо-
транспортних пригод /„CARE”/, запровадження 14 
пілотних проектів і 8 дослідних проектів у межах 
Четвертої рамкової програми науково-дослідних робіт. 

3.1997 – 2002 р. р. 
Особливістю цього етапу стало прийняття Другої 

програми підтримання БДР у ЄС на період 1997-
2002 років (документ СОМ/97/0131 final). Програма 
визначила нові принципи політики безпеки руху:

- новий підхід до класифікації профілактичних 
заходів щодо ДТП (транспортні пригоди , які пов’язані 
з людиною; пригоди , які пов’язані з транспортними 
засобами та пригоди , які пов’язані з інфраструктурою);

- визначена кількісна мета діяльності ЄС у сфері 
БДР ( реалізація країнами-членами ЄС стратегії, має 
забезпечити до 2010 року зниження кількості загиблих 
у ДТП на 40 %, порівняно з 1995 роком, коли в країнах 
ЄС у ДТП загинуло 45 тис. чоловік); 

- зроблено попередній аналіз економічної 
ефективності профілактичних проектів (спів-
відношення збитків і прибутків) і нова рекомендація 
впроваджувати лише заходи, які визнано ефективними 
(ефективними вважають рішення вартістю до 1 млн. €, 
які дозволяють протягом року знизити кількість 
загиблих у ДТП на одну особу, важко поранених - на 
8 осіб, легкопоранених - на 26, а кількість зіткнень 
зменшити на 200 одиниць („принцип 1 млн. €”) [2,с.3]. 

Не зважаючи на значну роботу по впровадженню 
заходів, передбачених Програмами ЄС, до 2002 року 
не вдалося розв’язати головні проблеми БДР та 
досягти запланованих показників щодо покращення 
аварійності. У 2000 році в країнах ЄС загинуло в ДТП 
більше ніж 41 тис. чоловік, тобто на 3 тис. більше, 
ніж передбачалося [5, с.10]. Такий результат змусив 
Комісію ЄС знову приділити значну увагу безпеці 
дорожнього руху.
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4. 2002 -2010 р. р. 
З 2002 року було ініційовано декілька міжнародних 

політичних ініціатив щодо розроблення нових, більш 
ефективних стратегій щодо безпеки дорожнього 
руху. Стратегії щодо БДР в першу чергу повинні 
ґрунтуватися на системному підході, який вимагає 
розробки цільових показників, застосування заходів 
спрямованих на попередження ДТП та зниження 
тяжкості їх наслідків. Такий підхід передбачає вжиття 
відповідних заходів, зокрема передбачених Білою 
книгою „Європейська транспортна політика – час 
вирішувати” :

- прийняття відповідних нормативних документів 
у сферах, що належать винятково до компетенції ЄС;

- автоматизований поліцейський контроль;
- впровадження технічних регламентів: 
- досконаліші інформаційні системи та бази даних;
- проведення незалежних експертиз та наукове 

вивчення причин та умов виникнення ДТП.
- удосконалення дорожньої інфраструктури;
- забезпечення технічної безпеки транспортних 

засобів (особливо пасивної безпеки);
- використання фінансових інструментів, наявних 

у розпорядженні ЄС, для підтримки профілактичних 
заходів; 

- уніфікація штрафних санкцій за порушення ПДР 
(особливо за перевищення швидкості й зловживання 
алкоголем) [3, с.7]. 

У травні 2002 року в Бухаресті Європейська 
Конференція Міністрів Транспорту прийняла спільну 
кількісну ціль та порядок моніторингу її виконання -  
знизити до 2012 року кількість загиблих у ДТП на 
50% порівняно з 2000 роком [6]. В ході її виконання 
проводяться конкретні заходи, моніторинги, огляди та 
рекомендації. Але на відміну від нормативних актів 
ЄС резолюції ЄКМТ мають лише рекомендаційний 
характер, тобто відсутні правові підстави для запро-
вадження їх у всіх в країнах - учасниках і неможливість 
подолати національні інтереси окремих країн. 

У червні цього ж року на другій Нараді високого 
рівня по транспорту, навколишньому середовищу 
та охороні здоров’я в Женеві була прийнята 
Загальноєвропейська Програма ЄЕК ООН-ВОЗ по 
транспорту, навколишньому середовищу та здоров’ю. 
Програма передбачала як діяльність у сфері інтеграції 
аспектів навколишнього середовища та охороні 
здоров’я в транспортну політику, так і діяльність по 
безпеці дорожнього руху.

У 2003 році Європейська Комісія прийняла Третю 
програму підвищення рівня БДР у країнах ЄС під 
назвою „Партнерство заради безпеки”, яка конкретизує 
завдання щодо зниження до 2010 року кількості 
загиблих у ДТП на 50%. Програма передбачає 
систематичну роботу й реалізацію заходів на таких 
основних напрямках: 

- стимулювання учасників дорожнього руху 
дотримуватись дисципліни; 

- впровадження досягнень технічного прогресу; 

- поліпшення дорожньої інфраструктури; 
- підвищення безпеки вантажного й пасажирського 

комерційного автотранспорту; 
- поліпшення роботи рятувальних служб щодо 

потерпілих у ДТП; 
- стимулювання підписання Європейської хартії 

БДР [1, с.144]. 
Транспортна політика попередніх років 

зосереджувала увагу на впровадженні законодавчих 
норм щодо управління дорожнім рухом (допуск 
до водіння, техогляд транспортних засобів, зміна в 
поведінці під впливом інформації та пропаганди). В 
останній час спостерігається зміщення акценту від 
вини учасників ДТП до проблем безпеки, як окремих 
елементів функціонування сучасної транспортної 
системи. Отже, особливістю цього етапу є комплексний 
підхід до проблеми безпеки автомобільних перевезень. 

Аналізуючи результати всієї багатопланової 
роботи щодо безпеки автомобільних перевезень, яка 
проводиться у країнах ЄС, можна погодитися з думкою 
російського дослідника В.І.Якуніна, що „в аспекті 
політико-правової взаємодії ключовим критерієм 
ефективності законодавчої бази є не лише кількість 
нормативно-правових документів, скільки їх якісна 
адекватність концептуальним основам національної 
безпеки” [8, с.265]. 

Міжнародне співробітництво в сфері безпеки 
автомобільних перевезень відбувається при 
активній участі як урядових, так і неурядових, 
громадських організацій та експертних інститутів. 
Найбільше значення для розвитку безпеки міжна- 
родних автомобільних перевезень має робота 
Комітету по внутрішньому транспорту Європейської 
економічної Комісії ООН, Європейської Конфе- 
ренції міністрів транспорту (ЄКМТ), Міжнарод- 
ного Союзу автомобільного транспорту (МСАТ), 
Міжнародної Федерації експедиторських асоціацій 
(ФІАТА) та інших. 

У рамках Комітету внутрішнього транспорту ЄЕК 
ООН працює спеціальна Робоча група по безпеці 
дорожнього руху (WP.1). В її роботі приймають участь 
представники держав - членів ЄЕК ООН, Європейської 
Комісії, ВОЗ, неурядові організації. Основним завданням 
Робочої групи є підготовка і перегляд міжнародних 
Конвенцій, Договорів, Рекомендацій та Резолюцій 
в даній галузі; міжнародні ініціативи в сфері БДР; 
ведення обліку міжнародної статистики аварійності. На 
сьогодні в системі ЄЕК ООН діє 18 міжнародних угод 
та документів, які стосуються питань забезпечення 
безпеки дорожнього руху, зокрема Конвенція про 
дорожній рух 1968 року; Конвенція про дорожні знаки 
та сигнали 1968 року; Конвенція 1956 року про договір 
на міжнародне перевезення вантажів автомобільним 
транспортом в міжнародному сполученні; Конвенція 
1973 року про договір на перевезення пасажирів та 
багажу автомобільним транспортом в міжнародному 
сполученні та інші. Розроблено пакет поправок до 
Віденської конвенції, які набрали чинності 28 березня 
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2006 року та передбачають адаптацію положень щодо 
національних та міжнародних водійських посвідчень, 
безпеки проїзду в тунелях, користування мобільним 
телефоном при управлінні автотранспортом. У квітні 
2007 року Відділ транспорту ЄЕК ООН спільно з ВОЗ 
організував перший Глобальний тиждень безпеки 
дорожнього руху ООН [13]. 

Представником автотранспортної галузі у світі 
є Міжнародний союз автомобільного транспорту 
(МСАТ), який був заснований 1948 року. Відповідно 
до мандату ООН основним завданням МСАТ 
є захист інтересів автотранспортної галузі і 
організація міжнародної співдружності в галузі 
вантажного і пасажирського автотранспорту в 
інтересах автомобільних перевізників і економіки 
автомобільного транспорту у цілому, зокрема робота 
з забезпечення безпеки автомобільних перевезень та 
захисту навколишнього середовища. В складі МСАТ 
працюють також міжнародні комісії та групи експертів, 
яким доручено проводити дослідницьку роботу і 
готувати пропозиції зі спеціальних напрямків, у тому 
числі комісії з безпеки дорожнього руху [12]. 

Міжнародні конференції з питань транспорту, у 
тому числі автомобільного, скликаються для розробки 
нових або для перегляду діючих угод та конвенцій 
на підставі яких здійснюються перевезення вантажів 
і пасажирів у прямому сполученні між країнами, що 
беруть участь у конвенції.

Європейську конференцію міністрів транспорту 
(ЄКМТ) створено на основі Міжнародної конвенції, яка 
підписана у Брюсселі 17 жовтня 1953 року. Конвенцію 
було вироблено на Міжнародній конференції з проблем 
західноєвропейського транспорту, у якій брали участь 
держави-члени Організації європейської економічної 
співпраці (ОЄЕС). ЄКМТ є міжурядовою організацією, 
метою якої є:

- вжиття всіх необхідних заходів для досягнення на 
загальному або регіональному рівні, найефективнішого 
використання і раціонального розвитку європейських 
внутрішніх перевезень міжнародного значення;

- прийняття заходів для ефективного використання 
і раціонального розвитку внутрішнього європейського 
транспорту, що має міжнародне значення;

- координація і посилення діяльності міжнародних 
організацій, які займаються європейським транспортом.

Для досягнення зазначених цілей ЄКМТ вивчає 
загальні положення та окремі проблеми внутрішнього 
європейського транспорту і розробляє загальні 
принципи єдиної політики держав-членів у галузі 
транспорт, рекомендації у цій галузі державам-
членам і міжнародним організаціям, що займаються 
питаннями транспорту. ЄКМТ займається питаннями 
стандартизації транспортних засобів, проводить 
активну діяльність із забезпечення безпеки 
автомобільного транспорту [9]. 

Європейська рада транспортної безпеки (ЄРТБ, 
European Traffic Safety Council ) – некомерційна 
громадська організація, яка займається розробкою 

програм щодо зниженням аварійності на транспорті 
в Європі, просуває їх від професійних дослідницьких 
організацій до політиків ЄС та урядів європейських 
країн. Однією з основних сфер діяльності є забезпечення 
експертної підтримки розробки конкретних заходів та 
методик по проблемах БДР для Європейської Комісії, 
Європейського Парламенту та країн - членів ЄС. 
Більшість проектів об’єднано в одній програмі PIN, 
яка пропонує комплекс заходів та підходів в кожній 
окремо взятій країні з врахуванням її особливостей. 
Роботи, які виконуються на замовлення Європейської 
Комісії мають рекомендаційний характер. У даний 
час в рамках ЄРТБ діють дві Робочі групи – з проблем 
„Оцінка національної політики в області безпеки 
руху” („Evaluation of National Road Safety Policies”) 
та „Вдосконалення збору статистичних даних щодо 
ДТП”(„Improving Transport Accident Data ”) [10]. 
Європейський Форум Науково-Дослідних Інститутів 
з Безпеки Дорожнього Руху (Forum of European Road 
Safety Research Institutes - FERSI) був створений в 
1991 році з метою об’єднання зусиль національних 
інститутів для вирішення загальних проблем безпеки 
руху в Європі. Він забезпечує підтримку Європейській 
Комісії у формуванні політики безпеки дорожнього 
руху, в визначенні напрямків дослідницьких робіт, 
обмін знаннями та передовим досвідом, підвищення 
якості наукових досліджень [11]. 

Основними факторами, які впливають на 
успішність програм, є політична підтримка; конкретна 
мета, завдання, напрямки та строки реалізації; чітке 
визначення методів і засобів її досягнення; достатнє 
фінансування; забезпечення громадської підтримки за 
допомогою інформаційних програм.

Висновки. Проблема безпеки автомобільних 
перевезень та методи її забезпечення є 
багатоплановими та універсальними для всіх країн. 
В її вирішенні приймають участь наддержавні та 
державні інституції, відомства, громадські організації 
та комерційні структури. Всі сторони, які забезпечують 
роботу транспортної системи, повинні послідовно 
впроваджувати в свою діяльність елементи безпеки з 
метою уникнення помилок учасниками дорожнього 
руху. Питання забезпечення безпеки автомобільних 
перевезень на сучасному етапі можна вирішити лише в 
комплексі заходів шляхом проведенням єдиної політики 
в галузі забезпечення транспортної безпеки, системою 
заходів економічного політичного організаційного 
характеру, адекватних загрозам життєво важливих 
інтересів особи суспільства та держави в транспортній 
сфері. Такий підхід при відповідній політичній 
підтримці зі сторони державних органів дозволить 
підвищити безпеку дорожнього руху та послабити 
шкідливий вплив на екологію.

Кількість та показники втрат, що мають негативні 
політичні та економічні наслідки для ЄС, можна 
знизити, зосередившись на ключових факторах ризику 
та більш широкому та ефективному впровадженні 
принципів та заходів безпеки. 
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Перспективи дослідження. Подальші дослідження 
проблеми безпеки автомобільних перевезень у 
політологічному контексті можуть бути спрямовані 
на вивчення політичних механізмів формування 
автотранспортної політики ЄС, аналіз функціонування 
інституцій в зарубіжних країнах та Україні, розробку 
пропозицій та рекомендацій щодо підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху.
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The Basic Aspects of the EU Transport Policy

in Freight Traffic Safety
The article highlights main statements of the European 

transport policy as for the international road safety. Some 
of normative acts adopted by the European Conference 
of Ministers of Transport and International Road Trans-
port Union transport policy were analyzed. The common 
transport policy of the European Union is currently pre-
sented in the document „European Transport Policy’2010: 
Time to Decide”. The action plan consisting of measures 
for the achievement of main political goals pays particu-
lar attention to the revitalization of the roads, that should 
be achieved by integrating motor transport into an internal 
market.
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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ

Сучасне методологічне оновлення концепції 
громадянського суспільства ґрунтується на синтезі 
індивідуально-особистісного та корпоративно-
групового підходів і може бути охарактеризоване 
як індивідуально-груповий напрямок, основою якого є 
поєднання приватних, групових та суспільних інтере-
сів, які взаємодоповнюють та врівноважують один 
одного. На оновлення змісту поняття громадянського 
суспільства суттєво вплинули інтенсивний розвиток 
сектора некомерційних організацій, або „третього 
сектора” та незворотні процеси транснаціоналізації 
інститутів громадянського суспільства.

Ключові слова: громадянське суспільство, 
методологічне оновлення, розвиток концепції.

З утворенням нової української держави було 
проголошено шлях до розбудови демократичної, 
правової та соціальної держави, пріоритет дотримання 
прав і свобод людини та громадянина тощо. Водночас 
з процесом формування нових інститутів державної 
влади, відходом від панування однієї ідеології, 
розпочався новий етап формування громадянського 
суспільства – творення нормативно-правових умов 

діяльності, його інституціоналізація та розширення 
сфер діяльності та впливу на реалізацію державної 
політики його інститутів.

Активна розбудова інститутів громадянського 
суспільства в Україні викликала необхідність політико-
теоретичного обґрунтування їхньої діяльності, що 
включає проблеми становлення і подальшого розвитку; 
типології та функціональної спроможності як соціальних 
інститутів, що артикулюють інтереси та потреби 
громади; співвідношення з інститутами політичного 
та економічного суспільства; сфери діяльності в 
процесі роздержавлення та створення ринкових  
умов; подальший вплив на демократизацію країни.

Незважаючи на підвищений інтерес до проблем 
громадянського суспільства та предметне дослідження 
різних аспектів його функціонування як в українській 
(В.Горбатенко, І. Кресіна, Ф. Рудич, Г. Щедрова, 
О. Скрипнюк, А. Коваленко, Є. Перегуда), так і 
зарубіжній політичній науці [20-30], на нашу думку 
окремої уваги потребує вивчення еволюції змісту 
громадянського суспільства під впливом оновлення 
якісних характеристик соціальних та політичних 
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процесів. Тому, метою даної статті є здійснення 
комплексного політологічного дослідження проблеми 
методологічного оновлення концепції громадянського 
суспільства на сучасному етапі розвитку грома-
дянського суспільства.

У першій половині ХХ ст., за визначенням 
дослідників, ідеї громадянського суспільства стають 
непопулярними, суспільство „дичавіє” (Дж. Кін), заго- 
стрюються класові суперечності, а в багатьох країнах 
Європи встановлюються тоталітарні режими. Непопу-
лярність поняття громадянського суспільства в першій 
половині ХХ ст. А. Карась частково пояснює його не- 
прийняттям в соціології як наукової категорії, яка дедалі 
ширше витісняла традиційну проблематику соціаль- 
ної філософії, переповненої „метафізичними” катего-
ріями, часто марксистського спрямування [5, с. 360].

Одним з небагатьох дослідників, хто звернувся до 
концепції громадянського суспільства у довоєнний 
період був у А. Грамші, який у своїх „Тюремних 
зошитах”, аналізуючи прихід до влади фашистів, 
вказує що „громадянське суспільство перетворилося на 
дуже складну структуру, яка витримує катастрофічне 
„вторгнення” безпосереднього економічного елемента 
(криз, депресій і т.д.): надбудови громадянського 
суспільства в цьому випадку відіграють роль як би 
системи траншів у сучасній війні” [27, c. 58], тобто мо-
жуть і повинні залишитися формою організації життя, 
що не дозволяє, у випадку їх розвиненості, запанувати 
тоталітарному режиму. А.Грамші шукає оптимальні 
форми співвідношення держави й громадянського 
суспільства, вказуючи, що „держава = політичне 
співтовариство + громадянське суспільство”, вважаючи 
при цьому, що державі призначено вичерпати себе й 
розчинитися в упорядкованому суспільстві”, тобто 
„етичній державі або громадянському суспільстві” 
[22, c. 82]. Отже, А.Грамші був одним з небагатьох, 
хто використав концепцію громадянського суспільства 
при аналізі суспільних процесів у першій половині й у 
середині ХХ ст.

Перший повоєнний ренесансний інтерес до цієї 
проблеми був пов’язаний із науковими пошуками 
Франкфуртської школи. У 70-ті – 80-ті рр. ХХ ст. 
почалося його повторне відродження в американській 
й європейській політичній думці. Різноплановість 
інтересу до проблем громадянського суспільства 
зумовила появу численних методологічних 
підходів до аналізу цього явища. Одним з них є 
підхід, який розглядає громадянське суспільство 
як форму соціальної інтеграції людей, розділених 
приватними інтересами. Подібне розуміння сучасного 
громадянського суспільства ґрунтується на ідеях Е. 
Дюркгейма, який розглядав його через проблему 
солідарності. На думку соціолога, профспілкові, 
професійні об’єднання, церковні, регіональні 
центри здатні залучити своїх членів „до нового 
типу солідарності (або безумовностей), головною 
моральною цінністю якої є індивід” [цит. за: 14, с. 107].

Американський соціолог Дж. Александер визначає 

громадянське суспільство як сферу універсалізації 
громадянської солідарності, як „місце”, де формуються 
відчуття взаємозалежності громадян та їх інтересів 
одне від одного [20, c. 2]. Громадянське суспільство як 
спільність людей, пов’язаних моральними цінностями 
й відносинами солідарності, розуміли й активісти 
антикомуністичної опозиції в країнах Східної Європи. 
Від класичних ліберальних трактувань дану концепцію 
відрізняло колективістське розуміння ідеї автономності 
особистості. Індивід трактувався як такий, що 
перебуває в опозиції до держави й системи в цілому, 
але тільки не як автономний від суспільства. Таке 
розуміння автономності особистості можна визначити 
як „колективістський індивідуалізм” [17 , с. 17].

Подібний підхід може бути доповнений концепцією 
соціального капіталу Р. Патнема. Соціальний капітал 
(у трактуванні політолога, це довіра й солідарність) 
приводить до встановлення більш тісних зв’язків 
між громадянами, сприяє формуванню ними 
асоціацій й, в остаточному підсумку, приводить до 
активізації громадського життя, підвищує „особисту 
громадянську компетентність”. Тим самим соціальний 
капітал трансформується в те, що можна визначити 
як політичний капітал суспільства, необхідний для 
ефективної взаємодії з державою. Хоча концепція 
Р. Патнема в науковому середовищі оцінювалася 
неоднозначно, не можна не погодитися з тим, що довіра 
й солідарність виступають важливою умовою розвитку 
мережних відносин громадянського суспільства. 
Критика Р. Патнема полягала в тому, що дослідник 
елементи довіри вбачав в таких негромадянських 
відносинах, як патронаж, блат або бартер. Сам же  
Р. Патнем не поширював довіру на вертикальні 
відносини „клієнт”, тому що бачив у них прояв не 
взаємності, а залежності й нерівності [13, с. 217].

Близьку позицію займає польський соціолог  
П. Штомпка, для якого патерналізм є замінником 
довіри, покликаним дати людині відчуття 
впорядкованості й захищеності [29, c. 199]. Подібні 
відносини лежать в основі нецивільних солідарностей. 
На нашу думку, розуміння громадянського суспільства 
як самоорганізації соціуму на основі солідарності 
й загальних цінностей вимагає застережень. На 
практиці громадянське суспільство представлене 
різноманітними групами з конкуруючими інтересами, 
а часом і із власними версіями суспільного блага. 
Самообмеження в переслідуванні корпоративних 
інтересів, солідарність і здатність генерувати спільні 
інтереси проявляють себе як тенденція, що протистоїть 
конкуренції й суперництву групових інтересів. 
Здійснюючи аналіз концептуального забезпечення 
дослідження проблеми громадянського суспільства, 
слід вказати, що в сучасній політичній науці існує 
спектр позицій, який виходить за межі традиційного 
розуміння громадянського суспільства як явища, 
функціонально протилежного державі. Перша з них 
бере свій початок з ідеї М.Фуко про те, що „теоретичне 
протиставлення держави та громадянського 
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суспільства… недостатньо плідне” [16, с. 275]. 
Руйнуючи звичну бінарну опозицію, Фуко вказує 
на феномен, який їх об’єднує – владу, яка може мати 
вираз у політичних та неполітичних формах. Проте, 
дану позицію дослідника не слід вважати відмовою 
від розмежування природи та функцій держави 
і громадянського суспільства, оскільки за парою 
держава – громадянське суспільство Фуко бачить пару 
політичне – соціальне. Таким чином він вказує, що 
державу і громадянське суспільство об’єднує те, що 
вони представляють дві моделі відносин влади.

Ідеї Фуко знаходять своє продовження у поглядах 
Ш.Муфф, яка стверджує, що суспільство є „результатом 
політичного конструювання” [9, с. 152], а „соціальна 
об’єктивність утворюється завдяки діям влади. Це 
означає, що будь-яка соціальна об’єктивність зрештою 
є політичною” [8, с. 193]. У максимальному вигляді 
ідеї Фуко представлені поглядами Е. Лаклау, автора 
концепції „неможливості суспільства”. Дослідник 
зауважує, що оскільки „соціальне неможливе без 
певної фіксації значення, то ідеологічне повинно 
розглядатися як невід’ємна складова соціального”, 
тобто неможливість суспільства означає, неможливість 
його автономного існування у відриві від політики 
та ідеології [7, с. 57]. Тобто, між інститутами 
громадянського суспільства та державою неминуче 
формуються „зони перетину», наприклад у вигляді 
експертних майданчиків, що так чи інакше вбудовані 
в режим функціонування політичних суб’єктів, 
найчастіше як периферійні агенти. При цьому „держава 
нібито усувається від відповідальності за вирішення... 
проблем, і перекладає її, з одного боку, на інститути 
громадянського суспільства, а з іншого боку – на 
„нейтральну” інстанцію – експертів, що виступають 
від імені науки” [18 , с. ].

Слід зауважити, що таке генетичне (об’єктивістське) 
розуміння громадянського суспільства оформилося 
у межах індивідуально-особистісного підходу і 
означає певний стан суспільства, що склався в 
результаті промислових і політичних змін, тобто 
внаслідок буржуазних революцій в західних країнах. 
В рамках такого підходу громадянське суспільство 
розглядається як протистояння індивідуальних та 
приватних інтересів державному, в якому гарантується 
захищеність основних прав та свобод власника. При 
цьому громадянському суспільстві притаманні не 
лише соціально-економічна складова, а й політична 
сфера. Відповідно до цього підходу, інститутами 
громадянського суспільства вважається система 
незалежних або автономних від держави інститутів і 
відносин, заснованих на свободі особи, політичному 
плюралізмі та демократичній правосвідомості.

Водночас, до інституцій громадянського суспільства 
входять, окрім громадських організацій та соціальних 
рухів, і масові непарламентські, політичні партії, 
представники яких не входять до урядових структур. 
Тобто, наявність політичних партій – одна з ознак 
політичної складової такого розуміння громадянського 

суспільства. Інший підхід до розуміння громадянського 
суспільства, який називають корпоративно-груповим 
(структурним), визначає певну сферу соціуму в якій 
реалізується повсякденні інтереси громадян та їх 
об’єднань, яка існує поряд з державою, але незалежно 
і окремо від неї,. Згідно такого підходу, громадянське 
суспільство – це сфера реалізації економічних, 
соціальних, етнонаціональних, культурних, релігійних, 
екологічних та інших суспільних інтересів, що 
знаходяться поза безпосередньою діяльністю держави, 
і яке опосередковує її відносини з індивідами.

Ю.Габермас, який є одним з дослідників, що 
працює в межах даного підходу, вважає необхідним при 
дослідженні громадянського суспільства простежувати 
зміну статусу приватної сфери, які супроводжуються 
процесом політичної відкритості, якому „внутрішньо 
притаманний потенціал до суспільної самоорганізації” 
[1, с. 19]. У даному контексті аналізують громадянське 
суспільство Дж. Коен та Е. Арато, які розглядають 
його по-перше, як наявність громадянських ініціатив, 
інших соціальних рухів та активності, по-друге, така 
активність створює фундамент для реалізації моделі,  
в рамках якої „колективна ідентичність” буде 
поєднуватись з „плюралізмом особистих цінностей”, 
а політична та економічна підсистеми будуть контро-
люватись громадянським суспільством [6, с. 707].

На думку дослідників посередництво інститутів 
громадянського суспільства між громадянами й 
державою забезпечує не тільки трансляцію нефор-
мальних норм на рівень норм офіційного права, але і їхню 
універсалізацію, тобто прийняття їх у якості справедли- 
вих членами суспільства. Однією з останніх спроб 
оновлення та інтерпретації такого бачення суті грома-
дянського суспільства є дослідження Д. Дж. Гріна [3].  
Він вважає, що сьогодні варто говорити про три 
основних напрямки змін в громадянському суспільстві 
та його відносинах із державою: (1) реформа 
законодавства, покликана забезпечити неупередженість 
права за рахунок відділення законодавчого процесу від 
реалізації політичних програм; (2) оновлення моральної 
аргументації проти держави загального добробуту, 
більша частина функцій якої повинна бути повернута 
громадянському суспільству, особливо в сфері освіти 
й охорона здоров’я, що призведе до розширення сфери 
діяльності громадянського суспільства – сфери вільного 
вибору й самосвідомості, а не вказівок держави;  
(3) пожвавлення дискусії щодо морального клімату, 
який забезпечує свободу – необхідна нова етика 
суспільної солідарності, заснована не на перерозподілі 
доходів, а на взаємоповазі й почутті особистої 
відповідальності [3, с. 208–209].

На наш погляд, однією з основних відмінностей 
у цих підходах є ставлення до політичної сфери. 
За умови індивідуально-об’єктивістського підходу 
громадянське суспільство та його інституції виражають 
певні політичні інтереси та потреби громадян. Більше 
того, політичні партії виступають спільним інститутом 
політичної та громадської сфер, в той же час 
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індивідуальний та приватний інтерес є переважаючим 
перед державним. Тому, недостатнім є врахування 
групових інтересів у формуванні громадянського 
суспільства та обмежена роль держави в цьому процесі.

Аналіз іншого підходу до визначення громадянського 
суспільства передбачає певне відокремлення 
громадянського суспільства від політичної сфери, де 
громадянин реалізує, насамперед неполітичні права. 
Місце та роль громадянського суспільства чітко 
відокремлені від держави, що сприяє структуруванню 
суспільства та створенню дієвих механізмів реалізації 
державної політики. Держава, в свою чергу, забезпечує 
суспільний консенсус між приватними та груповими 
інтересами, сприяє становленню та демократизації 
громадянського суспільства. Тому, для визначення 
громадянського суспільства та його елементів, 
необхідно використовувати як індивідуально-
особистісний так, і корпоративно-груповий підхід. 
Оскільки, дані підходи відображають лише певні 
історичні етапи, то не виключають один одного.

Отож, концептуальний підхід до аналізу 
громадянського суспільства ґрунтується на синтезі 
індивідуально-особистісного та корпоративно-
групового підходів і може бути охарактеризований як 
індивідуально-груповий, в основe якого покладено 
поєднання приватних, групових та суспільних інтересів, 
які взаємодоповнюють та врівноважують один 
одного. На оновлення змісту поняття громадянського 
суспільства суттєво вплинув інтенсивний розвиток 
сектора некомерційних організацій, або „третього 
сектора”. Під неприбутковим (третім) сектором 
розуміється сукупність (система) груп населення 
й організацій, що не ставлять перед собою цілей 
збільшення особистого доходу безпосередньо через 
участь у роботі таких груп й організацій або через 
володіння ними. Термін „неприбуткові” означає, що 
прибуток, який є результатом діяльності таких груп 
й організацій не розподіляється між їх учасниками, 
а використовується для реалізації цілей групи або 
організації. Традиційно третій сектор розглядають як 
сферу активності, що розвивається між родиною й більш 
широкими бюрократичними секторами прибуткового 
бізнесу й уряду. У рамках цієї концепції основними 
категоріями аналізу громадянського суспільства є 
неприбутковий сектор, сектор добровільної активності, 
третьому секторі, неурядовому секторі. Вважається, 
що для всіх подібних організацій характерна діяльність 
заради суспільного блага, а головною функцією таких 
організацій є, розширення меж свободи й наділення 
населення владою, залучення населення до процесів 
соціальних змін.

Інтеграція до концепції громадянського суспільства 
категорії „третій сектор” призвело до того, що деякі 
дослідники почали розуміти громадянське суспільство 
виключно як „співтовариство НДО”, сукупність 
суспільних неполітичних організацій, таких, як 
благодійні, етнічні, екологічні, культурні й тому 
подібних вільних асоціацій, відокремлюючи їх від 

політичного й економічного суспільств [23, c. 38].
К.Нелсен, ще більше звужує це поняття, виводячи 

за його межі частину організацій третього сектора: 
„... усередині кожної з держав іде утворення таких 
суспільних сил, які вважають правовий порядок 
об’єктом загальногромадянської політичної 
відповідальності. Сьогодні подібні суспільні структури 
реально кристалізуються у формах суспільних і 
правозахисних організацій, юридичних асоціацій, що 
орієнтуються на права людини. Цю тезу варто повернути 
й в інший бік – суспільні підрозділи, не працюючі на 
те, щоб їх специфічні проблеми (екологічні, правові, 
жіночі) ставали проблемами до яких проявляється 
ширша загальногромадянська участь, згортаються 
й випадають з життя громадянського суспільства. 
Із соціологічної точки зору, вони, зрозуміло, будуть 
зараховуватися до суспільства, але при цьому не будуть 
належати до громадянського суспільства в наведеному 
мною сенсі” [27, р. 54–53].

Згідно з іншою новітньою позицією в частині 
концептуалізації громадянського суспільства, 
представленої поглядами школи транснаціоналізму 
(Дж. Най-мл., Р. Кохен), в сучасному світі відбуваються 
незворотні процеси транснаціоналізації і такого спектру 
відносин, які традиційно відносять до внутрішніх. 
Представники даного підходу ключовими елементами 
транснаціоналізації інститутів громадянського 
суспільства вважають: (1) створення майданчиків для  
комунікації із ключовими політичними гравцями, що 
відповідає прагненню наукових співтовариств набути  
якостей, необхідних для суспільної експертизи 
актуальних проблем; (2) розробка інструментарію 
й методології для вирішення практичних проблем; 
(3) генерування й поширення ідей, їх захист під час 
публічного обговорення; (4) сервісні (контрактні) 
послуги на замовлення влади або бізнесу; (5) збіль-
шення ролі неурядового сектора в суспільних дебатах; 
(6) вироблення рекомендацій, що полегшують 
стабільний і стійкий розвиток суспільства [10, с. 238].

Зважаючи на те, що в сучасному світі сформувалася 
значна кількість інститутів, які функціонально 
націлені на забезпечення тісної взаємодії між 
елементами громадянського суспільства й 
транснаціональним середовищем, насамперед, щоб 
за допомогою некомерційного сектора вплинути 
на взаємини між державою й бізнесом, зробити їх 
більш прозорими й передбачуваними, науковцями 
визначено низку обставин, які сприяють розумінню дій 
транснаціональних структур. По-перше, у випадках, 
коли держави не можуть самотужки домогтися 
від компаній необхідного рівня інформаційної 
відкритості, вони беруть в союзники НДО, схильні 
діяти за принципом „мережних коаліцій”. Найбільш 
ефективною є технологія створення „паралельного 
простору”, коли поряд з реальним сектором в економіці 
існує його „двійник” у сфері публічної політики, який 
втягує у свою орбіту тих, хто в тій чи інший ступінь 
готовий брати участь у контролі над економічним 
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ресурсами – чи-то за допомогою аналізу, моніторингу 
або політичної активності. По-друге, міжнародні 
інститути неминуче стимулюють створення власних 
„філіальних структур” на місцях [24, р. 408–409].

Однією з дискусійних проблем, яка піднімається в 
процесі концептуалізації проблеми транснаціоналізації 
інститутів громадянського суспільства є міфологізація 
твердження про те, що начебто „громадськість, яка має 
глобалістські орієнтації фактично залишила без уваги 
необхідність зміни існуючих повсякденних технологій 
державного управління” [15]. Саме через цей міф 
процес інтернаціоналізації інститутів громадянського 
суспільства викликає відповідну реакцію з боку 
своїх опонентів: „Всі великі гранти перехоплені 
панами, які вміють грамотно писати фінансові звіти 
для західних грантонадавачів. У них для цього 
сидять найняті за чималі гроші люди й укладають за 
західними стандартами звіти й нові заявки, – це вже 
професія. Вони легко присмоктуються до великих 
корпоративних, партійних або міжнародних грантів –  
чи американського уряду, ООН або ЮНЕСКО, 
і утворюють такий собі гуманітарний олігархат. 
Застрягають сальними пробками в порах свого 
суспільства й перехоплюють ресурси” [12].

Згодом Г.Павловський уточнив свою позицію, 
зауважуючи, що „громадянське суспільство – це 
пароль, за яким окремі невеликі групи громадян 
отримують право на явочне вторгнення в сформований 
політичний баланс та нав’язують себе як додатковий 
носій суверенітету, його „апгрейда”. Громадянське 
суспільство – пароль розширення концепції 
суверенітету на нові області, що заперечують у 
мейнстримі” [11]. На нашу думку, поширення подібних 
помилкових стереотипів та спроби їх інтеграції в 
методологію дослідження громадянського суспільства 
пояснюється тим, що країни, які не мають подібних 
неурядових структур почувають себе не стільки 
суб’єктами співробітництва, скільки об’єктами 
діяльності в процесі транснаціоналізації інститутів 
громадянського суспільства.

Здійснений аналіз основних підходів та концепцій 
до аналізу громадянського суспільства дозволяє 
визначити його базові риси, зокрема створення 
суспільних об’єднань на основі добровільної (без 
зовнішнього примуса) участі індивідів і соціальних 
груп; переважання договірних горизонтальних зв’язків 
усередині об’єднань; інтеграція даних об’єднань 
в автономну систему на основі загальної системи 
цінностей, що створює єдине бачення соціального 
світу. Що стосується самої шкали цінностей, 
то вона може варіюватися – в одних соціальних 
системах панують індивідуальні начала, а відносини 
особистості, колективу й суспільства будуються на 
основі зв’язків кооперації; в інших – колективні, де 
взаємодія особистості з колективом будується на 
основі підпорядкування спільним інтересам, які не 
слід плутати з інтересами керівництва.

Особливого значення потребує теоретичне 

осмислення поняття громадянського суспільства в 
процесі пояснення політичних трансформаційних 
процесів кінця ХХ ст. Зокрема, польський політолог 
Г. Екіерт на початку 1990-х рр. підкреслював, що 
„перехід до демократії найбільш імовірний у ситуаціях, 
коли сила держави й громадянського суспільства 
збільшуються одночасно” [25, р. 311]. Водночас, 
ряд західних дослідників вважає, що застосування 
самого поняття „громадянське суспільство” до реалій 
посткомуністичної Східної Європи й пострадянських 
держав кінця XX ст. взагалі досить сумнівно, оскільки 
його існування припускає наявність особливого 
роду відносин між державою й суспільством: 
„держава обрамляє суспільство, але вона принципово 
відокремлена від нього. Сфера суспільного обмежує 
сферу поширення держави, і при цьому є достатньо 
поля, де домінує приватне життя, легітимна за своїм 
власним правом й захищена від необґрунтованого 
втручання держави. Наслідком вищевказаного є 
обмежена держава... Держава розглядається як 
найбільш всеохоплююча асоціація, але не більше того” 
[19, с. 110].

Евристичний характер вивчення трансформації 
соціуму, використовуючи концепцію громадянського 
суспільства, пов’язана з тим, що тут неминуче 
фіксується процес виділення суспільства з-під влади 
політичних структур. Перехід від тоталітарного 
стану соціалістичного суспільства в деяких аспектах 
подібний на перехід від традиційного суспільства 
до індустріального, адже міцний зв’язок соціально-
економічної сфери з політичною характерний як 
для станового суспільства, так і для тоталітарного, 
яке можна розуміти як одним з видів корпоративно-
станового суспільства.

Зміна взаємини держави й громадянського 
суспільства можлива або при послабленні державного 
тиску на громадянське суспільство, або при розвитку 
самого громадянського суспільства, що перестає 
миритися з існуючим станом речей. В окремих 
випадках, зокрема й в Україні, діяли обидва фактори. 
Американські дослідники М. Вейгл і Дж. Баттерфілд на 
початковому етапі посткомуністичних трансформацій 
запропонували модель розвитку громадянського 
суспільства в умовах демократичного транзиту, 
виділивши чотири основних етапи його трансформації: 
1) оборона; 2) становлення; 3) мобілізація;  
4) інституціоналізація [30, р. 12].

Перевагами цієї теоретичної моделі, є те, що вона 
дозволяє поряд із загальними рисами громадянського 
суспільства виділити суттєві відмінності на рівні 
окремих регіонів та країн посткомуністичного 
простору. Проблема вивільнення громадянського 
суспільства досить добре описана і методологічно 
розвинена, проте вважаємо за доцільне підкреслити, 
що його не слід зводити до чинників спонтанності, 
суспільно-політичної активності громадян та змін 
у політичній сфері. Дуже важливою є економічна 
складова громадянського суспільства, самоорганізація 
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й діяльність на основі економічних інтересів. 
Суттєвими є й виникаючі відносини між громадянським 
суспільством і державою, оформлені у вигляді 
взаємного контролю і взаємної відповідальності,  
до яких поступово включаються  індивіди й різний рід 
асоціації. У такий спосіб створюється плюралістичне 
суспільство.

Багато дослідників пов’язують становлення 
громадянського суспільства й плюралізму на 
пострадянському просторі з розвитком політичних 
партій і суспільних рухів. Однак необхідно 
враховувати, що існують природні бар’єри, які 
обмежують становлення ефективної плюралістичної 
системи [21]. Важливим фактором є активність еліт, 
які використовують партії, громадські організації 
в політичній боротьбі зі своїми опонентами, тим 
самим зводячи цей важливий елемент громадянського 
суспільства до засобу внутріелітних протистоянь [28, 
р. 346].

С.А.Грін підкреслює, що „…саме еліти багато 
в чому визначають вимоги до суспільства, вони 
вирішують, чи потрібно їм спиратися на масову 
підтримку і як саме її створювати. Громадянське 
суспільство, в свою чергу, формує відповіді на ці 
конкретні рішення, а не за якимось певним зразком 
чи у гонитві за універсальними цінностями. Логічно 
вважати, що громадянське суспільство захищатиме 
права людини там і тоді, де і коли воно бачитиме 
реальну загрозу цим правам. Очікувати на іншу модель 
поведінки та докоряти громадянському суспільству 
тим, що воно не відповідає нормативним очікуванням, 
контрпродуктивно” [2 , с. 37–38].

На нашу думку, в процесі дослідження 
інституціоналізація та функціонування громадянського 
суспільства особливо важливим є звернення до 
методологічних позицій українських науковців  
(І. Кресіна, О. Скрипник, А.Коваленко, Є Перегуда), 
сформульованих стосовно аналізу громадянського 
суспільства в умовах політичної модернізації: 
(1) громадянське суспільство не є інституційним 
феноменом поряд з такими однопорядковими 
суспільними інститутами, як держава, партія, 
громадська організація; (2) громадянське суспільство 
створює державу, а не навпаки; (3) ступінь розвиненості 
громадянського суспільства є характеристикою 
рівня демократизму і політико-правової культури 
соціуму; (4) громадянське суспільство є політичним, 
оскільки таким є сам громадянин  як свідомий 
суб’єкт політичних відносин і політичний актор;  
(5) громадянське суспільство не може бути 
структуроване за аналогією з політичною чи правовою 
системою [4, с. 124–128].

Оцінюючи успіхи демократичної консолідації в 
тій або іншій країні, було б невірно зосереджувати 
увагу винятково на діяльності еліт та на формуванні 
інститутів і так званих інституціональних ефектах, 
а саме такі підходи домінують у транзитології. 
Не випадково, М. Ховард зауважує, що слабке 

громадянське суспільство не обов’язково корелює зі 
слабкою, нестабільною демократією, водночас, хоча 
нормальне функціонування демократії можливо й при 
низькому рівні залучення громадян, якісне зростання 
цього показника створює серйозний запас міцності для 
нових демократій [26, c. 95]. Не можна ідеалізувати 
громадянське суспільство, ототожнювати його з гарним 
суспільством, оскільки громадянське суспільство є 
таким, яким є його громадяни.
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Issues of Methodological Renovation
Contemporary methodological update the concept of 

civil society is based on syntheses individually and corpo-
rative approach and can be characterized as individually-
group direction, which is based on a unity of private, group 
and public interest, which complement and balance each 
other. To update the content of the civil society concept 
is significantly influenced by the intensive development 
of the sector of nonprofit organizations and inconvertible 
processes of trancnationalization institutions of the civil 
society.
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МАРГІНАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

В статті розглядаються теоретико-мето-
дологічні аспекти маргінальності української полі-
тичної еліти. Основний акцент зосереджується на 
проблемах формування політичної еліти, взаємозв’язку 
економічних і політичних аспектів в процесі ста-
новлення сучасної еліти. Однією з причин прояву 
маргінальності сучасної української політичної еліти 
є той факт, що в якості політичної еліти дісталася 
колишня комуністично-тоталітарна номенклатура, 
яка завдяки зміні ідеологічних орієнтирів зуміла збе- 
регти свою владу і власність. Відповідно ця еліта по 
сьогоднішній день не може сформулювати основні 
засади української національної ідеї, а також 
перспективи економічного і політичного розвитку 
українського суспільства на довготривалий термін.

Ключові слова: політична еліта, влада, транс-
формація, маргінальність, суспільство, номенклатура, 
мораль, бюрократія.

Учені виділяють такі причини, що сприяють 
росту маргінальності у соціокультурному просторі – 
економічні: екстенсивний розвиток економіки, засилля 
застарілих технологій і форм праці, невідповідність 
системи освіти реальним потребам населення; 
соціокультурні: низький рівень життя, урбанізація, 
руйнування соціальних зв’язків, трансформація 
суспільства, коли неминуче відбувається руйнування 
традиційних соціальних інститутів, підриваються 
умови існування цілих груп і класів; етнічні: міграції, 
змушені чи добровільні переселення; політичні: війни, 

революції, політична опозиція, зміна політичних 
систем.

Проблема маргінальності в Україні стала 
актуальною на межі 90-х років ХХ ст. Це пов’язано з 
тим, що становлення та розвиток української держави 
супроводжувалися з руйнацією традиційного способу 
життя, усталених соціальних практик, моральних 
норм і цінностей. Водночас цей процес відбувався 
в контексті глобальних суспільних перетворень, 
зумовлених трансформацією розвинутих Західних 
країн у постмодерні суспільні утворення, що значно 
ускладнило проблему легітимізації правових норм 
та політичних рішень. В українському суспільстві це 
виявилось у суперечливих формах його модернізації. 
Виникла дуже неоднозначна і не прогнозована 
ситуація, коли подальший розвиток нашого суспільства 
як „нації, що запізнилась”, чи як нації, яка „наздоганяє 
модернізацію”, неминуче відтворюватиме як 
традиційні для модерного суспільства конфлікти, так 
і ті, що належать до постмодерного суспільного стану, 
а це загрожуватиме соціальній стабільності [5, с 77].

Мета статті полягає в тому, щоб на основі новітніх 
здобутків політичної науки дослідити теоретико-
методологічні аспекти маргінальності сучасної 
української політичної еліти, з’ясувати причини і 
наслідки прояву маргінальних ідей в середовищі 
політичної еліти, окреслити основні спектри 
досліджень в цьому напряму.

Наприкінці XX – початку XXI ст. відбулася різка 
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зміна напрямку діяльності держави від неможливості 
контролювати політичні процеси до “одержавлення 
політичного простору”, що також безпосередньо 
вплинуло на маргіналізацію:

- більш чітко проявилася залежність 
представницьких органів влади від виконавчих;

- почалося відсторонення засобів масової 
інформації від органів державної влади, але при цьому, 
стала і зростати їхня залежність від правлячої еліти.

Процеси маргіналізації, що набули масового 
характеру у період після розпаду СРСР визначили 
основні напрями вивчення політичної маргінальності 
у сучасній науці:

По-перше, політичну маргінальність можна 
розглядати на інституційному рівні, коли 
маргінальність виводиться з окремих елементів 
(політичних інститутів, організацій і структур), функції 
яких спрямовані не на цілісність політичної системи, 
а на її дезорганізацію чи формування нових структур, 
тобто їх дисфункціональністю чи інновацією.

По-друге, політична маргінальність 
прослідковується на елітарному і неелітарному рівні 
політичних акторів, тобто зв’язана з їхньою поведінкою, 
відхилення якої в „гіршу” сторону (віддалення від 
виборців, орієнтація на власні корисливі інтереси, 
невиконання громадських обов’язків) чи в „кращу” 
сторону (інновації у взаємодії з владою чи населенням, 
поява нових політичних орієнтацій). Мобілізуючими 
силами, що впливають на „відхилення”, можна назвати 
політичну еліту й інтелігенцію, маргінальність яких 
обумовлена подвійними стандартами поведінки: 
пробудження як політичної активності, так і політичної 
пасивності і відчуження.

По-третє, політична маргінальність зачіпає 
політико-психологічний настрій населення, що 
викликано необхідністю пристосування індивідуально 
адаптивного до політичного простору.

Акторна політична маргінальність вивчається на 
рівні політичних відносин – взаємодії соціальних 
груп і політичних еліт, що багато в чому викликана 
подвійністю і різнонаправленістю їхньої політичної 
поведінки.

З розпадом тоталітарної системи на політичній 
арені замість однієї керівної партії з’явилася величезна 
кількість „карликових” партій, що обумовили 
виникнення деякої незалежної політичної сфери за 
межами державного механізму, так зване маргінальне 
“політичне поле”. Воно стало являти собою 
сукупність політичних партій, рухів і організацій, 
неполітичних об’єднань, профспілок, жіночих і 
молодіжних організацій, національних співтовариств, 
що намагалися по-своєму структурувати політичний 
простір. Основними мобілізуючими силами політичної 
активності населення виступають інтелігенція й еліта, 
кожна з яких по мірі можливості впливає на політичну 
поведінку громадян.

Центральне місце в політичному просторі приді-
ляється елітарним групам, а саме, меншості населення, 

що приймає найважливіші рішення і править більшістю.  
Проблема маргіналізації торкнулася і цих груп.

Що стосується політичної еліти, то тут популярною 
є думка, що в якості політичної еліти країни дісталася 
колишня комуністично-тоталітарна номенклатура, яка, 
завдяки зміні ідеологічних орієнтирів зуміла зберегти 
свою владу і власність. Звернемося до визначення 
української еліти Я. Лесюка, президента фонду 
„Український вимір”, який досліджує перспективи 
розвитку українського суспільства і формування 
національної еліти. На запитання який зміст він 
вкладає в поняття національна еліта, Я. Лесюк 
відповів: „Формально вона існує. Проте це переважно 
управлінці вищого рівня, тобто еліта за посадою. Нашу 
еліту можна назвати неелітарною і в силу того, що вона 
тільки народжується, і в силу того, що не має низки 
специфічних рис. Ну, хоча б загостреного почуття 
відповідальності за справу, за своє добре ім’я, за вищі 
державні інтереси. У нас не має еліти, натомість є 
номенклатура, яка обстоює корпоративні, кланові 
інтереси” [4, с. 2-4].

Визначення поняття „еліта” є концептуально 
неоднозначним. На нашу думку, перш за все необхідно 
розрізняти поняття „політична еліта” і „владна еліта”. 
До поняття „політична еліта” можна віднести як 
представників чинних владних структур, так і лідерів 
опозиційних політичних сил. Сутність поняття „владна 
еліта” фактично співпадає з класичним визначенням 
“правлячого класу”. Як відомо, Г. Моска вважав, що 
„правлячий клас” – це клас, який здійснює всі політичні 
функції, монопольно володіє владою і користується її 
перевагами. Це найактивніші в політичному розумінні 
люди, орієнтовані на владу, організована меншість, яка 
керує неорганізованою більшістю [3, с. 35].

З погляду відомого політолога П. Шарана, який 
виводив головний показник маргінальності еліти з 
відхилення від однієї чи декількох характеристик, 
необхідних представникам даної групи: доходу, 
професійного статусу, освітнього рівня. Їхня 
відсутність в еліти, як вважав дослідник, неминуче 
веде до відхилення вправо від центра, підтримці 
правих ідей, що вважається причиною маргінальності 
[8, с. 96].

Наступним показником маргінальності еліти 
служать її морально-етичні якості, вірніше їхня 
відсутність. Так, Г.Ашин вважає, що дефініція 
„еліта” бере свій початок від латинського слова „eli-
tis” – “краще, добірне, шляхетне”. У сучасному нам 
суспільстві установилося інше представлення про еліту, 
як про “хитрих, брехливих, жорстоких представників 
правлячої верхівки, що прагнуть уникнути контролю 
мас, захопивши якнайбільше влади” [1, с. 37].

На думку Г. Ашина, еліті приділяється особлива 
роль – на неї орієнтуються маси, її ж помітний 
демонстративно марнотратний спосіб життя, 
сприймається збіднілим і втомленим суспільством 
як виклик, породжуючи відчуження, до того ж ще 
і її тісний зв’язок із кримінальними структурами, 
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повсюдно розповсюджувана корупція збільшує 
відчуження населення від влади.

І, нарешті, третій показник, що робить політичну 
еліту маргінальною полягає в концентрації її уваги 
на своїх власних корисливих інтересах, джерелах 
самофінансування і налагодженні зв’язків, з 
підтримуючими її кланами і корпораціями. Політична 
еліта на пострадянському просторі позицінується за 
суто формальною ознакою: хто при владі, то й еліта 

Становище маргінальних політичних еліт у 
політичному просторі поглиблюється ще і тим, що 
вони свій вступ у владу розглядають як тимчасове, і 
відповідно, діють, як тимчасові правителі, „заклопотані, 
насамперед, особистим збагаченням” [2, с. 137]. Все це 
спричиняє низький рівень довіри громадян до органів 
і представників державної влади. Навряд знайдеться 
сьогодні в Україні політик, який би набрав 50 % голосів 
на виборах [6, с. 169]. Останні вибори Президента 
України це в повній мірі підтвердили, коли в другому 
турі виборів В. Янукович (переможець) набрав майже 
49 % голосів виборців. Деякі дослідники взагалі 
ставлять під сумнів існування української політичної 
еліти. Так, О.Балакірєва категорично заявляє: „Це міф, 
що в Україні існує політична еліта, незважаючи на те, 
що вона формально заявлена в соціальній структурі 
суспільства. На думку, наших громадян , майже 80 
відсотків політичних і державних діячів вирішують 
власні проблеми. На сьогодні політична еліта  Україні –  
це товар, який купується і продається на політичному 
ринку” [6,с. 169].

Економічна залежність, обмежене за часом 
перебування у владі, політичних еліт, змушує їх 
постійно або підлаштовуватись під політичний простір, 
або створювати нові „правила гри”, що вони огортають 
у вигідну для них правову форму і контролюють 
виконання цих формальних правових норм. Інша 
частина населення змушена до них пристосовуватися.

Про якість еліт судять по економічному стані 
суспільства, наскільки високий життєвий рівень 
населення, яка соціальна стабільність у країні. 
Економічний фактор відіграє не останню роль у 
процесі політичної дезорганізації. Низький рівень 
життя, безробіття, проблеми з охороною здоров’я 
нерідко відсувають політичні інтереси на другий 
план. У результаті чого політичні інтереси і політична 
система суспільства стають у пряму залежність від 
рівня забезпеченості населення основними благами: 
житлом, харчуванням, роботою. Звідси випливає 
повна впевненість у маргінальних груп населення, 
що успіху в житті можна домогтися без політичної і 
громадянської активності.

Цим активно користуються представники еліт, які 
прагнуть мати в наявності „масу”, а не організовані 
групи населення, руху, організації, основними 
характеристиками якої виступали б духовна 
ущербність, антиінтелектуалізм, апеляція до забобонів, 
так необхідні для спрощення процесу керування і 
нав’язування власних “правил гри”.

Процес агрегування політичних інтересів 
повинна здійснювати інтелігенція, що виступає 
організатором і рупором інтересів різних соціальних 
груп. Маргінальність даної групи, по-перше, зв’язана 
з економічною і політичною несамостійністю 
інтелігенції. Інтелігенція, будучи основним 
посередником між населенням і владою, тими, хто 
задовольняє інтереси, змушена відмовитися від 
виконання своєї основної функції: „зовнішнього 
оформлення політичної структури” [7, с. 18]; від 
підтримки населення в усвідомленні себе як спільності; 
від зміни їхнього маргінального становища, а навпаки 
неусвідомлено притупляє політичну активність.

По-друге, природне прагнення індивідів 
об’єднуватися в групи, з метою одержання підтримки, 
захисту, можливості відчути себе потрібним веде 
до того, що індивіди намагаються приєднатися до 
тієї групи, інтереси якої хоча б малою мірою були б 
подібними з їхніми власними. Інтелігенція в цьому 
процесі відіграє значну роль, створюючи різні 
організації з короткостроковим періодом існування, 
постійно змінює „підшефні групи”, підлаштовуючись 
під їхні інтереси, що побуджує політичну активність 
населення, з однієї сторони. А, з іншого боку, – хаотичні 
переміщення індивідів у політичному просторі в 
пошуках організацій, що захищають їхні інтереси, веде 
до політичної дезорганізації і хаосу. Маргінальність 
політичної еліти й інтелігенції викликана, з одного боку, 
тим, що вона будить політичну активність населення –
можливість контролювати державну владу, протидіяти 
економічному, соціальному, політичному пануванню; 
а з іншого боку – притупляють політичну активність, 
змушують відособлюватися від політичного процесу, 
вселяючи впевненість у неможливості що-небудь 
змінити.

Маргінальним вважаються, на нашу думку, 
також ті неелітарні політичні актори, хто не має 
можливості у зв’язку зі світоглядними, соціальними, 
демографічними, економічними і політичними 
факторами брати участь у керуванні суспільством. 

Враховуючи вищезазначене можемо констатувати, 
що маргінальність української політичної еліти 
проявляється в наступному:

1. Політична еліта сучасної України не є, як того 
потребує забезпечення суспільного розвитку країни, 
позакласовою соціальною групою, що виражає 
інтерес суспільства в цілому. Це – верхівка панівного 
класу, що здійснює керівництво суспільством в ім’я 
підтримки соціальної системи, яка і ставить цей клас у 
привілейований стан.

2. Нинішня українська еліта своїми рисами, 
якостями, формами багато в чому антинародної 
діяльності потужно спричиняє народження і 
відповідної української бюрократії, яка вважає себе 
кінцевою метою держави і виражає сукупний інтерес 
панівного класу, тобто тієї ж еліти.

3. Глибокий і вражаючий суспільний парадокс 
України, як і більшості нових (на пострадянському 
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просторі) держав, полягає в тому, що нова еліта 
так і не з’явилася – ринковими трансформаціями, 
соціальними змінами управляють здебільш ті ж 
колишні компартійні лідери, що завели величезну і 
найбагатшу у світі на природні ресурси країну у глухий 
кут. То на які є прогресивні зміни, особливо щодо 
реалізації національної ідеї і національних інтересів, 
ми сподіваємось?

4. Коли акцентуємо увагу на досить низькому рівні 
української політичної еліти, то пригадується цікавий 
вислів Платона, який застерігав, що „ні для держави, ні 
для громадян не буде кінця нещастям, доки володарем 
держави не стане плем’я філософів”. Якого рівня 
„філософи” керують українською державою зрозуміти 
не важко.

5. Проблема турботи про загальне благо – одвічна 
проблема суспільного розвитку, коли громадськість не 
лише відповідно апелює до своєї правлячої еліти, але й 
коли еліта відповідає чи ні такій потребі. Для України, 
стосовно її еліти, це найгостріша проблема.

6. Домінуючою ознакою політичної сили української 
еліти виступає вміння поєднувати економічні і 
політичні інтереси, оскільки доступ до політичної 
влади є найважливішим економічним ресурсом.

7. Відношення між населенням і елітою носять 
маркетинговий характер, коли політичний продавець 
сам формує потреби різних соціальних груп, а повинно 
бути хоча б навпаки.
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Theoretical and Methodological Aspects
The article studies theoretical and methodological as-

pects of the Ukrainian political elite. The author stresses 
on the issues of political elite formation, interconnection 
of economic and political aspects in the process of modern 
elite shaping.

One of the reasons of such marginality is the fact that 
the former communist-totalitarian nomenclature has be-
come political elite, which managed to stay at power and 
secure their wealth due to changing of ideological guide-
lines. Accordingly, these elite are not able to formulate the 
principles of the Ukrainian national idea as well as per-
spectives of economic and political development of the 
Ukrainian society for a long time.
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АМБІВАЛЕНТНІСТЬ
МОДЕЛЕЙ „БАГАТОКУЛЬТУРНІСТЬ” ТА „ЕТНІЧНИЙ КАНАДЕЦЬ”

ЯК ТИПІВ КОЛЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ СУЧАСНОГО КАНАДСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ
„Канадець” як „етнічна категорія” має чимало 

застосувань у тому числі і стосовно політики та 
феномену багатокультурності. Процеси інтеграції 
є двобічним, через який іммігранти з одного 
боку, а канадські інституції з іншого обопільно 
пристосовуються через вироблення, провадження 
та упорядкування культурних, мовних та релігійних 
різнорідностей. Щоб це доветси слід зосередити увагу 
на трьох сферах політичної та суспільної реальності: 
співвідношення „етнічності” та „самобутності”, 
лібералізму та нелібералізму, колективної дії та 
індивідуального вибору. 

Ключові слова: багатокультурність, етнічне 
походження, етнічний канадець, канадська 
ідентичність, націєтворення, ліберальні та 
неліберальні соціальні практики.

Поняття „багатокультурність” в Канаді означає різні, 
але взаємопов’язані явища: 1. Демографічну реальність 
канадського населення: так, вже на початку 1970-х 
років: „канадців німецького походження” (1317200 млн.  

чол.) було більше аніж загальної чисельності 
жителів таких провінцій як Саскачеван (926245 тис.  
чол.), Манітоба (988250 тис. чол.), Нова Шотландія 
(788960 тис. чол.); українців (580660 тис. чол.) нарахо-
вувалось більше аніж жителів Ньюфаундленду, канадців  
італійського походження (730820 тис.) більше 
населення Нової Шотландії [13, р. 1]. А вже на cередину 
1990-х років 40% канадських громадян „мали „не-
англійську” та „не-французьку культурну спадщину 
[17, р. 997]”; 2. Ідеологію культурного плюралізму як 
позитивну та відмінну рису канадського суспільства 
від американського „плавильного казана”. 3. Політику 
урядових ініціатив, спрямовану на визнання, підтримку, 
расово та культурної різноманітності на федеральному, 
провінційному та муніципальному рівнях. 

Саме ця політика поставила під сумнів мовний 
дуалізм канадської нації: „оскільки мова є істотною 
частиною культури для більшості народів, її визнання 
має величезене символічне значення [6, р.168].” 

І справді, багатокультурність швидко стала на 
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кшталт канадського cliché, що відрізняло її від 
американського полікультурного суспільства, але з 
іншим ставленням до „етнокультурної етнічної спадко- 
ємності: „етнічність не замінює канадську само-
бутність, вона і є канадською самобутністю [17, р. 1002]”. 
Таким чином, ставлення до „етнічності”, що усвідомлю- 
валось як структурний елемент культурного плюралізму 
визначило особливості канадського націєтворення.

Але оскільки у 1990 - х роках до Канади прибула 
велика кількість вже не стільки етнічнорізнорідих 
скільки расово відмінних груп: „Торонто стало містом 
етнічних та расових меншин. ...народжені за межами 
Канади та їхні діти складають більшість населення 
міста.... ... більше половини студентів-першокурсників 
у Торонтському універистеті ідентифікували себе як 
представники не-білої раси; 40% відсотків з них − вихідці 
з Азії [17, р. 998]”; то політика багатокультурності 
почала піддаватись різкій критиці. 

„Багатокультурності” завдяки канадським полі-
тикам, що належали до протилежних ідеологічних 
таборів, почали надавати негативних коннотацій, а самè 
згадування поняття „багатокультурність” у виступах 
політиків почало набирати дратівливих обертонів. 
Виникли сумніву у тому, чи Канада це справді „етнічна 
мозаїка”, а не „плавильний казан”, як Сполучені 
Штати? А чому Канада не може здійснювати політику 
„плавильного казана”, адже чим відрізняються 
найбільш урбанізовані центри канадської федерації від 
південного сусіда з такою самою формою державного 
устрою й кількісно великими спільнотами німців 
у Мілуокі, чисельними громадами поляків, євреїв 
та італійців у Чикаго та Нью-Йорку, ірландців в 
Бостоні, а китайців у Сан-Франциско? Це і послужило 
джерелом реанімації певних асиміляційних моделей, 
конструювання „канадської англомовної етнічності” та 
загального відступу від принципів багатокультурності, 
що виражалось перш за все у критиці основ сучасного 
канадського націєтворення. 

Серед всіх політичних партій найбільше зусиль до 
демонтажу загальної суспільної прихильності довкола 
цінностей багатокультурності доклала Партія реформ 
[22, р. 372]. Саме ця сила зробила дискурс „рівність/
equality” предметом гострих політичних дебатів, 
результатом яких стали напади на державну політику 
багатокультурності, двомовності, та рівності на ринку 
зайнятості. Один із стратегів даної партії − Томас 
Фланаган (Thomas Flanagan) доводив, що: „етнічність 
є виключно приватною турботою, а громадська сфера 
є суто канадською... Ваше етнічне походження не має і 
не повинно мати жодних політичних наслiдків [Цит. за: 
11, р. 258]”. Такий особливий варіант лібералізму, що 
суворо наголошує на індивідуальних правах, але ігнорує 
можливість різноманітності груп є крайнім проявом 
ліберального індивідуалізму. Саме прихильники цього 
підходу стверджують, що тлумачення „етнічності” 
як іншого феномену аніж приватна сфера є вельми 
проблематичним, а тому концепт „етнічності” є досить 
рухливим [8, р. 523-537]. 

У сучасній сфері етнокультурного життя Канади 
важко заперечити зростаючу складність та „гібридні” 
форми етнічної самобутності, яку мають багато 
канадців, особливо очевидним це є у великих міських 
ареалах, що особливо підкреслюється як статистикою, 
так і чисельними академічними дослідженнями 
[1, р. 85-103]; [23, р. 160]. А звідси: „динамічна 
концепція етнокультури в сучасній соціальній науці 
відзеркалює спосіб пристосування етнічних спільнот 
[10, р. 175]”. Головною тут проблемою є те, що у 
канадському політичному дискурсі не визначено 
поняття „неліберальний” чи „неліберальні практики 
[14, р. 482]”, коли вони вживаються стосовно поняття 
„багатокультурність”, а це як правило спонукає 
до розуміння того, що „неліберальний” означає 
„примусовий [14, р. 481]”. 

Дихотомія у тлумаченні „багатокультурності” з 
точки зору „ліберальний/неліберальний” не завжди 
враховує найбільш цікаві, змішані, інноваційні форми 
„багатокультурності” включаючи „радикальну”, 
„критичну”, „заколотницьку”, „поліцентричну”. 
Кожна з яких є ані суто „ліберальною” ані виключно 
„неліберальною” [7, р. 98-99]. Розпізнавальний 
знак таких типів дискурсу „багатокультурності” є 
теоретичне підгрунтя у наданні прав маргіналізованим 
групам та трансформації соціальних, культурних та 
економічних інституцій [7, р. 99]. 

Труднощі у розумінні відмінностей у дискурсах 
„багатокультурності” полягає ще й в тому, що 
тлумачення того, „що таке ліберальний” є еквівалентом 
т. зв. „власницького індивідуалізму” [15]. Ліберальні 
індивідуалісти типово підтримують мінімальну 
державу, захищаючи як принцип розподілу між 
громадською сферою урядування та приватною 
сферою громадянського суспільства та обстоюють 
індивідуальні права у той же час відкидаючи визнання 
групових прав. Для ліберальних індивідуалістів, 
етнічна спільнота несправді не існує; вона є 
результатом домодерним та тимчасовим конструктом, 
чи як результат маніпуляції самовисуванців з етнічних 
спільнот: „...свобода існує, коли відсутній примус 
будь-якого роду, включаючи той, котрий примушує до 
групової належності [5, c. 375]”. Трактуючи „етнічність” 
як виключно індивідуальний феномен самобутності 
та уподобань, ліберально-індивідуалістичний підхід 
мінімізує реальні способи через які „етнічність” та 
„раса” вплетені у конструювання канадської соціальної 
структури, а значить несвідомо у такий спосіб заохочує 
групові та колективні форми нерівності, соціальних 
рухів та упереджень. До того ж ліберальний 
індивідуалізм не єдиною формою лібералізму. Частково 
через „...хамелеонову звичку поєднувати протилежне 
[16, c. 58]”, деякі ліберали, включаючи В. Кімлічку, 
Дж. Каренса та Ч. Тейлора аргументують сумісність 
лібералізму з плюралізмом, а особливо визнання 
групових прав належних до національних та етнічних 
меншин. У такий спосіб, В. Кімлічка твердить, що 
поширення різноманітних прав для меншин було і є 
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головною рисою ліберальної думки як у минулому, так 
і зараз [12, p .49-50]. 

Процес легітимації колективних дій, що забезпечена 
офіційною багатокультурністю для етноменшин не 
є синонімом „незмінної ідентифікації” канадців із їх 
етнічними групами. Адже як добре доведено, кордони 
членства у колективах, спільнотах, котрі втягують 
у колективні дії рідко чи ніколи не є еквівалентні до 
уявлених кордонів спадкоємних етнічних груп [3, 
р. 10, 15]. Реальнішим виглядає те, що вони більше  
визначаються впливом спільного досвіду та перспектив 
існування малих та великих груп у межах заданої 
соціальної ієрархії та дискурисвних зв’язків. Вони здатні  
відобразити нову форму етнічної культури та само-
бутності в межах різноетнічного канадського контексту.

Звичайно „етнічність” та „раса” є не тільки 
соціальними зв’язками вплетеними у владну структуру 
чи мінливим соціальним конструкціями у межах 
Канади чи насправді у будь-якому іншому суспільстві. 
Етнічні та расові зв’язки переплітаються з комплексом 
інших суспільних реальностей: клас, гендер та 
сексуальністю, таке поєднання і конструює історично 
специфічну форму політичної влади. У розглядуваний 
період, нерівномірна ієрархія робочих місць на ринку 
зайнятості та політична маргінальність таких груп як 
іноземні робітники, сільськогосподарські тимчасові 
робітники, біженці, котрі спільно з вихідцями із країн 
Третього світу, розповсюдили багато активістських 
та глобальних форм т. зв. „етнічної політики”. 
Активність таких груп виражається у формі, котру 
сучасний американський політичний філософ Холовей 
Спаркс (Holloway Sparks) назвала „дисидентським 
громадянством” [21, р. 74], направлена на подолання їх 
маргінального статусу. Саме такі соціальні рухи реально 
стимулють до пошуків розширення політичного змісту 
канадського громадянства.

З перспективи творення канадської нації, англо-
канадський національний проект „етнічного канадця” 
базований виключно на перевагах індивідуальної 
ідентичності над колективною ідентичністю та 
колективно дією до певної міри є завузьким. Проект 
конструювання „етнічних канадців” неминуче творить  
колізію різних напрямів такого долучення до 
націєтворення. Під таким кутом зору, теоретична 
проблема формування сучасної канадської політичної 
нації стикається з сучасною канадською емпіричною 
реальністю.

Почнем з того, що запозичення веберіанської 
концепції та навіть відкрито коснтруктивістських 
концепцій „мінливості”, „процесуальності”, „плин-
ності” „етнічності”, що прагнуть описати „етнічних 
канадців” видається близьким до асиміляційного 
підходу. Розуміння „етнічності” виключно як „походже-
ння” чи „соціальної” та „асиміляційної етнічності” 
та ототоження з „(англо)канадською етнічністю” не 
схоплює цілих складних та „гібридних етнічностей” 
й ускладнює розуміння суб’єктивності процесів 
формування глобалізації комунікацій, інформаційних 

технологій, міграцій, міжетнічних шлюбів: особливо у 
канадських мегаполісах. Багато канадців, виключно у 
другому та наступному поколіннях, розвинули те, що 
можна назвати „гібридним сенсом самобутності”. У 
той же час, коли вони є канадцями за національністю, 
котра тотожна громадянству їх „мішане етнічне 
походження” є не просто і не тільки англо-канадською 
етнічною самобутністю.

Інша проблема випливає з того, що „етнічність” 
є немовби мінливою та соціально сконструйованою, 
а значить, що „канадська етнічність” може 
розглядатись як „уявна/imagined” спільнота. Це 
означає, що характеристики, котрі визначають 
канадців, що усвідомлюють приналежність до 
території Канади, а також володіння ангійською 
мовою, сповідування християнських конфесій та 
визнання т.зв. „європейського походження”. Але таку 
концепцію важко узгодити з фактами присутності 
франкомовних канадців та аборигенних жителів 
у всіх частинах Канади, так само як зростаючої 
кількості міжрелігійних шлюбів та багатокультурного 
характеру канадського населення. Це також ігнорує 
численну кількість мовних практик прийнятих у 
повсякденному вжитку, що є потужним викликом 
сучасній лінгвістичній демографії. Деякі демографи 
стверджують, що вживання китайської мови у сім’ї є 
другою після англійської, котра витіснила французьку 
поза Квебеком [20, р. A2]. 

Опис монолінгвістичної громадської сфери є 
також неподібним до офіційного вживання мов 
у повсякденному житті Канади. Так, описувати 
„етнічного канадця” виключно як англомовного, 
відмінного від аборигенів, зазвичай такого, хто 
розмовляє швидше англійською аніж французькою, 
означає виключити таким визначенням квебекців, котрі 
живуть у Монреалі і часто розмовляють англійською, 
так само як французькою у громадській сфері та 
аборигенних жителів Канади, котрі розмовляють 
головними чином англійською у публічному житті. Ще 
більша проблема є з франкофонами, котрі живуть поза 
межами Квебеку, чиє право на розмову французькою 
захищене федеральними законами, але котрі головними 
чином розмовляють англійською у громадській сфері. 
Отже, якщо виходити з дефініції, що мова є головним 
критерієм „канадської етнічності” то франкомовні 
жителі поза Квебеком повинні тлумачитись як англо-
канадці. Проблема англійської мови як критерій 
„канадської етнічності” ускладнюється тим, що ця мова 
виступає у трьох іпостасях: мова як частина британської 
колоніальної спадщини, англійська мова як головний 
елемент „північноамериканської самобутності” та 
англійська мова канадців „британського етнічного 
походження”, котрі і найперше отожнюються з 
„канадською етнічністю.”

Інша проблема, котра вказує на обмеження 
ліберального індивідуалізму у тлумачення феномену 
„канадської етнічності” є дискусія про християнську 
релігію. У той час як індивіди в Канаді можуть вибирати 
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серед різних релігійних конфесій через те, що в країні 
представлено все багатоманіття релігійних вірувань 
внаслідок складного комплексу соціальнокультурних 
процесів (таких як колоніалізм, міграція, торгівля та 
міжрелігійні суперечки), котрі підкреслюють значення 
„культурного супермаркету” в якому індивіди немов-
би просто вибирають власну релігію чи культуру.

Остання та найбільш делікатна проблема, котра 
торкається вже власне „етнічного походження” 
на основі місценародження, кольору шкіри та 
самоідентифікації англо-канадців, що є спільними 
характеристиками „етнічних канадців”, котра включає 
усвідомлення значимості канадської території та 
безсумнівності „європейського походження”. 

Очевидно, що між національними переписами 1991 
та 2006 роками було різке зростання кількості людей, 
що визнали себе належними до „канадського етнічного 
походження”: із 3% до 40% мешканців канадської 
федерації. Порівняння даних у переписах вказувало, що 
ті, хто найбільш подібно ідентифікувався з категорією 
„канадець” були людьми, котрі попередньо вказували на 
„англійське” чи „французьке етнічне походження” та чиї 
покоління були вже в Канаді протягом тривалого часу. 

Зростання кількості людей, котрі зазначили 
свою „канадськість” як „єдине етнічне походження” 
є важливим і вкрай вартісним для подальших 
досліджень. Але в той же час самоототожнення з 
канадцем як „етнічним походженням” може бути 
протактоване з обережним та застережним аналізом. 
Зразу ж зауважимо, що є й дослідження, котрі вказують, 
як канадські етнічні та расові меншини прагнуть 
не ототожнювати себе з „канадським етнічним 
походженням” [19, р. 125-137].

Факт, що є показовим для будь-якої дискусії про 
ототожнення „канадської ідентичності” виключно 
з „англокандцями” є велика кількість квебекців, що 
визначили себе „етнічними канадцями”. До того ж, варто 
стверджувати, що вказування на „етнічного канадця” 
було не тільки справою вільного вибору, а частково ще 
й тому, що люди намагались компенсувати егоїстичну 
байдужість чи забуття походження своїх предків, 
внаслідок міжетнічних шлюбів та швидкої асиміляції 
[9, р.15]. Справді, комплекс соціальних процесів та 
спільне позиціювання у межах соціальної структури та 
конкретної політичної системи видозмінює відчуття до 
„етнічності” та „етнічної самобутності”. 

Не менш важливим є й пояснення чому наголос 
на „канадській етнічності” так швидко зростав саме у 
1990-х на початку 2000-х років. Такий сплеск визнання 
жителями Країни кленового листка пояснюється 
низкою „кумулятивних факторів [4, р. 1]”: відступ від 
принципів політики багатокультурності та виступи 
супроти масової імміграції, популярність Партії 
реформ та формування запитальників про „етнічне 
походження”, суспільна кампанія: „Count-Me-Cana-
dian” [4, р. 3] підтримувана провідними канадськими 
мас-медіа, що мала місце до 1991 року. Поєднання 
вказаних факторів разом висвітлило те, що зротсання 

кількості „етнічних кандців” були не скільки шляхом 
„природної” еволюції, скільки цілеспрямованою 
політикою формування „канадської національної 
ідентичності”, а отже, політичним конструюванням 
сучасної канадської нації. Нарешті, слід підкреслити й 
такий факт, як, наприклад, канадські респонденти 1996 
року не визнали „єдиними етнічним походженням” 
тільки „канадське” аж у кількості більше 80% [4, р. 3]. 
Це підтверджує думку про те, що наголос на „канадцях” 
як „етнічній категорії” з якою переважна більшість 
жителів канадської федерації самоідентифікується 
включає і поняття „мішане етнічне походження”.

Таким чином, причини кількісного зростання 
„канадської етнічності” можуть бути піддані критиці, 
а центральна теза – про існування єднальної етнічної 
категорії − „канадець” є подібною до популяризованих 
цінностей та ідей певними політичними групами 
(наприклад Партією реформ). Популістські (без 
зневажливого значення даного поняття) заклики, 
що лунають із певного канадського політичного 
спектру спричиняють наслідки як для визначення 
стратегії публічної політики політичними партіями в 
Канаді, включаючи питання про природу „етнічного 
походження”, котре й надалі задаватиметься у майбутніх 
переписах, та долю політики багатокультурності. 

Вищевказаний аналіз спонукає зробити такі  
заключні твердежння. У свій час, це навіть 
підтверджувалось на офіційному рівні, так інтеграція 
іммігрантів в урбанізованих центрах визнавалась 
пріоритетною формую муніципальної політики в 
часи урядування ліберала Жана Кретьєна [1, р. 190-
211]. Але підтримка такої форми багатокультурності 
у трактуванні Ліберальної партії, подібна до сприяння 
асиміляції та культурної гегемонії домінантної етнічної 
групи, так як це є класичний процес асиміляції, 
досліджуваний школою Р. Парка, а значить найбільш 
ефективний елемент націєтворення.

З іншого боку, наявні палкі дебати про „правильність” 
формулювання питань про „етнічне походження” 
у майбутніх канадських переписах, що спричинені 
зростанням кількості жителів „канадського етнічного 
походження” у переписі 1990 - х на поч. 2000 - х  
років висвітлюють небезпечну позицію, про те, що 
питання про „етнічне походження” має бути взагалі 
усунене. Це видається одночасно проблематичним та 
символічним. Оскільки перепис населення це чи не 
головний соціальний інструмент, що надає важли-
вості відповіді на питання „хто є канадці?” Для порів-
няння слід навести приклад Французької республіки, −  
засновниці ідеалу „політична нація”, − в якій на 
сьогодні питання про „етнічне походження” у пере-
писах взагалі відсутнє, результатом чого є те, що „..іммі- 
гранти зникають з французької історії... [18, p. 66]”. 

Тим не менше, і прихильники політики 
багатокультурності і її критики, всі визнавали, що 
головним у конструюванні нації є „етнічність”, щоправда 
,по різному ставлячись до того яку ж мету вона виконує 
у процесі націєтворення: це основа націєтворення та 
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ідентичності чи тільки інструмент творення політичної 
спільноти? Для канадського суспільства на сьогодні 
настав час політику багатокультурності із її акцентом на 
збереженні етнокультурної спадщини трансформувати 
у політику, котра б врегульовували стосунки не тільки 
між етногрупами, а між расами у системі чисельних 
економічних, символічних та політичних обмінів 
канадської суспільної реальності ХХІ століття. 

У канадському ж контексті сенс включеноcті 
громадян у процес націєтворення є можливим тільки 
на основі „етнічного походження”, а тому уникнення 
у питальниках поняття про „етнічне походження” не 
видається можливим, бо спільне визнання відмінного 
„спадкоємного етнічного походження” з одного боку 
сприяє відчуттю необхідності „бути етнічними 
канадцями”, з іншого дає можливість уникнути 
потенційних загроз стирання значення відмінності 
в „етнічному походженні” чи „країні народження” 
як засобу для персональної самоідентифікації, що 
є важливим для канадської громадської політики та 
канадського публічного дискурсу. Чи є краща модель 
для націєтворення аніж запропонована іммігрантською 
країною в якій принцип „етнічності” є визначальним у 
процесі творення навіть не етнічної, а політичної нації. 
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The Socio-Political Ambivalence Models

of „Multiculturalism” and „Ethnic Canadian”
as a Type of Collective Project

of the Contemporary Canadian Nationhood
The term „multiculturalism” has been used by Cana-

dians to refer to several different, but related, phenomena: 
the demographic reality of a Canadian population made up 
of peoples and groups representing a plurality of ethnocul-
tural traditions and racial origins; a social ideal or value 
that accepts cultural pluralism as a positive and distinc-
tive feature of Canadian society. This article also examines 
among English-speaking, non-aboriginal Canadians, there 
is such a thing as an ethnic Canadian identity. 

Key words: multiculturalism, ethnic Canadian, Cana-
dian identity, the construction of nationhood, liberal and 
illiberal social practices. 
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ПЕРЕГРУПУВАННЯ ЕЛЕКТОРАТУ В США
ЗА ІДЕОЛОГІЧНИМИ ПРИНЦИПАМИ В КІНЦІ ХХ СТ.

Враховуючи дані участі громадян та політичних 
партій у президентських виборах і виборах до 
Конгресу у 1976–1994 рр., зроблених Американським 
національним інститутом дослідження виборів, та 
на основі проведеного ним опитування експертних 
груп в 1992–1994 роках, дане дослідження доказує, що 
результати виборів 1994 та 1996 років відображають 
довготривале перегрупування американського 
електорату на основі підтримки та відповідної сили 
ідеологій двох основних політичних партій. Дана зміна 
відданості електорату до партії була основана на 
зростаючій ідеологічній поляризації демократів та 
республіканців під час та після ери Рональда Рейгана. 
Більш чітка різниця між ідеологічними позиціями 
партій значно допомогло громадянам вибрати ту чи 
іншу партію на основі політичних переваг.

Ключові слова: теорія політичного перегрупування, 
політичні партії, США, президентські вибори, 
виборчий процес, партійна належність.

Актуальність дослідження стереотипів та інших 
чинників, що впливають на перебіг президентських 
виборчих кампаній, протистояння у них Демократичної 
та Республіканської партій є важливою в зв’язку з 
розвиненістю демократичних інститутів у США. Раніше 
в Україні не досліджувалися чинники та стереотипи, 
які вплинули на перегрупування політичних сил 
та електорату, починаючи з ери Рональда Рейгана і 
закінчуючи виборами до Конгресу 1994 року. У США 
такими дослідженнями займалися багато науковців, 
серед яких найвідомішими є праці, А.Абрамовіца [1], 
У.Бернема [5], Дж.Кемпбелла [6, 7], Ч. Франкліна [15], 
Дж.Сундквіста [29], К.Уілкокса [31] та інших.

Метою даного дослідження, яке проводилося на 
основі аналізу даних участі громадян та політичних 
партій у президентських виборах і виборах до 
Конгресу у 1976–1994 рр., зроблених Американським 
національним інститутом дослідження виборів, та на 
основі проведеного ним опитування експертних груп 
у 1992–1994 роках, продемонструвати, що результати 
виборів 1994 та 1996 років відображають довготривале 
перегрупування американського електорату на основі 
підтримки та відповідної сили ідеологій двох основних 
політичних партій. Дана зміна відданості електорату 
до партії була основана на зростаючій ідеологічній 
поляризації демократів та республіканців під час та 
після ери Рональда Рейгана. 

З часу виходу в світ „Американського Виборця” 
(The American Voter) в 1960 р., політологи поділили 
чинники, що впливають на кількість відданих 
голосів виборців і результати виборів, на два види: 
короткотермінові та довготермінові сили [6, C.57-65; 11, 
c.187; 12, с.32-49]. Короткотермінові сили охоплюють 
проблеми, кандидатів та умови, особливі для даних 
виборів, в той час як найважливішою довготерміновою 

силою є належність електорату до тієї чи іншої партії. 
А.Кемпбел [6] виявив, що саме належність до партії 
була вирішальною, у порівнянні із ставленням до 
кандидатів та проблем, тому, в результаті, це мало 
дуже великий вплив на індивідуальне рішення кожного 
виборця. 

Пізніші дослідження підтвердили, що така 
характеристика як належність до партії є значно 
стабільнішою [2; 12; 13; 19; 20], ніж інші позиції, 
і має більший вплив на виборця, ніж інші позиції 
впливають на партійну належність під час окремої 
виборчої кампанії [17; 18]. Таким чином, належність 
або прихильність до партії має ключовий вплив на 
результати виборів у Сполучених Штатах.

Майже 50 років після великої депресії та Нового 
курсу Демократична партія мала перевагу серед 
виборців над партією республіканців тому, що 
більшість американців поділяли погляди демократів. З 
початку 1980-х років перевага демократів у партійній 
належності втрачає своє значення. Незважаючи 
на їх перемогу на президентських виборах у 
1992 р., відсоткова різниця між демократами та 
республіканцями серед виборців знизилася із 19% у 
1980 р. до 10% у 1992 році [30, с.62-73, 137-148].

Дослідники давно уже визнали що партійна 
прихильність є досить динамічною. В американській 
історії періодично відбувались зміни поглядів 
прихильників, або перегрупування елеторату, і ці зміни 
були детально описані та проаналізовані окремими 
вченими [5; 10, c. 121; 21, с.3-18; 22, c.205; 29]. Деякі 
з них стверджували, що саме ці зміни перш за все 
впливають на зміну прихильності до партій у відповідь 
на зміни соціального та економічного оточення 
[23, с.55-58]. Інші дослідники вважали, що зміни, 
в основному, ведуть до непропорційної мобілізації 
нових виборців, або тих, яких раніше були позбавлені 
виборчих прав [3; 4, c.123; 7, с.357-363; 8; 9].

Інколи критичні вибори стають передумовою 
змін прихильників. Саме такі вибори, які проявляють 
характер суворої опозиції до політичної системи, на 
основі таких катастрофічних подій як Громадянська 
війна чи Велика депресія, можуть призвести до зміни 
кількості партійних прихильників, що, у свою чергу, 
продовжується протягом кількох виборчих циклів 
[4; 5; 21; 22; 29]. З цієї точки зору важко пояснити 
результати виборів 1994 року, беручи за основу теорію 
перегрупування електорату. Збентеживши майже всіх 
експертів, Республіканська партія отримала 53 місця 
у Палаті представників і 8 місць у Сенаті, таким 
чином, маючи можливість контролювати, вперше за 
останні сорок років, діяльність обох палат Конгресу. 
Вперше, з часу правління Ейзенгауера, республіканці 
вибороли більшість у Сенаті та Палаті представників. 
Більше того, двома роками пізніше вони зберегли 
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свій контроль в обох палатах, отримуючи перемоги у 
виборах, як основна партія, вперше з виборчого циклу 
1928–1930 рр.

Результати виборів 1994 року чітко відобразили 
більше, ніж звичайне незадоволення виборців роботою 
президента. Вибори 1994 не були критичними, 
тобто, прихід до влади у Конгресі республіканців був 
кульмінацією довготривалого перегрупування, що 
відбувалося протягом кількох виборчих циклів, аж до 
вагомої перемоги республіканців. Це довготривале 
перегрупування відобразило зростаючу ідеологічну 
поляризацію двох основних партій та фундаментальних 
змін у сприйнятті народом партій під час цього 
періоду. Проведене дослідження показує, що зміни 
у позиціях партій можуть призвести до драматичних 
змін настроїв прихильників партії протягом кількох 
виборчих кампаній.

Теорія ідеологічного перегрупування. Дослідники 
виявили, що на політичну приналежність виборців 
може мати вплив велика кількість короткотермінових 
чинників. Окремі дослідження продемонстрували, 
що на індивідуальному рівні на прихильність до 
певної партії може вплинути як вибір кандидата, за 
якого голосувати [25], так і результати діяльності 
партії у минулому [13, 14; 15; 23]. Проте, жоден із цих 
чинників задовільно не пояснить довготривалі зміни у 
прихильності електорату до тієї чи іншої партії.

Якщо ні результати діяльності партії під час 
минулого терміну, ні вибори президента, не можуть 
пояснити довготривалі зміни у настроях електорату, 
тоді існує третій чинник – політичні переконання. Деякі 
дослідження продемонстрували, що на прихильність до 
партії можуть впливати саме політичні переконання [8, 
c.390; 14, c.302-305; 24, c.445-450; 25; 26, c.1075]. Хоча 
жоден із згаданих науковців не робив спроби пояснити 
довготривалі зміни в партійній приналежності, їх 
результати продемонстрували, що зміни партійної 
політики або її особливостей могли протягом кількох 
виборчих циклів змінити кількість прихильників партії 
серед електорату.

Дане дослідження демонструє, що перемоги 
республіканців у 1994 та 1996 роках на виборах до 
Конгресу вплинули на довготривалі зміни і, що в 
основі змін прихильності електорату до партії була 
зростаюча ідеологічна поляризація Демократичної 
та Республіканської партій до та після ери правління 
Рейгана. Чіткіші різниці між ідеологічними позиціями 
партій полегшили громадянам завдання зробити свій 
вибір відповідно до їх політичних переваг. Результатом 
змін стало довготривале перегрупування прихильників 
Республіканської партії за ідеологічними принципами.

Обрання Рональда Рейгана, найяскравішого лідера 
американського консервативного руху, призвело до 
підвищення ідеологічної поляризації серед лідерів та 
активістів партії [1, c.19-24; 28, c.65-73]. Програма 
зменшення податків, збільшення воєнних витрат, 
скорочення внутрішніх соціальних програм викликали 
розбіжності серед населення та надзвичайно високу 

партійну одностайність у Конгресі. Ліберальні 
республіканці та консервативні демократи були 
змушені дотримуватись своїх основних позицій. Дехто 
підтримував керівництво партії, ризикуючи втратити 
підтримку виборців. Інші переходили до інших партій 
або звільнялися. У результаті, Демократична партія 
стала ліберальнішою, а Республіканська партія – 
значно консервативнішою [27, c.56].

Результати виборів 1992 року прискорили рух 
у напрямку до ідеологічної поляризації. Хоча Білл 
Клінтон проводив кампанію як „новий демократ”, а 
не традиційний ліберал, він швидко віддячив саме 
групам із ліберальними поглядами, які підтримали 
його кандидатуру слідуючи політиці, яка дозволяла 
геям та лезбіянкам відкрито проходити військову 
службу, а також знімаючи заборону на аборти в 
державних клініках. Пізніше президент відстоював 
свою пропозицію стосовно збільшення податків для 
американців із середнім та високим рівнями доходів 
та підняв роль федерального уряду в забезпеченні 
страхування здоров’я. 

Дії Республіканської партії у Палаті представників 
могли зробити більший внесок до ідеологічної 
поляризації в 1990-х рр., ніж політика президента 
Клінтона. Старе, відносно помірне крило партії, 
зосереджене на Середньому Заході та Північному 
Сході країни, і представлене таким лідером як 
Р.Мічел, поступово втрачало свій вплив на молодше, 
більш консервативне крило, зосереджене на Півдні, 
представлене такими лідерами, як Н.Джингріч, 
який надавав перевагу конфронтації у стосунках із 
демократами [31].

Виборча кампанія 1994 р. була прямим результатом 
зміни керівництва республіканців у 103 Конгресі. 
„Контракт із Америкою”, програма консервативних 
позиційних ідей, вибраних для офіційного звернення, 
було результатом розумових зусиль Н.Джингріча та 
Р.Армі, іншого безкомпромісного консерватора та 
основного помічника Н.Джингріча. Вони вирішили, 
які саме положення включити до Контракту, а 
також, переконали переважну більшість кандидатів-
республіканців підтримати його зміст. Результатом 
стала одна із найбільш об’єднаних та ідеологічних 
кампаній в історії проміжних виборів у США – 
кандидати від Республіканської партії йшли на вибори 
як члени єдиної команди з метою підтримки широкої 
законодавчої програми [16; 31].

Однією із умов перегрупування партійних сил є 
поява партійних лідерів, які займають прямо протилежні 
позиції щодо зміни ідей [29, c.122-160]. Для того, 
щоб вибрати партію за ідейними позиціями, виборці 
повинні розпізнавати різницю між позиціями партій. 
Ми вважаємо, що підвищення ідеологічної поляризації 
демократичних та республіканських партійних лідерів 
та активістів, починаючи з 1980 р., і, особливо, 
після 1992 р., значно полегшило завдання виборців 
у розпізнанні різниці між партійними позиціями, 
і, таким чином, полегшило вибір, основою якого є 
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наближеність до їх власних ідеологічних переконань.  
Результатом стала ідеологічна зміна партійної 
відданості серед виборців – зміна, що вплинула на 
прихід до влади у Конгресі республіканців у 1994 році.

Для того, щоб показати, що ідеологічне 
перегрупування мало місце серед електорату в 
США з кінця 1970-х рр., ми наведемо наступні 
докази: 1) починаючи з 1980 р., серед електорату 
відбулося поступове зростання у співвідношенні 
республіканських ознак, та відповідне зменшення 
демократичних; 2) переваги республіканців були 
досить нечіткими серед різних груп населення, 
найбільше переваг виявилося серед виборців, які 
віддають перевагу консервативним поглядам – білі 
чоловіки та білі жителі південних штатів; 3) відбулося 
суттєве перегрупування на користь Республіканської 
партії під час зміни поколінь виборців – виборці стали 
більшими республіканцями та меншими демократами, 
ніж були їх батьки; 4) найбільші відмінності у поглядах 
різних поколінь можна знайти серед прихильників 
консервативних поглядів білих чоловіків та білих 
мешканців Півдня, а також серед виборців із порівняно 
високим соціально-економічним статусом; 5) почи-
наючи з 80-х рр. ХХ ст., а особливо з 1992 року, виборці  
почали більше розуміти розбіжності між позиціями 
партій; 6) враховуючи зростання розуміння розбіж-
ностей між партійними позиціями, виборці в кінці 
ХХ ст., на відміну від виборців до 80-х років, можуть 
зробити свій вибір саме на основі партійних позицій.

Дослідження проведене на основі вибірки та 
аналізу даних, зібраних Американським національним 
інститутом дослідження виборів між 1976 та 1994 
роками, а також, враховуючи проведені в 1992– 
1994 рр. опитування груп експертів. Цей набір даних 
включає ступінь партійної прихильності (належності) 
респондентів, партійну належність їх батьків, 
політичні переконання, розуміння позицій партії щодо 
проблем політики та соціально-економічне становище. 
1976 рік обраний початковою датою дослідження з 
метою обгрунтувати основу, яка дозволить визначити 
результати так званої революції Рейгана та інших 
поляризаційних сил та процесів, які могли би вплинути 
на партійну належність чи підтримку певної партії 
протягом останнього двадцятиріччя минулого століття. 
Дослідження завершується приходом Республіканської 
партії до влади у Конгресі (Сенат і Палата 
представників) після виборів 1994 року. Для цього 
існує дві основні причини. По-перше, дослідження 
виборів цих років включають питання політичних 
переконань та розуміння позицій партій. По-друге, це 
дає можливість порівняти освідомленість опитуваних 
про партійні відмінності на початку та в кінці періоду 
досліджень. 

Досліджуючи напрямки зміни партійної прина- 
лежності між 1978 та 1994 роками, ми намагались 
мінімізувати вплив короткотермінових нестабільностей, 
поєднуючи дані виборів, що формують єдиний 
виборчий цикл. 

Результати дослідження. З часів партійного 
перегрупування після Нового курсу 1930-х рр., 
перевага залишалась за демократами. Ця перевага 
полягала у майже постійному контролі Сенату та 
Палати представників, починаючи з 1952 року. Проте 
ми зробили припущення, що перевага Демократів 
значно зменшилась після 1970-х рр. Таблиця №1 
демонструє дані щодо цього припущення. Ця таблиця 
показує тенденції партійної належності протягом п’яти 
виборчих циклів від 1976–1978 до 1992–1994 років. 
Протягом цього часу пропорційність належності до 
демократів серед електорату знизилась від 54% до 
48%, в той час, як у республіканців зросла від 32% до 
41%. Як результат, перевага демократів зменшилася 
на дві третини: із 22 пунктів у 1972-76 роках до 7 – 
у 1992-1994 рр. Дані результати значно підтримують 
нашу гіпотезу.

Таблиця 1. Зміна партійної належності серед 
різних груп опитаних між 1976 і 1994 рр.

Джерело: Aмериканський національний інститут 
виборів, 1976-1994 рр.

Примітка: Підтримка Демократичної партії 
базується на даних щодо виборців прихильників 
демократів.

Дані таблиці №1 також відображають суттєве 
зменшення переваг демократів, починаючи з кінця 
1970-х рр., демонструючи також дані партійної 
належності кількох ключових груп електорату на 
початку та в кінці досліджуваного періоду. Ми 
припустили, що найбільші зміни у партійній належності 
починаючи з кінця 1970-х рр. відбулися серед груп 
із консервативними політичними переконаннями, в 
той час, як підтримка Демократичної партії впала із 
60% до 52%. У кінці 1970-х рр. білі чоловіки та жінки 
підтримували Демократичну партію, а в середині 
1990-х рр. білі жінки стали на 11% демократичніші, 
ніж білі чоловіки. В кінці 1970-х рр., південні білі були 
більшими прихильниками демократів, ніж північні 
білі. В середині 1990-х рр. південні білі стали більшими 
республіканцями, ніж білі мешканці північних регіонів.

Зміни у поглядах поколінь. Аналізуючи джерела, 
ми виявили, що нове покоління виборців належить 
більше до партії республіканців, хоча батьки не завжди 
поділяють їх погляди. Крім того, ми також припустили, 
що найбільші зміни у поглядах можуть бути знайдені 
серед груп, які дотримуються консервативних 
переконань. Таблиця №2 представляє дані цієї гіпотези. 
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Таблиця 2. Різниця у підтримці Демократичної 
партії різними поколіннями у 1994 р.

Джерело: Американський національний інститут 
виборів. Дані опитування груп експертів 1992-1994 рр.

Примітка: Підтримка Демократичної партії 
базується на даних щодо виборців прихильників 
демократів.

Дані Таблиці №2 підтверджують наші припущення. 
Значимість змін у поглядах поколінь на Республіканську 
партію є вагомою, хоча про-республіканські зміни 
були набагато більшими серед деяких груп: 22% серед 
білих із високим рівнем доходів, 24 – серед білих 
чоловіків та 27% серед білих жителів Півдня. Проте, 
у 1994 році, чоловіки були на 16 пунктів прихильніші 
до республіканців, ніж білі жінки. Дві третини білого 
населення Півдня виросло у демократичних сім’ях. 
У 1994 р. 3/5 південних білих поділяли погляди 
Республіканської партії. Таким чином, хоча південні білі 
виростали у сім’ях, які поділяли політику демократів, 
у 1994 р. вони розділяли погляди республіканців, на 
відміну від північних білих.

Таблиця №3 надає додаткову інформацію щодо 
руху в Республіканській партії протягом 1978-1994 
рр. Порівнюючи результати 1978-1994 років, ми 
простежуємо невелику різницю між виборцями 
з республіканських сімей. Виборці з незалежних 
сімей з демократичною ідеологією були більшими 
прихильниками республіканців у 1994 році, ніж у 
1978 р. Хоча 73% виборців з демократичних сімей 
підтримували позицію батьків у 1978 році, лише 65% 
із них підтримували батьків у 1994 р. За цей період 
17% виборців з демократичних сімей вступили до 
Республіканської партії в 1978, а 29% зовсім покинули 
партію, членами якої були їх батьки і визнали себе 
республіканцями в 1994 році.

Таблиця 3. Належність батьківського покоління 
до партій у 1978 та 1994 рр.

Джерело: Американський національний інститут 
виборів. Дані опитування груп експертів 1978 та 1992-
1994 рр.

Для того щоб відповісти на питання, чи висока 
свідомість привела до тіснішого зв’язку в ідеології 
та політиці партій, ми порівняли співвідношення 
між партіями та їх ідеологією в 1978 та 1994 роках, 
звертаючи особливу увагу на відмінності між партіями.

Таблиця 4. Партійна належність за ідеологією у 
1978 та 1994 рр. (Респонденти, батьки яких належали 
до Демркратичної партії)

Дані таблиці 4 демонструють, що ліберали, які 
були виховані в сім’ях республіканців, покидали 
партію своїх батьків – у 1994 р. 54% таких виборців 
віддавали перевагу Демократичній партії, і тільки 
39% залишилися лояльними до Республіканської 
партії. Проте, ця група складала тільки половину від 
консерваторів вирощених у сім’ях, де батьки належали 
до Демократичної партії. А консерватори отримали 
підтримку демократів. Таким чином, результатом цього 
руху стало усвідомлення ідеології Республіканської 
партії виборцями. Результати, представлені в таблиці 5 
свідчать, що підвищення впливу ідеології на виборців 
призвело до послаблення родинних зв’язків та 
приналежності до партії. 

Висновки. Перемога Республіканської партії в 
1994 р. та переобрання республіканського Конгресу 
в 1996 році стали відображенням довготривалих 
змін електораторальних уподобань. Результатом 
перегрупування стало зменшення кількості 
прихильників Демократичної партії з 1930 до 1970 року.  
У кінці ХХ ст. кількість виборців, які підтримують 
демократів зменшилася порівняно з 1960-70 рр. Значна 
кількість виборців не підтримує демократів, навіть 
якщо їх батьки підтримують.

Республіканці, починаючи з 1970 року, знайшли 
підтримку електорату. Ця підтримка була серед груп 
консерваторів, до яких входили представники чоловічої 
статі, чорного та білого населення на Півдні. На півночі 
країни чорне населення та жінки, так як і представники 
білого населення підтримувало республіканців менше. 
Представники білого населення Півдня, батьки яких 
були демократами, стали електоратом Республіканської 
партії.

Дослідження також продемонструвало, що основою 
перегрупування електорату була ідеологія. Також 
виявлено, що виборець може змінювати відношення до 
тієї чи іншої партії відповідно до власного політичного 
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переконання, яке грунтується на основних перевагах в 
політиці партій, а також, що позиція електорату була 
більш-менш стабільною. 

Зростаючі ідеологічні протиріччя Демократичної 
та Республіканської партій періоду Рейгана та після 
нього дали можливість виборцям відчути різницю 
між політикою партій. У результаті, виборці обрали 
свою партійну прихильність, що стала основою 
політичного вибору переважно для підтримання 
партійної належності, успадкованої від їхніх батьків. 
Консерватори для підвищення демократичності чи 
незалежності драматично рухаються у напрямку до 
республіканців.

Результати показують, що базова модель опозиції 
щодо батьківської належності до партії найкраще 
пояснює зміни, які відбулися протягом кількох 
виборчих циклів. Хоча демократи й допомогли 
Клінтону на президентських виборах 1992 р., проте їх 
занепад продовжувався в 1994 р.

Вікова перебудова партій від 1980 р. призвела 
до того, що в Америці не постала нова більшість. 
Навіть у 1994 р. демократи незначно переважали 
чисельність республіканців. Більше того, не було 
гарантій, що електорат продовжить рух у напрямку до 
республіканців до кінця століття. 

Джерела та література:
1. Abramowitz, Alan I. 1994. „Issue Evolution Recon-

sidered: Racial Attitudes and Partisanship in the U.S. Elec-
torate”. American Journal of Political Science 38(1): 1-24; 
2. Abramson, Paul R., and Charles W. Ostrom. 1991. „Mac-
ropartisanship: An Empirical Reassess¬ment”. American 
Political Science Review 85(1): 181-92; 3. Beck, Paul A. 
1976. „Youth and the Politics of Realignment”. In Political 
Opinion and Behavior, ed. E. C. Dreyer and W. A. Rosen-
baum. Belmont, CA: Wadsworth Publishing; 4. Beck, Paul 
Allen, and Frank J. Sorauf. 1992. Party Politics in America. 
7th ed. New York: HarperCollins; 5. Burnham, Walter D.
1970. Critical Elections and the Mainsprings of Ameri-
can Politics. New York: W. W. Norton; 6. Campbell, An-
gus, Philip E. Converse, Warren E. Miller, and Donald E. 
Stokes. 1960. The American Voter. New York: John Wiley 
and Sons; 7. Campbell, James E. 1985. „Sources of the 
New Deal Realignment: The Contributions of Conversion 
and Mobilization to Partisan Change”. Western Political 
Quarterly 38(3): 357-76; 8. Carmines, Edward G., John P. 
Mclver, and James A. Stimson. 1987. „Unrealized Partisan-
ship: A Theory of Dealignment”. Journal of Politics 49(2): 
376-400; 9. Carmines, Edward G., and James A. Stimson. 
1989. Issue Evolution: Race and the Transformation of 
American Politics. Princeton: Princeton University Press; 
10. Clubb, Jerome M., William H. Flanigan, and Nancy H. 
Zingale. 1980. Partisan Realignment: Voters, Parties, and 
Government in American History. Beverly Hills, CA: Sage 
Publications; 11. Converse, Philip E. 1966. „The Concept 
of a Normal Vote”. In Elections and the Political Order, 
ed. Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller, 
and Donald E. Stokes. New York: John Wiley and Sons;  
12. Сonverse, Philip E., and Gregory B. Markus. 1979. 

„Plus Ca Change: The New CPS Election Study Panel”. 
American Political Science Review 73(1): 32-49; 13. Fio-
rina, Morris P. 1981. Retrospective Voting in American 
National Elections. New Haven: Yale University Press;  
14. Franklin, Charles H. 1992. „Measurement and the Dy-
namics of Party Identification”. Political Behavior 14(3): 
297-310; 15. Franklin, Charles H., and John E. Jackson. 
1983. „The Dynamics of Party Identification”. Ameri-
can Political Science Review 77(4): 957-73; 16. Gimpel, 
James G. 1996. Fulfilling the Contract: The First 100 
Days. Boston: Allyn and Bacon; 17. Green, Donald P., and 
Bradley Palmquist. 1990. „Of Artifacts and Partisan Insta-
bility”. AmericanJournal of Political Science 34(3): 872-
901; 18. Green, Donald P., and Bradley Palmquist. 1994. 
„How Stable is Party Identification?” Political Behavior 
16(4): 437-66; 19. Jennings, M. Kent, and Richard G.
Niemi. 1974. The Political Character of Adolescence. 
Princeton:Princeton University Press; 20. Jennings, M. 
Kent, and Richard G. Niemi. 1981. Generations and Poli-
tics. Princeton: Princeton University Press; 21. Key, V O., 
Jr. 1955. „A Theory of Critical Elections”. Journal of Poli-
tics 17(1): 3-18; 22. Key, V O. 1959. „Secular Realignment 
and the Party System”. Journal of Politics 21(1): 198-210; 
23. Ladd, Everett C, with Charles Hadley. 1978. Transfor-
mations of the American Party System. 2d ed. New York: 
W. W. Norton; 24. Luskin, Robert C, John P. Mclver, and 
Edward G. Carmines. 1989. „Issues and the Transmis-
sion of Partisanship”. American Journal of Political Sci-
ence 33(2): 440-58; 25. Markus, Gregory B., and Philip 
E. Converse. 1979. „A Dynamic Simultaneous Equation 
Model of Electoral Choice”. American Political Science 
Review 73(4): 1055-70; 26. Page, Benjamin I., and Calvin 
C. Jones. 1979. „Reciprocal Effects of Policy Preferences, 
Party Loyalties, and the Vote”. American Political Science 
Review 73(4): 1071-89; 27. Rohde, David W. 1991. Parties 
and Leaders in the Postreform House. Chicago: University 
of Chicago Press; 28. Stone, Walter J., Ronald B. Rapo-
port, and Alan I. Abramowitz. 1990. „The Reagan Revolu-
tion and Party Polarization in the 1980s.” In The Parties 
Respond, ed. L. Sandy Maisel. Boulder, CO: Westview 
Press; 29. Sundquist, James L. 1983. Dynamics of the Par-
ty System: Alignment and Realignment of Political Parties 
in the United States. Rev. ed. Washington, DC: Brookings 
Institution; 30. Wayne, Stephen J. 1996. The Road to the 
White House 1996. New York: St. Martin’s Press; 31. Wil-
cox, Clyde. 1995. The Latest American Revolution! The 
1994 Elections and Their Implications for Governance. 
New York: St. Martin’s Press.

Mykola Luchak
Ideological Realignment of the US Electorate

in Late 20th Century
Using data from the 1976-1994 American National 

Election Studies and the 1992-94 ANES panel survey, this 
paper demonstrates that the outcomes of the 1994 and 1996 
elections reflected a long-term shift in the bases of sup-
port and relative strength of the two major parties. This 
shift in the party loyalties of the electorate was based on 
the increased ideological polarization of the Democrat-
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ic and Republican Parties during the Reagan and post- 
Reagan eras. Clearer differences between the parties'  
ideological positions made it easier for citizens to choose 
a party identification based on their policy preferenc-
es. The result has been a secular realignment of party  

loyalties along ideological lines.
Key words: realignment theory, political parties, the 

USA, presidential election, voting, election process, party 
identification.

УДК: 94(71)„1939/1941”       © Віталій Макар
(м. Чернівці)

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У ВНУТРІШНІЙ
ТА ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ КАНАДИ (1939-1941РР.)

У даній статті розглядається внутрішня та 
зовнішня політику Канади щодо „українського пита-
ння” на початку Другої світової війни. Автор дослі- 
джує участь країни у формування організаційної 
структури канадських українців, що знайшло своє  
відображення у створенні Комітету українців Кана- 
ди. З іншого боку, аналізується вплив представників 
української етнічної групи на представлення інтере- 
сів України перед правлячими колами держави. Підсу- 
мовано, що більшою мірою Канада спричинилася до 
розгляду внутрішньої українсько-канадської пробле- 
матики, оскільки на той час значна кількість україн-
ців іммігрувала на Північноамериканський континент. 
Поряд з тим, урядовці країни прислухалися до позиції 
своїх громадян щодо можливого зовнішнього впливу на 
становлення незалежної Української держави.

Ключові слова: етнічна група, етнічні інтереси, 
етнічний вплив, організаційне життя, внутрішня 
політика, зовнішня політика, державні інституції. 

Проблематика щодо українського питання 
впродовж ХХ ст., а особливо періоду Другої світової 
війни, постійно турбувала суспільство Канади, зокрема, 
в деякому випадку ту його частину, котра складається з 
представників української етнічної групи. Цей процес 
почав набирати організованого характеру щойно по 
завершенні Першої світової війни. Він був пов’язаний 
з подіями на материковій Батьківщині – виникненням 
Української Народної Республіки та Західноукраїнської 
Народної Республіки, їх формальним об’єднанням 
в єдину Соборну Українську Державу. Насправді 
за реального об’єднання не дійшло, оскільки під 
тиском зовнішніх та внутрішніх факторів обидва 
державні утворення впали. А їх політичні, державні, 
військові діячі, науковці, діячі культури – всі ті, 
кому вдалося уникнути загибелі, чи переслідувань з 
боку поневолювачів – значною мірою опинилися на 
Заході, спочатку в поблизьких державах, а потім і на 
Американському континенті. 

Розглядаючи внутрішню та зовнішню політику Ка-
нади щодо українського питання, доречно, на нашу думку,
виокремити дві складові, а саме: по-перше, внутрішню 
позицію держави по відношенню до організаційної 
діяльності українців; по-друге, вплив канадських 
громадян українського походження на формування 
зовнішньої політики стосовно материкової України. 

Інформація про події на українських землях 
доходила до українців Канади значно швидше, ніж туди 
доїжджали нові поселенці. Відповідно, вона потрапляла 

до засобів масової інформації – україномовних та 
англомовних, до громадсько-політичних організацій. 
Саме собою, з церковних амвонів її проголошували 
греко-католицькі та православні священики. В Канаді 
виникали численні українські організації, зокрема 
Союз українців самостійників, Українське національне 
об’єднання, Братство українців католиків, 
Союз гетьманців-державників. Українці активно 
включалися не лише в економічне життя обраної 
Батьківщини, але й тяжіли до участі у політичному 
житті. Спочатку вони завойовували шляхом виборів 
певні позиції на місцевому, потім провінційному, а 
згодом на федеральному рівні [3, с.160-181]. 

Варто зазначити, що правлячі кола Канади у 
питанні впливу на можливу незалежність Українських 
земель перебували в дещо складній ситуації. З одного 
боку, в середині держави діяло потужне проукраїнське 
лобі не лише в особі українських організацій, але й тих 
загальноканадських структур, особливо політичних 
партій, у складі яких діяли представники української 
громади, і які, зрештою, користувалися її підтримкою 
у досягненні своїх політичних цілей. З іншого ж боку, 
Канада, будучи домініоном Великої Британії, брала 
участь у війні на боці Антигітлерівської коаліції, до складу 
якої пізніше увійшов і Радянський Союз. Тому, досить 
складно було представникам урядових кіл відверто 
підтримувати позицію більшості канадських українців.

Натомість, більш реалістичною видавалась 
координація щодо об’єднання українських етнічних 
організацій в одну організаційну структуру, оскільки, 
навіть серед самих українців не було єдиної думку з 
цього приводу. 

Союз українців самостійників та Українське 
національне об’єднання розпочали переговорний 
процес щодо створення Спільної ради, яка б складалася 
з православної і католицької церков та їхніх світських 
організацій. Але, ці перемовини ні до чого не призвели. 
Чергову спробу налагодити широкий діалог, скликавши 
офіційні переговори, здійснив В. Кушнір, представник 
Братства українців католиків. Його пропозиція 
зводилася до формування Центрального комітету, 
до складу якого увійшли б представники провідних 
організацій українців Канади. 

З листопада 1939 р. розпочинається новий етап 
переговорного процесу стосовно організаційної 
консолідації. Офіційні й неофіційні дискусії між 
представниками СУС, БУК та УНО продовжувалися у 
Саскатуні, Едмонтоні і Вінніпезі, однак довести їх до 
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певного результату так і не вдалося. У лавах як СУС, 
так і УНО залишалися ті, хто не бажав поступатися 
своїми принципами. Переговори припинилися через 
взаємні звинувачення, підозри та недовіру. 

Внаслідок вищеназваних подій в лютому 1940 р. 
оприлюднена спільна заява УНО та БУК про створення 
Репрезентаційного комітету українців Канади 
(РКУК), який очолив В. Кушнір. Комітет відразу ж 
розпочав активну діяльність з проведення масових 
зібрань, урядових звернень та формування місцевих 
представництв, а також закликав до мобілізації і 
збільшення фондів Червоного Хреста [13, c. 44]. З 
метою покращення довіри до РКУК, УНО ініціювало 
створення спеціального почесного комітету у складі 
відомих канадців, котрі продемонстрували свою 
проукраїнську прихильність. До комітету ввійшли 
професор В. Кірконелл з університету МакКастер 
у Вінніпезі, добре відомий у літературних колах, та 
професор Дж. Сімпсон, історик Саскачеванського 
університету, які згодом відіграють вирішальну роль 
у консолідації української громади. Англомовна 
преса Канади достатньо прихильно описувала успіхи 
об’єднання канадських українців та патріотизм РКУК, 
що допомогло йому здобути широку підтримку 
громадськості, а кампанія УНО по мобілізації 
українців до канадського війська викликала схвалення 
федерального уряду [6, c. 197]. 

Виникнення РКУК спровокувало ідейні 
розбіжності всередині СУС. Частина організації, на 
чолі з редактором Українського голосу М. Стечишиним, 
продовжувала висловлювати недовіру УНО, а інша 
група представників не поділяла таких переконань і 
вважала звинувачення проти УНО дещо упередженими. 

Невдалі перемовини спричинили до розколу в 
українсько-канадських організаціях. Свідченням 
тому стало створення у травні 1940 р. на зборах в 
Українському народному домі у Вінніпезі Українського 
центрального комітету Канади (УЦКК), який очолив 
Я. Арсенич [6, c. 197]. 

Важливу увагу цим процесам приділяли українські 
періодичні видання Канади. Український голос, 
зокрема, переконував, що з шести поважних українсько-
канадських газет пронаціоналістичного напрямку, 
чотири видання, із загальним тиражем понад тридцять 
тисяч, цілком і повністю підтримують ліберально-
демократичну УЦКК, водночас, лише два з шести, 
загальним тиражем тринадцять тисяч, протегують 
діяльність РКУК [4]. Таким чином, Український голос 
аргументував, що УЦКК представляє громадську 
позицію майже 70-ти відсотків канадських українців, 
тому й керівна позиція в об’єднавчих процесах 
повинна належати більшості. Звичайно, існувала й 
інша точка зору, представлена УНО, яка запевняла, 
що участь католицької організації БУК забезпечувала 
РКУК суттєву перевагу над УЦКК, так як більшість 
українців Канади – католики [13, c. 45]. 

Із початком військовий дій Другої світової війни 
Канада заявила про свою підтримку Великій Британії 

та вступила до антигітлерівської коаліції. Така політика 
вимагала підтримки з боку її населення. Недарма, 
під час виступу у Парламенті на початку вересня 
1939 р. Прем’єр-міністр Маккензі Кінг зауважив про 
необхідність згуртування канадців, відкидаючи при 
цьому особисті амбіції [11, c. 13]. 

Федеральний уряд переконувався у необхідності 
політичного втручання у справи української етнічної 
групи. На його думку, єдиним способом спрямувати 
діяльність канадських українців в одному руслі 
з загальнодержавною політикою, буде створення 
коаліційного комітету, який репрезентуватиме всі 
україно-канадські організації. Враховувалося, що 
таким чином можна буде контролювати і частково 
впливати на таку структуру для забезпечення 
української лояльності канадській політиці [10, c. 88]. 

Неминучість впливу уряду щодо справи 
внутрішнього примирення канадських українців 
стала очевидною після апеляції останніх, щоб Оттава 
запропонувала своїх представників, які б виступили 
арбітрами в переговорних процесах. Після численних 
консультацій, свій вибір уряд зупинив на тих, хто був 
добре проінформований українськими справами і 
безсумнівно приведе представників різних течій до 
компромісу. Планувалося, якщо запросити до Оттави 
одного чи двох надійних канадських українців, то можна 
буде узагальнити їхні знання про спільноту і, таким 
чином, забезпечити адекватне спілкування між своїми 
структурами та етнічною меншістю, шляхом вста-
новлення так званого центру інформації [9, c. 45-46]. 

Першим до співпраці запросили В. Кисілевського, 
відомого науковця, котрий очолював Українське 
бюро в Лондоні. Свою чітку позицію щодо крайньої 
необхідності у створенні єдиного центру українського 
представництва В. Кисілевський акцентував у листі до 
секретаря СУС І. Данильчука від 18 лютого 1940 р., 
в якому, зокрема писав: „Сьогодні існує лише дві 
альтернативи: або ми всі прийдемо до порозуміння, 
не дивлячись на існуючі відмінності, або назавжди 
покинемо надію створити єдине Національне 
об’єднання. Жодним чином РКУК чи УЦКК не можуть 
окремо представляти українську громаду. В найважчий 
момент світової історії ми повинні засвідчити свою 
підтримку як Україні, так і Канаді... Заради вдалого 
вирішення українського питання та прояву своєї 
вартості, ми мусимо консолідувати українство Канади 
в межах одного Комітету” [5, c. 71-73]. 

В. Кисілевський провів лекційний тур Західною 
Канадою, по завершенні якого, стверджував про 
необхідність визнання українцями Канади, що в їхніх 
власних інтересах булу б об’єднатися і спрямувати 
всі зусилля на допомогу Канаді та Великій Британії 
виграти війну, що уможливить бажане вирішення 
українського питання. Він також акцентував увагу 
на тому, що лише персональна сентиментальність 
учасників непримиренних Комітетів була причиною 
непорозуміння, навіть якщо у них однакові напрями 
діяльності. Безсумнівно, його позиція та роздуми 
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знаходили своїх прихильників [9, c. 46]. Постать 
В. Кисілевського, як посередника, не викликала 
особливого схвалення з боку УНО, які вказували на тісні 
зв’язки В. Кисілевського з СУС, й відповідно заявляли 
про його упередженість. Відомо, що В. Кисілевський 
довгий час був представником СУС у Лондоні, і 
користувався його фінансовою підтримкою, а у березні 
1940 р. успішно перешкодив візиту представника від 
УНО В. Свистуна до Англії, який планував виступити 
від імені україно-канадської спільноти [13, c. 46]. 

В серпні 1940 р. федеральний уряд погодив 
з державним секретарем Великої Британії 
лордом Галіфаксом іще одну кандидатуру щодо 
представництва у питаннях українського примирення. 
Така місія була доручена англійському експерту з 
питань східноєвропейських стосунків Т. Філіпсу, який 
особливо цікавився питаннями української політики. 
Таке ставлення Т. Філіпса до українців засвідчують 
його родинні зв’язки з відомим лінгвістом, літератором 
та парламентарем О Колессою, донька якого була 
дружиною Т. Філіпса [6, c. 212]. 

Він характеризував двоблоковість канадських 
українців, як боротьбу антитетичних стихій. Для їх 
об’єднання він пропонував застосувати метод прямої 
дії, тобто, деталізувати накопичені непорозуміння та 
образи, і в підсумку погодити компромісні способи їх 
вирішення. Він наголошував на тому, що українська 
етнічна група прагне подолати дві основні проблеми –  
успішна інтеграція в Канадське суспільство, та вдале 
вирішення міжнародних перетворень для материкової 
Батьківщини. Відтак, доводив, що в інтересах українців 
долучитися до інших канадців у прагненнях виграти 
війну, що сприятиме успішній канадизації вдома 
та бажаному результату для України. Адже, Велика 
Британія, позицію якої прийняли українці, за таких 
обставин зобов’яжеться координувати вирішення 
українського питання у повоєнних перебудовах 
виключно на користь українців. Таким чином, Т. Філіпс 
пропонував канадсько-українським організаціям 
скерувати свій націоналізм на радикальніші рішення, 
які були потрібні обом сторонам [10, c. 89-90]. 

Разом з політичними експертами до співпраці було 
запрошено канадських науковців В. Кірконелла та 
Дж. Симпсона, про котрих мова йшла попередньо і 
які цікавилися українською проблематикою. Зокрема, 
В. Кірконелл підтримував діяльність РКУК від дня 
його заснування і до об’єднання в лавах КУК. Він 
був переконаний, що об’єднавшись два Комітети 
представлятимуть інтереси більшості представників 
української громади, за виключенням комуністів, які 
були малочисельною та деструктивною групою на 
його переконання [12, c. 270]. 

Без сумніву, урядові емісари та науковці сформували 
представницьку групу, яка мала на меті спонукати 
українців до об’єднання. Важливим на той час, було 
знайти формулу єдності, з якою могли б погодитися 
усі. 

Найуспішніше засідання відбулося 6 – 7 листопада 

1940 р. у правничому бюро В. Свистуна у Вінніпезі. 
Це була зустріч двох центральних Комітетів – РКУК 
і УЦКК, а не їх складових організацій. На другому 
засіданні до представників від Комітетів приєдналися 
посередники Дж. Симпсон, В. Кірконелл та Т. Філіпс. 
Безпосереднє втручання Оттави сигналізувало про 
її серйозне ставлення до справи української єдності 
і учасники були готові прийняти вказівки урядових 
речників. Головна перешкода на шляху до співпраці 
була ліквідована, вже інші розбіжності у поглядах 
стосувалися характеру запропонованого центрального 
органу і поділу влади, тобто розподілу функцій між 
організаціями у ньому. Обидва Комітети провели 
чотири зустрічі 6 і 7 листопада. УЦКК представляли 
Я. Арсенич, Т. Фарлей, Т. Кобзей, Н. Бачинський,  
Ю. Стечишин, Т. Дацьків, А. Захаричук, М. Мандрик, 
П. Барицький, і М. Стечишин, трохи менша делегація 
представляла РКУК – В. Кушнір, В. Коссар,  
Т. Павличенко і В. Свистун, пізніше до них приєдналися 
О. Семчук, Є. Василишин і В. Топольницький 
[7, c. 8]. Протоколи засідань, де Я. Арсенич і  
В. Кушнір почергово головували, свідчать про існуюче 
напруження між УНО і СУС. Комітети погодилися, 
що існує нагальна необхідність спільного фронту, щоб 
допомогти українській справі у Європі та підтримати 
канадські військові зусилля. Було ухвалено, що 
новостворена структура виступатиме від імені усіх 
українців Канади, а не лише членів організацій. Врешті-
решт, 7 листопада розпочав діяльність центральний 
координаційний орган – Комітет українців Канади [2, 
c. 148-149], який пізніше перейменовано на Конґрес 
українців Канади. 

На відміну від державного втручання стосовно 
внутрішньої позиції українців Канади, українське 
питання у зовнішній політиці перебувало в дещо 
делікатній ситуації. Про це ми зазначали попередньо. 
Більшою мірою його піднімали і зверталися до уряду 
самі ж представники української етнічної групи. 
Принагідно нагадаємо, що українська проблематика в 
українсько-канадському середовищі почала набирати 
обертів щойно по завершенні Першої світової війни. Про  
активність канадських українців свідчить той факт,  
що у 1918 р. в Канаді утворився Український кана-
дійський горожанський комітет, котрий з поміж інших 
напрямів своєї діяльності, звернувся до уряду з наступ- 
ними вимогами: визнати Українську Народну Респуб-
ліку; представникам уряду домагатися на Мирній конфе- 
ренції по закінченню війни встановлення кордонів УНР 
за етнографічним принципом; виведення іноземних 
військ з території Української держави [5, c. 42]. 

Загалом, міжвоєнне двадцятиліття та період початку 
Другою світової війни, значною мірою вплинули на 
пожвавлення інтересу українців Канади до позитивного 
вирішення долі материкової Батьківщини через 
уряд країни свого поселення. Хоча до позитивного 
результату так і не дійшло, але, зазначимо, що 
представниками українських організацій робилися 
активні спроби вплинути на зовнішню політику 
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Канади. Зокрема, нагадаймо звернення у формі 
Меморандуму до Прем’єр-міністра Канади Маккензі 
Кінга від українських організацій країни у липні 1939 р.  
щодо політичної ситуації на українських землях в 
міжвоєнний період [14]. Мова йде про стурбованість 
становищем українського населення під владою трьох 
держав, а саме: Польщі, СРСР та Румунії. Також у 
зверненні наголошувалося про зайняття більш активної 
позиції урядами Канади та Великої Британії з приводу 
можливого позитивного вирішення українського 
питання на Європейському континенті. Очевидно 
й те, що українці Канади розуміли делікатність, а 
то й неможливість впливу на політику колишнього 
СРСР, тому саме, інша теза, яка проголошувалась в 
Меморандумі стосувалася українців Польщі. Прохання 
до уряду полягало у наданні підтримки населенню 
Східної Галичини в отриманні повної автономії.

Представники української етнічної групи були 
активними і в особистому спілкуванні з урядовцями 
Канади. Показовою у цьому плані була зустріч В. 
Буряника, активного громадського діяча, з Прем’єр-
міністром Канади, що відбулася також у липні 1939 р.  
В подальшому був виготовлений документ, що 
отримав назву Звіт Делєґації до Отави [14]. Цілком 
зрозуміло, що предметом розмови знову ж було 
українське питання. Щодо реакції та позиції урядових 
кіл Канади стосовно такого стану речей, то доречним 
було б, навести фрагмент відповіді Маккензі Кінга. 
В. Буряник наступним чином описав це у своєму 
Звіті: „На відповідь, Кінґ говорив менше-більше 
таке: Канадійський уряд знає про українську справу 
в Евпопі й симпатизує з українським народом і з його 
теперішним положенням. Таке саме можу сказати й 
про уряд Великої Британії. Ми розуміємо серйозність 
української проблєми й Анґлія бажала б знайти 
справедливу розв’язку українського питання, але ця 
справа під теперішню пору – це динаміт” [14]. Таким 
чином, ставало зрозумілим, що уряд Канади навіть 
і при великому бажанні буде намагатися уникнути 
безпосереднього впливу на питання української 
державності.

Натомість, державні урядові особи намагалися 
контролювати ситуацію у середовищі української 
громади Канади. Зокрема, заступник міністра 
закордонних справ О. Скелтон неодноразово 
висловлював свої занепокоєння та рекомендував 
агентам поліції відшуковувати якомога більше повних 
даних про устрій, діяльність, міжнародні та родинні 
зв’язки різних українських політичних асоціацій, що 
функціонують в країні [8, c. 12].

Підсумовуючи, зазначимо, що урядові кола 
Канади намагалися вплинути на українське питання 
своєю внутрішньою та зовнішньою політикою 
напередодні Другої світової війни. Безперечно, краще 
це вдалося зробити стосовно канадських українців, 
а саме громадян країни. За сприяння канадського 
уряду виник Комітет українців Канади, представник 
інтересів української громади та активний лобіст 

українського питання загалом. Натомість, складніше 
справа виглядала із можливістю зовнішнього впливу 
Канади на покращення ситуації для українців на 
Європейському континенті. 
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The article deals with the internal and foreign policy to-

wards Ukrainian question on the eve of World War II. The 
author studies the role of the country in formation of the 
organizational structure of Canadian Ukrainians, which re-
sulted in founding of Ukrainian Canadian Committee. On 
the other hand, the influence of Ukrainian ethnic group on 
lobbing Ukrainian interest has been analyzed too. On that 
time great number of Ukrainians immigrated to the North 
American continent. The Canadian government had to hear 
their citizen in case of possibility of the external influence 
on the Ukrainian question.
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ДИНАМІКА ЕТНОПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ: МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИЙ  АСПЕКТ
У статті розглядається один з аспектів 

розвитку етнополітичного конфлікту, а саме 
міжнародно-політичний. Більшість країн світу – 
багатонаціональні, що породжує чимало  
проблем у напрямі демократичної стабільності 
держави. Демократія, що ставить за мету 
створення однорідного національного суспільства 
від початку приречена на провал. Внутрішньо- 
державні конфлікти набувають переважно 
міжнародного забарвлення і значною мірою 
впливають на міждержавні взаємини. Стратегічною 
метою будь-якої держави є консолідація її громадян 
у єдину спільноту – громадянську націю. Заборонити 
етнополітичні конфлікти неможливо, необхідно 
за допомогою цивілізованої політичної культури 
виробити чіткі норми, що дозволять конструктивно 
вирішувати їх. 

Ключові слова: етнополітичний конфлікт, 
транснаціональні відносини, етнічна меншина, 
міждержавні взаємини, стратегічне втручання, 
політика етнічного іредентизм., 

Актуальність розгляду даної проблеми не 
викликає жодних заперечень, адже у переважній 
більшості країн проживають чисельні національні 
меншини. Так, у Польщі мешкає понад 250 тис.  
німців, стільки ж поляків - у Литві, в Югославському 
регіоні Косово - 1,8 млн. албанців. Майже мільйон 
тюркомовних мусульман, що становить більше 
9% населення країни проживає у Болгарії. Етнічні 
угорці складають 7% населення Румунії. За межами 
Росії проживає 25 млн. росіян [1, с.30]. Надзвичайно 
потужною є українська діаспора в Канаді, США, 
Бразилії, Аргентині, Польщі, Росії та інших країнах 
світу. 

Усвідомлення того, що права національних, 
етнічних, релігійних, мовних та інших категорій 
меншин є невід’ємною складовою загальної системи 
захисту прав людини і що ці права мають бути надійно 
захищеними як національним законодавством окремих 
країн, так і документами міжнародного права, набуло 
особливого значення на початку ХХІ ст. 

Етнічний склад населення породжує чимало 
проблем у напрямі демократичної стабільності 
держави, пов’язаних із доступом до влади. Звісно, це 
нерідко призводить до етнополітичних конфліктів. 

З метою кращого розуміння специфічної природи 
етнополітичного конфлікту важливо визначити 
критерії, які слугують своєрідною підставою 
виокремлення етнополітичного конфлікту серед 
інших типів конфлікту, насамперед, політичного та 
етнічного.  

Одне із найбільш поширених визначень політичного 
конфлікту наведено у „Політологічному словнику”: 
„Політичний конфлікт – це зіткнення суб’єктів 
політики у їх взаємному прагненні реалізувати свої 

інтереси і цілі, пов’язані з досягненням влади або ж її 
перерозподілом, а також зі зміною політичного статусу 
у суспільстві” [5, C.31].

На відміну від політичних конфліктів етнічні 
визначаються не за сферами діяльності (можуть 
відбуватися у будь-якій сфері – політичній, 
економічній, культурній та ін.), а за специфікою сторін, 
які беруть участь у конфлікті (тобто за суб’єктами 
конфлікту). У даному випадку одна із конфліктуючих 
сторін обов’язково має бути представлена етнічною 
групою, яка відмінна за своїми культурними ознаками. 
Поняття „етнічний конфлікт” застосовується для опису 
різноманітних внутрішньодержавних конфліктів, 
котрим не завжди притаманний суто етнічний характер. 
Це може бути суперечка як між двома етнічними 
групами, так і етнічною групою та державою щодо 
розгляду важливих політичних, економічних, 
соціальних, культурних чи територіальних питань.

Варто зазначити, що основна причина конфлікту 
– наявність етнічних відмінностей між групами. За 
твердженням Р.Ставенхагена, етнічний конфлікт 
охоплює низку ситуацій, і можна стверджувати, що 
етнічного конфлікту у чистому вигляді не існує, однак 
наявні соціальні, політичні, економічні конфлікти 
між групами людей, які ідентифіковані за етнічними 
категоріями [ 11, с.67]. Ці етнічні характеристики 
нерідко маскують інші відмінні риси, а саме класові чи 
соціальні інтереси, участь у політичній владі. У тому 
випадку, коли етнічні відмінності свідомо чи підсвідомо 
виступають символом політичної мобілізації, тоді 
етнічність перетворюється у визначальний фактор 
природи і динаміки конфлікту.

Отже, етнополітичний конфлікт – це особливий 
різновид конфлікту у житті суспільства. Його можна 
визначити як зіткнення суб’єктів політики, метою 
яких є намір реалізації власних інтересів і цінностей, 
пов’язаних з досягненням чи перерозподілом полі-
тичної влади, визначенням її символів, а також групо-
вого політичного статусу та пріоритетів державної 
політики, де етнічні відмінності стають принципом 
політичної мобілізації, і хоча би одним із суб’єктів 
виступає, як зазначалося вище, етнічна група, [1, с.25]. 
Іншими словами, етнополітичний конфлікт співві-
дноситься з етнічним та політичним, як частина і ціле.

Етнополітичні конфлікти поділяються за певними 
типами, а саме:

- територіальні конфлікти, що нерідко пов’язані із 
возз’єднанням роз’єднаних у минулому етносів;

- конфлікти, породжені наміром етнічної групи 
реалізувати право на самовизначення у формі 
незалежної держави;

- конфлікти, в основі яких лежать претензії тієї чи 
іншої держави на частину території сусідньої держави;

- конфлікти, джерелами яких є наслідки певних 
територіальних змін;
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- конфлікти, в основі яких закладено фактори 
історичного характеру, обумовлені традиціями 
багаторічної національно-визвольної війни;

- конфлікти, у яких поряд з культурно-
лінгвістичними проблемами (державна мова, статус 
мов і культур національних меншин та ін.) існують 
глибокі розбіжності між різними національними 
меншинами. 

Незважаючи на те, що будь-який етнополітичний 
конфлікт розпочинається як внутрішньодержавний, він 
переважно набуває міжнародного звучання, особливо 
тоді, коли в суперечку вступають сторонні учасники. 
Це відбувається у тих випадках, коли політичні 
вимоги етнічних груп (зокрема, сецесія) торкаються 
легітимності територіальних кордонів держави. Інколи 
сусідні держави вважають вигідним для себе втручатися 
у внутрішній етнічний конфлікт. Таке втручання ззовні 
можуть здійснювати й представники етнодіаспорних 
організацій з метою допомоги „етнічним родичам”. У 
будь-якому з цих випадків етнополітичний конфлікт 
набуває міжнародного забарвлення. 

Впродовж минулого століття помітну роль у світовій 
політиці почали відігравати транснаціональні відносини 
(між субдержавними суб’єктами, представленими 
групами і організаціями) та супранаціональні 
відносини (за участю наддержавних суб’єктів, зокрема 
ООН, Євросоюзу, ВОT, Світового банку, НАТО та 
ін.). До недержавних (транснаціональних) акторів 
міжнародної політики входять і мобілізовані етнічні 
групи, котрі на міжнародній арені виступають як на 
боці своєї держави, так і в опозиції до неї. 

У сучасному світі вагому роль відіграє прояв 
етнополітики на транснаціональному рівні, що 
відбувається у декількох формах: етнодіаспорна 
політика, діяльність транснаціональних етнічних 
організацій та політика етнічного іредентизму. Варто 
більш детально зупинитися на деяких аспектах цих 
проявів.

Етнічні групи іммігрантського походження у 
приймаючих країнах, іншими словами, діаспори 
об’єднуються з метою взаємної підтримки та 
сприяння задоволенню потреб в умовах іноетнічного 
середовища. Вони можуть політизуватися та висувати 
вимоги щодо захисту колективних інтересів своїх 
членів у країні проживання. Більше того, намагаються 
впливати на розвиток подій в країні свого походження 
шляхом допомоги ресурсами або ж лобіюванням 
зовнішньої політики держави щодо своєї країни. В 
даному разі, політичні організації етнічних діаспор 
стають транснаціональними акторами. 

Іноді етнічні діаспори роблять спробу впливати на 
зовнішню політику приймаючої держави в інтересах 

уряду своєї країни. Наприклад, політика німецького 
лобі в США на початку ХХ ст., мета якої – максимально 
відтягнути вступ США у Першу світову війну; 
підтримка широкими масами кампанії чорношкірих 
громадян США щодо захисту введення економічних 
санкцій проти режиму апартеїду у Південній Африці; 
політика США і Канади щодо Польщі у період 
„холодної війни”, в якій чималу роль відіграло польське 
лобі [1, с.160].

Іншим проявом транснаціональної етнічної 
політики є діяльність неурядових етнічних організацій, 
що мають філії в різних країнах світу, зокрема, 
транснаціональні кампанії китайського капіталу в 
країнах Південно-Східної Азії та Північної Америки, 
політичні організації палестинських біженців у 
країнах Арабського Сходу, діяльність різного ґатунку 
сіоністських організацій до часу утворення Ізраїлю, 
етнічнокримінальні угрупування, зокрема італійська 
мафія у США, албанський кримінал у Західній Європі 
та ін. [8, с.217-218]. 

Небезпека етнічного поділу зумовлена політикою 
етнічного іредентизму*, що включає в себе об’єднані 
чи возз’єднані рухи етнічних груп, розділених 
державними кордонами двох чи більше країн. Так, 
територія проживання може бути поділена штучно 
(існування до 1990 р. двох Німеччин або ж існуючі і 
сьогодні дві Кореї). Етнічна група може проживати на 
території різних держав, проте в жодній не створити 
більшості (осетинці в Росії та Грузії). Найбільш 
поширеним є приклад діаспори, де домінуюча група, що 
проживає в одній державі відділена від своїх „етнічних 
співвітчизників”, які створили групи етнічних меншин 
в одній чи декількох сусідніх державах. Як наслідок, 
створення умов для виникнення іредентиського руху, 
іншими словами, руху за етнополітичне об’єднання 
чи возз’єднання. Якщо меншина однієї країни 
розраховуватиме на більшість іншої, ця більшість 
може вважати себе відповідальною за своїх братів та 
сестер і висловлювати політичні претензії до країни, де 
проживає ця меншина.

Спільним для будь-якого різновиду іредентизму 
є прагнення змінити існуючі міждержавні кордони 
з метою „повернення втрачених” етнічних 
співвітчизників. Історичні приклади класичного 
об’єднувального іредентизму – рухи у Німеччині та 
Італії, які у кінцевому результаті привели у другій 
половині ХІХ ст. до утворення цих держав. 

У тому випадку, коли етнічна меншина, яка має 
родичів в іншій країні, починає сприймати державу, 
в якій вона проживає як інструмент політичного 
панування домінуючої групи етнічної більшості, 
виникають умови для міжнародної політики етнічного 

* Іредентизм (італ. irredentismo, від irredento - незвільнений, такий, що перебуває під чужим владицтвом) - термін 
міжнародних відносин, який є захистом анексованих територій, керованих іншою державою на підставі загальної етнічної 
приналежності або попереднього історичного володіння фактичного або передбачуваного. Вперше термін іредентизм став 
вживатися відносно руху за приєднання до Італії територій з італійським населенням (Трієста, Трентіно-Альто-Адідже), що 
перебували у складі Австро-Угорщини та інших країн.
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іредентизму. В такій ситуації частина політичних 
антрепренерів в сусідній державі, де етнічна група має 
статус більшості і контролює політичну систему, може 
вважати вигідним робити ставку на експансіоністські 
амбіції, більше того, навіть висувати гасла етнічного 
возз’єднання, популяризуючи серед широких верств 
населення думку „священного обов’язку нації” 
позбавити етнічних братів від „пригноблення”. 
Якщо етнічна меншина, яка проживає за кордоном з 
прихильністю поставиться до даного роду закликів, 
то це може спровокувати культурне, економічне чи 
політичне незадоволення. Подібні явища з легкістю 
переростають в іредентиські вимоги, що, на перший 
погляд, може трактуватися як справедливі вимоги, 
адже йдеться про „споконвічне прагнення націй на 
самовизначення”. 

Нерідко іредентиські вимоги держав не обме-
жуються лише включенням до свого складу спів-
вітчизників, як фізичних осіб, а йдуть далі, виступають 
за інкорпорацію території проживання. Звісно, реалі-
зація цих вимог, яка означає зміну міжнародних кор-
донів, може стати причиною не лише міжетнічної, але 
й міждержавної війни. Прикладів агресивного іреден-
тизму можна навести чимало: політика пангерманізму 
та анексій гітлерівської Німеччини, аншлюс Австрії у 
1938 р.; трагедія Югославії та ін. [9, с.185].

Ці проблеми не можна розв’язувати за допомогою 
принципу самовизначення. Поділ території чи 
відокремлення можуть бути виправдані лише у тому 
випадку, якщо представники певної етнічної групи 
зосереджені на певній території. Проте, у сучасній 
Центральній та Східній Європі неможливо створити 
однонаціональні держави, провівши лінії на карті, 
адже переважна більшість держав – багатонаціональні. 
Отже, демократія, що ставить за мету створення 
однорідного національного суспільства від початку 
приречена на провал. 

Як бачимо, етнополітичні конфлікти та їх наслідки 
значною мірою впливають на міждержавні взаємини. 
Конфліктологи розглядають три типи можливого 
розв’язання етнічнополітичного конфлікту: мирне 
етнічне примирення, мирний етнічний поділ та перехід 
конфлікту у затяжну фазу. 

Етнічне примирення зумовлює вирішення суперечок 
мирним і самостійним шляхом. Іншими словами, воно 
не створює суттєвих проблем для інших країн, адже 
міжнародне статус-кво залишається незмінним. 

У разі неспроможності виробити нові конституційні 
норми, сприятливі для всіх зацікавлених сторін 
конфліктуючі етнічні групи можуть прийняти 
рішення щодо розриву діючих правових зв’язків і 
створення нових незалежних держав. У разі поділу 
багатонаціональних держав та створення незалежної 
держави чи об’єднання з іншою державою, що 
відбувається в результаті розпаду чи сецесії етнічної 
меншини, спостерігаються серйозні зміни в міжнародній 
системі держав та їх взаємин. Нестабільність всередині 
багатонаціональної держави призводить до втручання 

інших держав. Як приклад, розпад Австро-Угорської 
та Російської імперії, дезінтеграції соціалістичних 
федерацій (СРСР, Югославії, Чехословаччини). 
Перехід конфлікту у затяжну стадію та етнічні війни 
створюють загрозу розповсюдження конфлікту через 
міжнародні кордони. Відомі конфліктологи Д.Лейк та 
Д.Ротшильд виокремили два шляхи розповсюдження: 
дифузію та ескалацію [10, с.156].

Міжнародна дифузія етнічного конфлікту окреслює 
ситуацію, коли тривале насилля в одній державі 
підвищує вірогідність виникнення серйозного 
конфлікту в інших державах, чому сприяє ефект 
зараження та ідеологічного впливу на групи меншин. 
Нерідко дифузія виникає внаслідок дії потоків 
інформації, котрі впливають на систему переконань 
етнічних груп в інших країнах. Етнічний конфлікт, що 
виникає за межами держави проживання меншини може 
змусити групи змінити свій світогляд щодо вартості 
протесної дії, в тому числі насилля та вірогідності 
досягнення успіху. Крім того, вплив інформації може 
сприяти як збільшенню, так і зменшенню вірогідності 
гострого етнічного конфлікту у сусідніх країнах. 

Стадія ескалації етнічного конфлікту зумовлює 
ситуацію, коли етнічний конфлікт в одній державі грає 
роль своєрідного детонатора міжнародного конфлікту 
в іншій, втягує в свою орбіту завдяки традиційним 
механізмам міждержавних союзів та спробам 
переключити увагу власного населення з внутрішніх 
проблем на зовнішні нових учасників.

Як дифузія, так і ескалація можуть призвести до 
руйнівних наслідків не лише безпосередніх учасників 
конфлікту, а й інші держави та навіть регіони. Отже, 
світова політика не може стояти осторонь розгортання 
насильницьких етнічних конфліктів. 

У даному випадку вірогідним є втручання у 
внутрішньополітичний конфлікт зовнішніх акторів з 
метою впливу на його динаміку і зосередження уваги на 
мотивах, суб’єктах, формах та наслідках зовнішнього 
втручання у етнічний конфлікт. 

Мотивами зовнішнього втручання у 
внутрішньополітичні справи виступають міркування 
національної, регіональної чи глобальної безпеки у 
тому випадку, коли етнічне насилля в одній з держав 
спроможне викликати дестабілізацію в етнічно 
змішаних регіонах сусідніх держав. Нерідко причиною 
зовнішнього втручання є так звані національні інтереси 
держави або ж групи держав, що входять до складу 
міждержавних організацій. Ступінь легітимності такого 
втручання залежить від інтерпретації мотивів, серед 
яких найбільш легітимне посередницьке втручання. 
Інколи діють і нелегітимні чинники втручання, зокрема 
намагання відволікти населення власної країни від 
внутрішньополітичних проблем шляхом маніпуляцій 
зовнішніми погрозами або ж стимулювання відверто 
агресивних апетитів. 

Світовий політичний процес зберігає ще чимало 
рис, успадкованих від того часу, коли в міжнародних 
відносинах домінувала ставка на силу. Про це свідчить 
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агресія Іраку проти Кувейту і війна у Перській 
затоці (1991 р.). Воєнні дії в колишніх республіках 
Югославії поставили під загрозу мир на Балканах, 
продемонструвавши нездатність структур ОБСЄ й ООН 
забезпечити мирне врегулювання етнополітичного 
конфлікту, що виступав своєрідним дестабілізуючим 
чинником для всієї Європи [8. с.189-193]. 

Ще один мотив втручання – прагнення послабити 
країну-суперницю, використовуючи її етнічні 
проблеми. 

В окремих випадках зовнішнє втручання можна 
пояснити гуманітарними намірами, що зумовлено 
прагненням зменшити масштаби насилля. За певних 
умов насилля може призвести до геноциду, етнічних 
чисток, масштабного руйнування матеріальних 
та культурних цінностей. Важливим аргументом 
зовнішнього втручання є наявність санкції міжнародної 
організації, лише за умови, що вона не перебуває під 
особистим контролем однієї з великих держав. 

В залежності від рівня зовнішнього втручання 
виділяється декілька типів суб’єктів втручання. 

Це, насамперед, суб’єкти наддержавного рівня, 
зокрема ООН, Євросоюз, ОБСЄ та ін. Найбільш 
авторитетною організацією вважається ООН, завдання 
якої підтримання миру, безпеки і стабільності. 
Відповідно до своїх мандатів ООН може брати участь у 
врегулюванні конфліктів. Згадаймо, хоча би миротворчі 
місії щодо залагодження етнічних конфліктів на Кіпрі, 
Анголі, Боснії, Мозамбіку і Намібії та ін. 

Вагому роль відіграють суб’єкти транснаціонального 
рівня (міжнародні суб’єкти на субдержавному рівні) – 
міжнародні неурядові організації (Міжнародний 
Червоний Хрест), правозахисні, гуманітарні організації 
(„Лікарі без кордонів”», „Грінпіс”), які забезпечують 
врегулювання у гуманітарній сфері.

Не можна оминути увагою значення суб’єктів 
державного рівня, до яких належать прилеглі або ж 
розташовані недалеко від зони конфлікту держави, 
котрі пов’язують із зоною етнічного конфлікту свої 
життєво важливі інтереси. 

Ще один тип суб’єктів втручання – суб’єкти 
субдержавного рівня, етнічні організації країн, що діють 
автономно від свого центрального уряду і мотивують 
свою участь міркуваннями, насамперед, етнічної 
солідарності. Варто зазначити, що представники 
етнічної групи можуть виступати своєрідним фактором 
еволюції конфлікту, який лише ззовні може здаватися 
внутрішнім.

В залежності від конфліктної ситуації, можна 
виокремити три типи зовнішнього втручання у 
внутрішньополітичний конфлікт, що виникає на грунті 
етнічних розбіжностей: за підтримку іредентиського 
руху (політика пангерманізму); захист хоча би 
мінімальних стандартів прав етнічних співвітчизників; 
охорона власної території.

Існує дві основні форми втручання у етнополітичний 
конфлікт, що виникає у тій чи іншій багатонаціональній 
державі: безпосередня і опосередкована. До форм 

безпосереднього втручання варто віднести міжнародне 
посередництво, арбітраж та миротворчість, що 
застосовують як окремі країни, так і міжнародні 
організації.

Опосередковане втручання передбачає політику 
підтримки етнічних співвітчизників за кордоном та 
стратегічне втручання. Політику підтримки етнічних 
співвітчизників можна виправдати почуттям етнічної 
солідарності, що, у переважній більшості, є складовою 
частиною принципів зовнішньої політики держав і, 
зазвичай, закріплено у двосторонніх договорах. 

Стратегічне втручання являє собою 
опосередкований вплив однієї держави на етнічний 
конфлікт у іншій. Разом з тим, варто зазначити, що 
втручання мотивовано не стільки почуттями етнічної 
солідарності, скільки національними інтересами на 
державному рівні. Зокрема, уряд однієї країни може 
спробувати використати етнічний конфлікт в іншій з 
метою реалізації чи захисту власних інтересів. Іншими 
словами, політичне використання внутрішнього 
етнічного конфлікту застосовується для послаблення 
могутності ворожої держави. Наприклад, Індія, 
яка на початку 70 - х років ХХ ст. надавала значну 
дипломатичну та матеріальну підтримку бенгальським 
повстанцям у Східному Пакистані зуміла не лише 
послабити, а й допомогла розчленувати свого 
традиційного регіонального ворога – Пакистан . 

Стратегічне втручання може відбуватися й на 
субнаціональному рівні. Так, етнічна група може 
спробувати реалізувати свою мету, використовуючи 
можливості, що відкриваються їй у системі 
міжнародних відносин (наприклад, геополітичний 
транзит у колишній Югославії). У даному випадку 
подібного роду діяльність виступає стратегічним 
використанням етнічного фактора у міжнародній 
політиці [7, с.59].

Етнополітичні протиріччя і конфлікти – це 
своєрідний атрибут політичних процесів, що 
відбуваються у багатонаціональних країнах світу. І 
завдання полягає не стільки у тому, як їх заборонити, 
адже - це неможливо, скільки у тому, як за допомогою 
цивілізованої політичної культури створити та 
відтворити справедливі норми, іншими словами 
„правила гри», які дозволяють конструктивно 
вирішувати етнополітичні конфлікти, упорядковувати 
динаміку політичного процесу і суспільного життя 
в цілому. Стратегічною метою будь-якої держави 
є консолідація її громадян у єдину спільноту – 
громадянську націю. Як слушно стверджує 
С.Атрановський „історична місія багатонаціональної 
держави в тому, щоб привести свої нації до світової 
співдружності, яка володіє міцними інституціями й 
інтернаціональною політичною волею” [3, с.41]. 

Отже, незважаючи на наявність етнополітичних 
конфліктів, багатонаціональні держави поступово 
продукують ідею спільного забезпечення 
всебічної безпеки шляхом розвитку Європейського 
співтовариства (так би мовити, сучасних Сполучених 
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Штатів Європи). Збуваються слова Е.Гуссерля про 
те, що „як би не були вороже налаштовані одна проти 
одної європейські нації, у них однаково є внутрішнє 
споріднення духу, що просочує їх всіх і переборює 
національні розходження„ [4, с.302]. 
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and Political Context
The article highlights one of the aspects of ethno-politi-

cal conflict development, international-political in particu-
lar. Most of the states are multinational. This fact provokes 
a range of problems in the way of democratic stability of 
the state. Democracy, which aims at creation of homoge-
neous society, is doomed for failure. Internal state conflicts 
become international in most cases and have a huge influ-
ence on relations between states. The strategic aim of any 
country is a consolidation of its citizens into one society, 
i.e. civic nation. It is impossible to prohibit ethno-political 
conflicts, they must be constructively solved through the 
development of specific norms of civilized political cul-
ture.
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ПАРТІЇ ЕТНІЧНОЇ БІЛЬШОСТІ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ середини ХІХ – початку ХХ ст.

У статті проаналізовані інституціоналізація та 
діяльність партій етнічної (української) більшості, які 
здійснювали посередницько-репрезентативні функції, 
в Галичині й на Буковині у середині ХІХ – на початку 
ХХ століть. Не зважаючи на відмінності позицій у 
ставленні до нації-держави, бачення шляхів захисту 
культурного ресурсу етнічності, усі українські партії 
виявляли одностайність у баченні державницького 
майбутнього українського народу, насильно 
роз’єднаного імперіями. Український політичний табір 
в Галичині й на Буковині єднали ідеї етнонаціональної 
окремості українців та необхідності створення 
в перспективі незалежної і соборної української 
держави, вимоги рівноправності українців серед інших 
народів Австро-Угорщини, поділу існуючих коронних 
країв та виділення українських земель Галичини 
й Буковини в цілком автономну адміністративну 
одиницю в межах Цислейтанії. 

Ключові слова: етнічна більшість, політичні 
партії, політична поведінка, західноукраїнські землі, 
політичні процеси, український політичний табір 
Галичини і Буковини. 

Актуальність теми та постановка проблеми. Конку-
рентний формат міжетнічної взаємодії на західно-
українських землях в 1867-1914 рр. відображав 
усвідомлення цілей членами окремих макросоціаль-

них груп, а завдяки артикуляції „ми”-інтересів назовні 
забезпечувався пошук нових прибічників конкретними 
політичними акторами. Ключовий момент у процесі 
становлення останніх – здобуття ними права на 
формування груп за інтересами. З одного боку, у 
їхній діяльності відобразилися ідейно-концептуальні 
підходи щодо розв’язання соціальних проблем, з дру-
гого, відбувалася політична соціалізація етнофорів в до- 
сліджуваному хронотопі. Це означує проблему, як таку, 
що актуалізує з’ясування її причин та форм прояву. 

Ступінь вивчення проблеми. Корпус праць, у яких 
українські вчені пропонують відповідь на визначену 
в назві статті проблему, сформований істориками. 
Прикладом таких досліджень є праці О. Добржансь-
кого [9] і М. Кугутяка [12]. Віддаючи належне вченим, 
які доволі детально аналізують зародження і діяльність 
українських політичних партій, зауважимо, що поза 
їхньою увагою залишилося визначення функціональної 
ролі етнічних партій як можливих конфліктних груп. 
Стосовно ж вивчення проблеми політологами в її 
поліпредметному баченні (конфлікти й компроміси 
між рівно- та різностатусними етнонаціональними 
спільнотами), доводиться визнати, що в хронотопі 
Галичини і Буковини у складі Австро-Угорщини ця 
проблема ними фактично не досліджується. 
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Мета розвідки: з’ясувати причини інститу-
ціоналізації та програмові засади партій етнічної 
більшості на західноукраїнських землях у середині 
ХІХ – на початку ХХ ст., форми, в яких вони виявилися, 
спроби усталення етнополітичної свідомості українців 
Галичини і Буковини, застосовані етнофорами методи 
артикуляції макросоціальних інтересів в час їх 
тривання. 

Наукова новизна дослідження визначається трьома 
аспектами. По-перше, з’ясуванням причин і форм 
прояву окремих типів інтеракціонізму „своїх” у полі-
тичній сфері. По-друге, обґрунтуванням слушності ви-
ділення окремого типу суб’єктів політичних процесів – 
партій етнічної більшості. По-третє, з’ясуванням 
впливу політичної ідеології на формування міжетнічної 
взаємодії, конфронтацію „своїх” і „чужих”. 

Виклад основного матеріалу. Соціокультурна 
дихотомія „свій – чужий” зумовила етнічний принцип 
політичної структуризації етнофорів імперської доби, 
адже, як висновує Ю. Габермас, „…національне 
походження від самого початку пов’язувалося з 
негативним відмежуванням Чужого від Власного” [5, 
с. 162]. Політична поведінка останніх була позначена 
амплітудою коливань від активної участі в етнічних 
рухах чи, навпаки, протиставленням владі чи інертного 
споглядання за інституалізацією на західноукраїнських 
землях етнополітичних організмів в умовах 
австрійського конституціоналізму. 

Інструментом внутрішньогрупової інтеграції 
виступали партії, що постали в середовищі титульних 
етносів і обстоювали інтереси нації-держави, а інші, 
які об’єднували етнофорів з числа етнічних меншин, – 
захищали від їхнього диктату. З одного боку, в атмосфері 
зростаючої політичної самосвідомості етнофорів, 
діяльність етнічних партій спрямовувалася на 
реалізацію конкретних політичних завдань, з другого – 
була результатом суспільних реалій західноукраїнської 
етнополітичної сфери. Діяльність етнічних партій, 
які артикулювали етногрупові інтереси та стратегії їх 
захисту, відобразила політизацію „ми”-переживань. 
Сюди додався й нонконформізм у захисті прав „своїх”, 
що спричинювало превалювання в інтеракціонізмі 
етнонаціональних спільнот суперечностей і конфліктів. 
Адже в умовах етнізації політики й міжетнічних 
суперечностей у досліджуваному хронотопі це 
зумовило функціональну роль етнічних партій як 
конфліктних груп. 

У реаліях поліетнічного суспільства інституалізація 
та діяльність етнічних політичних партій здійснювала 
функцію своєрідного індикатора політизації 
етнічностей і усталення/превалювання етнополітичної 
свідомості. Цей багаторівневий процес розпочався 
на західноукраїнських землях в середині ХІХ ст. Для 
фігурантів міжгрупового інтеракціонізму ці десятиліття 
стали тим часом етнічного відродження, коли вони 
пройшли, згідно з концепцією М. Гроха, періоди 
патріотичної агітації (який спонукав до поступового 
усталення етнічної свідомості) та формування масових 

рухів [20, р. 3, 15, 18]. Однак, слід визнати, що жодний 
з цих етапів – від дефініції до періодизації, а отже до 
типології – звичайно, не самоціль. Вони не пояснюють 
ні джерел, ні наслідків певних національних рухів, а 
лише їхні „відправні пункти” [3, с. 73-74]. Натомість, 
модель успішного національного руху містить у 
собі як мінімум чотири елементи: по-перше, кризу 
легітимності, пов’язану з соціальними, моральними 
і культурними деформаціями; по-друге, базовий 
рівень вертикальної соціальної мобільності (декілька 
освічених людей повинні прийти з не домінантної 
етнічної групи); по-третє, досить високий рівень 
соціальної комунікації, у т.ч. грамотності, шкільної 
підготовки і ринкових відносин; і, по-четверте, 
конфлікти інтересів національного характеру та 
проблеми ідентифікації.

У фокусі етнічної більшості провісником етнічного 
відродження, а водночас й усталення етнічної 
свідомості стало утворення Головної руської ради у 
Львові. Воно знаменувало собою перехід українського 
національного руху в Галичині від культурно-
просвітницької до політичної фази розвитку, що 
відбувався в контексті та під прямим впливом 
революційних потрясінь, що сколихнули майже всю 
Європу навесні 1848 р. та виявив не тільки гостру 
необхідність соціально-економічних перетворень, але 
й поставив на порядок денний справу національного 
визволення пригноблених народів [6, с. Х-ХІ]. 

Головна руська рада виробила широку програму 
демократичних перетворень і забезпечення вільного 
національного розвитку українців та інших 
національних меншин у складі конституційної 
монархії [1, ф. 180, оп. 1, спр. 8, арк. 16]. Уже у першій 
своїй відозві, опублікованій 15 травня 1848 р. в „Зорі 
Галицькій”, вона закликала українців Галичини до 
праці над національним самоутвердженням на основі 
декларованих конституційних свобод і національної 
рівноправності при поступованні „в любові і згоді” 
з іншими народами. У відозві „Співгромадяни!”, 
датованій весною 1848 р. зокрема вказувалося, що 
«натхненні новим життям, вони (русини. – І.М.) також 
прагнуть руху вперед, піднятися із занепаду ... визнають 
рівноправність інших національностей, хочуть 
зберегти спокій, порядок і силу законів та прагнуть 
сучасних форм у дорозі права ...” [1, ф. 180, оп. 1, спр. 8, 
арк. 6]. Разом з тим, взаємини між українцями і 
поляками у Галичині і, відповідно, їхніми національно-
політичними організаціями характеризувалися 
посиленням конфронтації. Своє відображення вона 
знайшла в тогочасних документах, адже польські 
демократи проголошували мету створення „Литовсько-
русько-польської Речі Посполитої”, а Центральна 
Рада Народова заявила про рівність культурних прав 
поляків і українців, але не політичної рівноправності 
їх. З іншого боку, поборником польсько-українського 
об’єднання був утворений 11 травня 1848 р. Руський 
собор, що складався з полонізованих аристократів 
„руського походження”, радикальної польської 
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інтелігенції і декількох українських патріотів [8, с. 52]. 
Однак польська громадськість – від родовитих магнатів 
до радикальних демократів – однозначно негативно 
зустріла появу окремої національно-політичної 
організації українців. Її вважали сторонньою 
інтригою, спрямованою проти поляків, витвором чи то 
австрійських бюрократів, чи „московських рублів” [6, 
с. XVI]. 

Діячі Головної руської ради категорично заявляли, 
що „…ніколи не були поляками, зараз не хочемо ними 
бути і ніколи не станемо!” [15, c. 84]. Узагальнюючи 
ці тенденції, греко-католицький священик В. По-
долинський так трактував етногрупові інтереси: „Дехто 
захоче, збиваючи мене, вказати на євреїв, вірмен, 
німців і т.д., які тут (в Галичині. – І.М.) мешкають, і 
вимагати від мене прав окремих національностей і для 
них. На це я відповім так: якщо б ми були в їх хаті, ми 
б пристосувалися до них, але тому що вони є у нас, 
хай вони пристосовуються до нас...” [4, с. 464]. Загроза 
втрати національної ідентичності у випадку перемоги 
польської сторони і необхідність мати реальну опору 
в прагненнях до національного самоутвердження 
стимулювали лоялістичні позиції українського руху 
стосовно Австрійської конституційної монархії. 

Подібний тон спостерігався у „Меморіалі рутенської 
нації в Галичині для з’ясування її становища”, 
датованому 31 липня 1848 р.: „... Галичина дала 
притулок різним народам; українці, поляки (мазури), 
волохи, німці, вірмени, євреї і караїми заселяють 
спільно цю ... землю ... З 1772 року, ми під австрійською 
владою, одначе ми не германізувалися і залишись 
українцями. Нашій національності з боку німців ніщо 
не загрожує. Запорукою цього можуть бути чехи, які 
міцно зберігають свою слов’янську національність, 
хоча з німцями вони в набагато ближчому контакті 
... Ми, галичани, попали під австрійську владу. Деякі 
обставини в матеріальному відношенні склалися 
більш сприятливо і українська нація почуває себе 
зобов’язаною до глибокої вдячності австрійському 
урядові за багато добродійних законів. Одначе про 
піднесення української нації не подбали, а намагання 
поляків нас денаціоналізувати не припинялися і під 
австрійською владою ...” [16, с. 15-16].

Зовсім іншу тональність мала відозва до німецького 
населення краю від 23 серпня 1848 р.: „…Руська нація 
не прагне порушувати прав інших. Тому не турбуйтесь, 
русини не заподіють Вам ніякої кривди. Нація пожертвує 
всім, щоб захистити і зміцнити свою національність. 
Але в той же час вона оголошує недоторканість 
кожної національності… Ви, німецькі співгромадяни, 
не турбуйтесь за свої громадянські права, будьте 
спокійні за свою релігію, мову і національність. 
Русини не бажають вважатися великими за рахунок 
пригноблення іншого племені. Вони не хочуть 
перетворювати одні національності на поживу для 
інших. Вони не хочуть піднімати свою мову до рівня 
винятково привілейованої у спільній державі. Навпаки,  
їхнім девізом є свобода, рівність і братерство всіх 

націй, усіх національностей, усіх мов…” [21, s. 32, 33].
Спроби усталення етнополітичної свідомості 

спостерігалися й у діяльності Буковинського комітету, 
який виник у червні 1848 р. Його засновниками стали 
румунські і вірменські бояри, верхівка православного 
духовенства, деякі німецькі політики. У петиції до 
австрійського імператора вони вимагали створення 
національних шкіл, введення національних мов в 
державних установах, забезпечення рівноправності 
усіх народів краю [2, c. 166-167].

Про етнічне відродження українців Буковини у  
1848 р. свідчили перші спроби заявити про себе як 
окремий народ. Так 15 грудня 1848 р. у петиції сільських 
громад Серетського, Сторожинецького, Сучавського 
і Радовецького повітів зазначалося: „Підписані 
нижче уповноважені сільських громад одностайно 
підтримують … клопотання і висловлюють загальне 
бажання, щоб Буковина була нероздільно об’єднана, як 
13 округа, з русинською Галичиною” [9, с. 116]. Проте 
у роки революції так і не вдалося заснувати на Буковині 
окружне відділення Головної руської ради [2, с. 167]. 
Ймовірно, це свідчило про слабкість формування 
масового політичного руху буковинських українців 
у середині ХІХ ст. І тільки велика трансформація 
політичного життя Австро-Угорщини, яка розпочалася 
у 1860-х роках, унаслідок реформ Габсбурзької 
монархії, створила сприятливі передумови 
для політичної мобілізації етнофорів і складання 
партійних програм етнонаціональних спільнот. 

Отже, як бачимо, принаймні з 1848 р. умовна 
демаркаційна лінія чітко й однозначно проходила 
поміж тими, котрі прагнули облаштувати державу 
на принципах суверенітету окремих народів, й тими, 
котрі хотіли й надалі зберігати її на основі монархічної 
легітимності. Це призводило до боротьби між, 
принаймні, двома народами за певну територію, яка 
оберталася відтепер на боротьбу на національність 
цієї території. Це стало, фактично, сенсом формування 
партійно-політичної системи на західноукраїнських 
землях. Її становлення відбувалося в останніх 
десятиліттях ХІХ ст. в результаті дієвості різних типів 
ідентичностей – соціальної, конфесійної та етнічної. 
Остання була визначальною, а отже, закономірною, 
оскільки її каталізатором слугувало прагнення 
етнофорів артикулювати макросоціальні інтереси. 
Заходи на їх реалізацію відбувалися за посередництвом 
перших масових політичних партій – українських, 
польських та єврейських. Цю тенденцію відобразили 
програмні засади перших з-поміж партій етнічної 
більшості, які постали в Галичині й на Буковині. 
Суттєві ознаки превалювання етногрупових інтересів 
демонстрували громадські організації етнічних 
меншин – поляків, євреїв, німців, румун. 

Ці зміни концептуалізують, послуговуючись 
поняттям Ю. Габермаса, як появу „публічного 
простору”. Саме наявність його складових – 
добровільних громадських організацій, клубів, 
товариств, культурницьких і наукових організацій 
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та видань – відкривали можливості для вільного й 
інтенсивного обміну думками і досягнення певного 
консенсусу упродовж та унаслідок цих дискусій. 
Щоправда, осмислюючи т.зв. дизайн початкового 
стану, Ю. Габермас говорить, що „…в межах свого 
раціонального егоїзму партії не здатні здійснити … 
обопільний обмін перспективами, який здійснюють 
самі репрезентовані ними громадяни. … в початковому 
стані партії все ж мають знання щодо … зобов’язної 
взаємності…” [5, с. 84]. А узагальнивши проблему 
інституційного структурування за етнічним 
принципом, В. Старосольський писав: „… Проза 
політичних рухів говорить про права націй, про їх 
стремління, домагання, боротьбу і т.д.” [18, с. 30]. 

Зауважимо, що деклароване австрійською 
конституцією право на національну рівність на практиці 
було поставлене в пряму залежність від політичної 
сили національних рухів. Останнє десятиріччя  
XIX ст. позначене в Галичині й на Буковині утворенням 
політичних партій європейського зразка.

Програма Русько-української радикальної партії 
(РУРП), створеної 1890 р., проголошувала, що 
партія сповідує „науковий соціалізм” і прагне до 
„переміни способу продукції згідно зі здобутками 
наукового соціалізму”. Своєю метою партія визначала 
плекання почуття етнічного солідаризму. Стосовно 
національного питання РУРП стверджувала, що вона 
„намагатиметься підіймати національну свідомість і 
солідарність серед мас самої русько-української нації за 
допомогою літератури, зібрань, спілок, демонстрацій, 
лекцій, преси тощо” [19, с. 205]. Свої враження від 
радикальних селянських зборів сучасники описували 
так: „Той, хто хоч раз відвідав зібрання руських 
радикалів і бачив селян у їхніх овечих кожухах з хутром 
назовні з широкими комірами, з волоссям, намазаним 
салом, які щось шкрябали на клаптиках паперу на своїх 
колінах, щоб стежити за обговоренням, той хто почув 
промову… той сповниться подивом і шанобливістю 
щодо їхнього національного розуму і спроможності 
розвиватися” [19, с. 210]. Вже на першому партійному 
з’їзді у жовтні 1890 р. гостро постало питання 
міжнаціональних взаємин, оскільки частина лідерів 
запропонувала положення про утворення незалежної 
української держави як основний постулат партійної 
програми-максимум і поділ Галичини на окремі 
польську та українську частини як постулат програми-
мінімум. Поступово компонентами ідеології партії 
стали ідеї всеукраїнської єдності, політичної 
самостійності та здобуття автономії в межах Австро-
Угорщини [13, с. 58, 60-61]. Відтак про досягнення 
політичної самостійності України як кардинального 
завдання проголосив уже з’їзд Української радикальної 
партії (УРП) у 1895 р. 

Найчисельнішою політичною партією, яка за своєю 
побудовою нагадувала широкий політичний рух, стала 
Українська національно-демократична партія (УНДП), 
яку створили 1899 р. вихідці із УРП, у т.ч. І. Фран-
ко [8, с. 78]. Своє політичне завдання партія вбачала 

в здобутті українцями самостійності та їх з’єднання 
в „одноцільний національний організм». Програмна 
відозва Народного комітету УДНП від 5 січня 1900 р. 
визначала ідеалом партії незалежну Русь-Україну: 
„Ідеалом нашим повинна бути незалежна Русь-
Україна, в якій би всі частини нашої нації об’єдналися 
в одну новочасну культурну державу” [14, с. 141]. Так 
само і програма-мінімум передбачала поділ Галичини 
за етнічною ознакою, створення на тих її теренах, 
де українці складали етнічну більшість, окремої 
адміністративної одиниці з широкою автономією 
(крайовий сейм, самоврядування тощо) [12, с. 10-11]. 

Таким чином, в українському русі Галичини 
на початку ХХ ст. виникла фактично двопартійна 
система, у якій провідна роль центристської УНДП 
стимулювалася й врівноважувалася опозицією лівої 
УРП. Це мало велике значення для стабілізації 
політичного життя українців провінції. Щоправда, 
діяли й інші політичні партії, частина з яких вийшла з 
лона прибічників т.зв. нової ери і польсько-української 
угоди 1890 р. – Русько-український християнський 
союз (1896), інша ж частина крайового політикуму, яка 
виокремилася з числа марксистів із РУРП, створила 
Українську соціал-демократичну партію (1899) [8, 
с. 78]. Згідно з позицією, озвученою очільниками 
УСДП, її метою були поділ Галичини на польську та 
українську автономні провінції, перетворення Австрії 
на союз вільних спільнот, який забезпечив б умови для 
їхнього культурного розвою. На їхню думку, такий союз 
мав припинити своє існування в момент, коли кожен 
з етносів зміг би здобути політичну самостійність 
і незалежність [10, с. 48-49]. Осібно стояли 
галицькі русофіли, які заснували „Русско-народну 
партию” (1900). Її провідники виступали з яскраво 
вираженими москвофільськими поглядами, відповідно  
ототожнюючи себе з росіянами і російською мовою. 

Отже, кінець ХІХ ст. став для галицьких українців 
знаковим, адже саме тоді відбулася кристалізація ідеї 
політичної самостійності України в програмових 
документах майже усіх українських партій та їхній 
практичній діяльності. Номінація етнічних цілей 
українців відобразила праця Ю. Бачинського „Україна 
irredenta” (1895), в якій автор стверджував: „Боротьба 
за політичну самостійність України не відноситься 
також виключно лише до українців-народу, а взагалі 
до всіх, що замешкують Україну… Спільний інтерес… 
змусить їх усіх стати українськими патріотами” [11,  
с. 174]. Незважаючи на марксистське доктринерство, 
саме „Україна irredenta” як своєрідний маніфест 
тогочасного українського покоління ознаменувала 
становлення ідеології новітнього українського 
національного руху, а формування української партійно-
політичної системи в Галичині супроводжувалося 
поширенням національної ідеї в маси. 

Значно пізніше відбулася інституціоналізація 
політичних партій українців Буковини. Першою 
з їх числа стала „Національна Рада русинів на 
Буковині”, створена восени 1905 р. Предтечею цієї, 



90        

фактично, української національно-демократичної 
партії, було міжнаціональне депутатське об’єднання 
„Вільнодумний союз, створене 1903 р. у Буковинському 
крайовому сеймі. Програмні документи „Національної 
Ради” були близькими до установчих документів УРП 
і УНДП [9, с. 293-295]. У програмовій заяві „Чого ми 
хочемо?”, опублікованій у листопаді 1905 р., діячі 
першої політичної партії буковинських українців, 
зокрема заявляли: „Ми, Русини на Буковині, яко 
частина українського народу… будемо підтримувати 
і скріпляти національну силу, єдність і самостійність 
нашого народу” [17]. Існування цієї партії було 
недовгим, оскільки вже 1908 р. було створено комітет 
для організаційного відродження народовської партії 
під назвою Української поступової партії. Пропонована 
програма в головних рисах повторювала вимоги 
„Національної Ради”, але з’явилися й нові пункти: „Ми 
будемо змагати до національної автономії і спільності 
Українців у державі” [9, с. 303].

Інший сегмент крайової партійно-політичної 
системи – радикальний – виокремився 1907 р. 
в Українську радикальну партію Буковини. У її 
програмі, яка була частково опублікована 1909 р., 
наголошувалося, що визволення українського народу 
пов’язується з широкими соціально-економічними 
перетвореннями, встановленням соціалізму, а також, 
поряд з низкою економічних вимог, вказувалося на 
перспективи надання самоуправління українцям і всім 
політично поневоленим народам [2, с. 178]. 

Третьою значною силою в українському 
національному русі Буковини була Соціал-
демократична партія Буковини (1896), а також УСДП 
Галичини і Буковини (1899). Однак більшість гасел 
соціал-демократів були довший час незрозумілими для 
селян, а робітників-українців тут було небагато. Тільки 
з 1908 р. український соціал-демократичний рух на 
Буковині достатньо зміцнів і почав справляти реальний 
вплив на суспільні процеси в краї [9, с. 320; 2, с. 178]. 
Аналогічною з діяльністю у Галичині, на Буковині 
вважалася „Русско-народна партия” москвофільського 
спрямування, яку слід розглядати не як повноцінну 
політичну силу, а швидше як буковинську громадсько-
церковну організацію [9, с. 383-384]. Такий стан справ 
зумовлений етнополітичної мобілізацією українців, яка 
супроводжувалася кризою москвофільства та спробами 
росіян (етнічних росіян у Галичині та старообрядовців 
на Буковині) реанімувати його. 

Висновки. Таким чином, упродовж кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. партійні суб’єкти етнічної 
більшості західноукраїнських земель здійснювали 
посередницько-репрезентативні функції. З одного боку, 
вони демонстрували пріоритет етнічної ідентичності 
над іншими її типами, маніфестували назовні 
”ми„- почуття, що сприяло усталенню міжетнічної 
соціокультурної дистанції, з другого – опредмечували 
етнонаціональні інтереси, визначали стратегію й 
тактику їх захисту. Не зважаючи на відмінності позицій 
у ставленні до нації-держави, бачення шляхів захисту 

культурного ресурсу етнічності, усі українські партії 
виявляли одностайність у баченні державницького 
майбутнього українського народу, насильно 
роз’єднаного імперіями. Український політичний табір 
в Галичині й на Буковині єднали ідеї етнонаціональної 
окремості українців та необхідності створення в 
перспективі незалежної і соборної української держави, 
вимоги повноправності українців серед інших народів 
Австро-Угорщини, поділу існуючих коронних країв та 
виділення українських земель Галичини й Буковини в 
цілком автономну адміністративну одиницю в межах 
Цислейтанії. 

Отже, ідеологія діючих на західноукраїнських 
землях партій, які утворилися на основі етнічної 
ідентичності, відображала інтереси членів конкретної 
групи. Незважаючи на розбіжності в ідеологіях, 
наявність у середовищі кожної з спільнот всього 
спектру сил, етнічні партії виявляли одностайність у 
категоричності вимог стосовно відродження власних 
держав. Багатоаспектність їхніх вимог суттєво 
коригувалася наявністю соціальної бази політичних 
акторів, варіативністю сповідуваним етнофорами 
суспільних цінностей. Зокрема, це превалювання чи 
навпаки консервативний світогляд, обстоювання різних  
шляхів суспільного поступу та засоби його досягнення. 
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Ivan Monolatij
Parties of Ethnic Majority as Subjects of Political 

Processes in Western Ukraine Lands
(Middle of the 19th – Early 20th Centuries)

The author analyzed institutionalization and activity of 
parties of ethnic (Ukrainian) majority, which carried out 
representatives functions, in Galychyna and Bukovyna in 
the middle of the 19th – early 20th centuries. Not because 
of differences of positions in attitude toward nation-state, 
vision of ways of defence of cultural resources of ethnic-
ity, all Ukrainian parties found out unanimity in vision for 
the state future of the Ukrainian people, violently discon-
nected by empires. Ukrainian political camp in Galychyna 
and Bukovyna connected the ideas of ethnic and national 
separateness of Ukrainians and necessity of creation in the 
prospect of independent and integral Ukrainian state, re-
quirement of equality of rights of the Ukrainians among 
other people of Austro-Hungary.

Key words: ethnic majority, political parties, politi-
cal conduct, Western Ukraine lands, political processes, 
Ukrainian political camp of Galychyna and Bukovyna.
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ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН у 2009 році
2009 рік став, безперечно, важливим етапним 

періодом у подальшому розвитку українсько-польських 
відносин. Традиційно високий рівень взаємної довіри і 
підтримки доповнився суттєвою долею прагматизму 
та орієнтації на реалізацію спільних національних 
інтересів. Впродовж року модернізовано ключові 
українсько-польські інституційні механізми, 
запроваджено низку нових дво – та багатосторонніх 
форматів співробітництва, вирішено ряд проблемних 
питань, щодо яких тривали багаторічні переговорні 
процеси. По висхідній розвивалося співробітництво в 
політичній сфері, в тому числі й на найвищому рівні. 
З урахуванням світової фінансово-економічної кризи 
сторони докладали необхідних зусиль з метою мінімізації 
негативних наслідків для двостороннього торговельно-
економічного та інвестиційного співробітництва. 
Продовжувався розвиток міжрегіональної та транс- 
кордонної співпраці, співробітництва в контексті 
підготовки до проведення Євро – 2012, співпраці в  
гуманітарній сфері, а також співробітництва в кон-
тексті європейської та євроатлантичної інтеграції 
України та реалізації проекту "Східне партнерство".

Згадана вище конструктивна співпраця сприяла 
подальшому реальному зближенню України і Польщі, 
суспільств обох країн, посилила позиції та імідж обох 
держав у Європі. 

Ключові слова: українсько-польські відносини, 
стратегічне партнерство, поєднання, Євро-2012, 
ЄАНТК, Східне партнерство, європейська інтеграція, 
євроатлантична інтеграція, Форум партнерства, 
візовий режим, угода про асоціацію. 

Політичні взаємини
Протягом 2009 р. українсько-польське стратегічне 

партнерство продовжувало розвиватися по висхідній, 
базуючись на прагматичних підходах і орієнтуючись 
на практичний результат в інтересах обох сторін. У 
цьому контексті фактично всі напрямки двосторонньої 
співпраці отримали додаткову додану вартість. В 
контексті політичного діалогу стало можливим не 
тільки зберегти інтенсивні контакти між керівництвом 
обох держав, які мали місце протягом останніх років, 
але й значно підвищити їх кількісне та змістовне 
наповнення. Важливим було також і те, що, згадані 
контакти відзначалися, крім практично змісту, 
взаємною довірою та відкритістю, що безсумнівно, 
позитивно впливало на розвиток всіх напрямків 
українсько-польського співробітництва і реалізацію 
передбачуваних двосторонніх проектів. Польське 
керівництво, загалом політичні еліти РП, продовжували 
демонструвати активну налаштованість на подальше 
поглиблення всього комплексу українсько-польських 
відносин, підтримки європейської та євроатлантичної 
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інтеграції України. Традиційно активними були 
контакти між президентами України і Польщі. 
Протягом року відбулося п’ять президентських візитів, 
в тому числі чотири Президента В.Ющенка до РП. 14 
січня 2009 р. – робочий візит до м.Вісла з метою 
обговорення і пошуку шляхів виходу із українсько-
російської газової кризи [1]; 28 січня 2009 р. – до м. 
Вроцлав, де питання згаданої газової кризи 
обговорювалося вже у тристоронньому форматі: 
Україна-Польща-Чехія (як головуюча в ЄС) [2, 3]; 1 
липня 2009р. – робочий візит до м. Люблин з метою 
участі в урочистостях з нагоди 440-ї річниці 
Люблинської унії [4]; 7-8 вересня 2009 р. – 
державний візит до Республіки Польща з відвіданням 
столиці та Перемишля, який мав особливо важливе 
значення, оскільки під час цього візиту президенти 
підписали Дорожню карту українсько-польського 
співробітництва на 2009-2010 рр., а також спільно 
відкрили у Варшаві пам’ятник жертвам Голодомору 
1932-1933 рр. та вшанували пам'ять борців за волю 
України у 1918-1920 рр. [5, 6]. 28 лютого 2009 р. 
відбувся робочий візит Президента РП Леха 
Качинського в Україну з метою участі у пам’ятних 
заходах з приводу 65-ї річниці трагедії с.Гута Пеняцька 
на Львівщині [7, 8, 9, 10]. Ще один раз – 18 червня 2009 
р. президенти зустрілися у Сербії, під час саміту 
Центрально-Європейської Ініціативи (ЦЕІ) [11]. 
Керівники урядів обох країн свої зусилля спрямували 
на поглиблення економічного співробітництва між 
Україною і Польщею і, як співголови Міжурядового 
комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012, 
на координацію підготовки до Чемпіонату Європи з 
футболу у 2012 р. Прем’єр-міністр України  
Ю.Тимошенко здійснила два робочі візити до РП:  
4 червня 2009 р. для участі у відзначенні 20-ї річниці 
перших демократичних виборів у Польщі [12] і  
1 вересня 2009 р. з метою участі у заходах у зв’язку з 
70-ми роковинами початку Другої світової війни [13]. 
Голова Ради Міністрів Республіки Польща Д.Туск 
здійснив робочий візит в Україну 10 липня 2009 р., в 
ході якого, зокрема, було проведено Третє засідання 
міжурядового комітету з питань підготовки і 
проведення Євро-2012 [14]. Досить активним протягом 
року був діалог між керівниками міністерств 
закордонних справ. 25 листопада 2009 р. Глава  
зовнішньополітичного відомства України  
П.Порошенко здійснив робочий візит до Польщі, в ході 
якого, зокрема, було підписано кілька важливих 
документів [15]. Натомість Міністр закордонних справ 
РП Р.Сікорський здійснив чотири візити в Україну: 15-
16 січня 2009 р. – офіційний двосторонній візит [16]; 
17 червня 2009 р. – спільний візит міністрів закордонних 
справ Польщі та Німеччини (Ф.-В. Штайнмаєр) [17]; 
22 липня 2009 р. робочий візит до Львова з нагоди 
набуття чинності Угоди про малий прикордонний рух 
[18]; 16 грудня 2009 р. – робочий візит з метою участі у 

Другому засіданні Ради МЗС України та МЗС РП на 
чолі з міністрами закордонних справ двох країн [19, 
33]. Ще три зустрічі глав зовнішньополітичних 
відомств України і РП відбулися в рамках 
багатосторонніх заходів: 17 листопада 2009 р. в рамках 
робочого сніданку на рівні міністрів закордонних справ 
країн-членів ЄС у форматі "Друзі України + Україна";  
3 грудня 2009 р. в ході засідання Комісії Україна-НАТО 
на рівні глав зовнішньополітичних відомств; 8 грудня 
2009 р. під час Першої зустрічі міністрів закордонних 
справ країн-учасниць "Східного партнерства". Окремо 
слід сказати про згадане вище Друге засідання Ради 
МЗС України та МЗС РП. Це унікальний двосторонніх 
механізм співпраці, який на сьогодні Україна має лише 
з Польщею. Перше засідання Ради відбулося у Варшаві 
в грудні 2009 р., а друге через рік у Києві. У засіданнях 
Ради* бере участь майже весь керівний склад МЗС 
обох країн, підбиваються підсумки роботи за рік, що 
минає, і погоджуються основні напрямки співпраці та 
основні заходи на наступний рік. Під час Другого 
засідання Ради домовлено про започаткування нового 
інституційного механізму у двосторонніх відноси- 
нах – українсько-польського Форуму партнерства, який 
покликаний стати платформою для зближення 
суспільств двох держав і обговорення складних 
сторінок спільної історії. У 2009р. продовжувало 
активно розвиватися українсько-польське міжпарла-
ментське співробітництво. Досить важливою подією у 
цій сфері стало проведення у Варшаві 12-13 березня 
Четвертого засідання Парламентської асамблеї України 
і Польщі, в ході якого парламентарі сконцентрували 
свою увагу на двох основних темах – східна політика 
ЄС та ініціатива “Східне партнерство” і співпраця двох 
країн у підготовці до проведення Євро-2012 [20]. 
Розвивалися подальші контакти на рівні постійних 
парламентський комісій обох країн. Мало місце 
поглиблення міжпарламентської співпраці у 
трьохсторонньому форматі: Україна-Польща-Литва.  
26 червня 2009 р. у Люблині відбулося Друге засідання 
спільної тристоронньої Асамблеї, присвячене 
розглядові питань реалізації “Східного партнерства” і 
зміцнення Європейської енергетичної безпеки [21]. 
Інтенсивними темпами розвивалося співробітництво 
між президентськими структурами, відповідальними 
за питання національної безпеки і оборони, – Апаратом 
національної безпеки і оборони України та Бюро 
Національної безпеки (БНБ) Польщі. За пропозицією 
України у 2009 р. між керівниками органів, 
відповідальних за координацію національної безпеки, 
було започатковано новий формат співпраці – так звану 
“Київську ініціативу” – трьохсторонній форум за 
участю України, Польщі і Білорусі. Перша зустріч 
керівників згаданих структур відбулася 23 червня  
2009 р. у Києві [22]. Мета нового формату співпраці – 
зміцнення “мякого” безпекового виміру, насамперед у 
сферах енергетики, екології, регіонального і 

* Мова йде про спільне засідання колегій двох МЗС.
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транскордонного співробітництва, сприяння реалізації 
проектів у рамках “Східного партнерства” і активніше 
залучення Білорусі до європейських процесів. Загалом, 
по лінії Апарату РНБО України та БНБ РП протягом 
року відбувся цілий ряд важливих заходів, в тому числі 
офіційний візит Секретаря РНБО України Р. Бо-
гатирьової до РП (28-29 квітня 2009 р.) [23] і офіційний 
візит Голови Бюро національної безпеки РП А.Щигла 
до України ( 18 листопада 2009 р.) [24]. Системністю і 
конкретним змістовим наповненням відзначалася 
діяльність постійних інституційних механізмів дво-
стороннього співробітництва, активно здійснювалася 
робота щодо вдосконалення їх структури, 
організаційних і функціональних спроможностей. 
Протягом року відбулися Третє засідання Міжурядового 
комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012 
(10 липня 2009 р., Київ) [14], Третє засідання 
Українсько-польської міжурядової комісії з питань 
економічного співробітництва (18-19 червня 2009 р., 
Київ) [42], XX засідання Консультаційного комітету 
Президентів України і Республіки Польща (9- 
10 листопада 2009 р., Варшава) [26], XI засідання 
Постійної українсько-польської конференції з питань 
Європейської інтеграції (22 жовтня 2009 р., Варшава) 
[27], VIII засідання Міжурядової координаційної ради 
з питань міжрегіонального співробітництва (27- 
28 жовтня 2009 р., Варшава) [28]. Надзвичайно важли-
вого значення обидві сторони протягом року приділяли 
співпраці в контексті європейської і євроатлантичної 
інтеграції України. Зокрема, важливими були контакти 
щодо лібералізації з боку ЄС візового режиму для 
громадян України, укладення між Україною і ЄС угоди 
про асоціацію, включаючи створення поглибленої зони 
вільної торгівлі [32, 33]. Серйозною подією у цьому 
контексті стало також набуття чинності і початок 
імплементації Угоди про малий прикордонний рух між 
Україною і Польщею [32]. 

Стосунки в галузі економіки 
Світова економічна криза мала, безперечно, 

протягом 2009 року вплив на розвиток економік 
України і Польщі і на їх двостороннє економічне 
співробітництво. В той же час, якщо говорити про обсяг 
і рівень шкоди, заподіяних кризою кожній з економік, 
то тут була істотна різниця. Якщо в Україні наслідком 
кризи стало падіння ВВП за 9 місяців 2009 р. на 15,9% 
у порівнянні з аналогічним періодом попереднього 
року [29], то у Польщі ВВП продовжив зростати, але 
уповільнилися темпи його зростання і на кінець року 
він склав + 1,7% (у порівнянні 5% за 2008 р.) [30]. За 
даними Державного комітету статистики України, у 
порівнянні з 2008 р., обсяги взаємної торгівлі товарами 
у 2009 р. знизились на 51% і склали 3 383,4 млн. дол. 
США, при імпорті в Україну – 2 170,3 млн. дол. США та 
експорті до РП – 1 213,1 млн. дол. США. При зменшенні 
обсягів імпорту товарів з Польщі в Україну на 49,3 % у 
порівнянні з 2008 р., обсяги експорту товарів з України 
зменшилися на 48,1 % у порівнянні з 2008 р. Від’ємне 
для України сальдо торгівельного балансу у 2009 р. 

склало 957,2 млн. дол. США [29]. ЇТаке різке зниження 
обсягу двосторонньої торгівлі сталося в основному 
через падіння попиту на продукцію металургійної 
галузі та хімічного комплексу, а також несприятливу 
кон’юнктуру цін, пов’язану як з коливанням курсів 
гривні та злотого, так і падінням цін на метал і продукцію 
хімічної промисловості загалом. Слід зазначити, 
що подібна ситуація у 2009 р. склалася у торгівлі 
нашої країни іншими європейськими країнами – 
падіння її обсягів із згаданими країнами складає 47 % 
у порівнянні з 2008 р. [29]. Різке зменшення обсягів 
українського експорту значною мірою було пов’язане 
з тим, що в його структурі є лише кілька товарних 
позицій і він на три чверті складається з сировинних 
ресурсів. Незважаючи на певний прогрес, який має 
місце протягом остатніх кількох років, питання 
просування наукоємкої, високотехнологічної продукції 
як на польський ринок, так і взагалі на ринки країн-
членів ЄС продовжує залишатися ахіллесовою п’ятою 
української економіки. 

Як певний позитив можна відзначити той 
факт, що падіння обсягів двосторонньої торгівлі 
вдалося зупинити вже у липні 2009 р. і з того часу 
відслідковується поступове та стабільне відновлення 
позитивної динаміки. Крім того, Польща продовжує 
залишатися важливим економічним партнером України. 
За результатами 2009 р. РП є найбільшим партнером 
України серед країн Центрально-Східної Європи і 
займає 5-те місце серед усіх торгівельних партнерів 
нашої країни у світі. До першої п’ятірки торгівельних 
партнерів України Польща входить, принаймні вже  
5 остатніх років поспіль, у 2008 р. обсяги українсько-
польської торгівлі склали майже 7 млрд. дол. США [29]. 
Незважаючи на світову фінансово-економічну кризу і, 
як наслідок, загальну світову тенденцію до вилучення 
країнами-інвесторами своїх інвестицій з-за кордону і 
повернення їх на батьківщину, українсько-польська 
інвестиційна співпраця витримала згадане серйозне 
випробування, продемонструвавши таким чином свою 
стабільність. Протягом 2009 р. польські інвестиції в 
Україну збільшилися на суму 170,2 млн. дол. США і 
склали загалом 864,9 млн. дол. США (2,2% від усіх 
іноземних інвестицій) [29]. З іншого боку, українські 
інвестори зберегли свої позиції в інвестиційному 
просторі Польщі. Зокрема, не зважаючи на кризу в 
металургійній та автомобільній галузях у Європі, 
у Польщі, після певних проблем, продовжують 
працювати металургійний комбінат “Гута Ченстохова”, 
Гданський суднобудівний завод (власник – корпорація 
“Індустріальний Союз Донбасу”), Варшавський авто-
мобільний завод (власник – “Авто ЗАЗ”), дистриб’ютор 
металопродукції “Центросталь-Бидгощ” (власник – 
“Українська гірничо-металургійна компанія”). Згідно 
оцінок експертів, фактичні обсяги українських 
інвестицій у Польщі на кінець 2009 р. перевищують 
1,3 млрд. дол. США. У 2009 р. продовжувалася 
активна українсько-польська співпраця в енергетичній 
сфері, в тому числі в контексті створення системи 
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Європейської енергетичної безпеки. Ключовим 
елементом її, як і протягом кількох попередніх років, 
були практичні кроки по реалізації проекту Євро-
Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), 
проекту, який має стати важливою складовою 
системи європейської енергетичної безпеки. У 2009 р. 
завершено ТЕО проекту, яке підтвердило його технічну 
можливість, економічну доцільність і конкурентну 
здатність. Підтверджено також наявність необхідних 
ресурсів каспійської нафти та попит на неї в Європі, 
які є достатніми для рентабельного функціонування 
коридору при розгалуженні його в м. Броди на три 
напрямки: до Польщі, до Словаччини-Чехії-Австрії, 
до Білорусі і балтійських країн. У липні 2009 р. 
Міжнародне транспортне підприємство (МТП) 
“Сарматія” визнане основним реципієнтом фінансових 
ресурсів ЄС у розмірі 110 млн. Євро у рамках 
структурної програми “Інфраструктура та навколишнє 
середовище”, призначеної для будівництва ділянки 
нафтопроводу Броди-Адамова Застава [32, 38]. В той 
же час, станом на 31 грудня 2009 р. на корпоративному 
рівні не вдалося повністю врегулювати підходи 
окремих учасників МТП “Сарматія” щодо майбутніх 
шляхів реалізації проекту, що вимагатиме подальшої 
роботи над проектом ЄАНТК як на рівні компаній-
учасниць, так і на політичному рівні. Протягом року 
продовжувався подальший розвиток українсько-
польського співробітництва в науково-технічній 
сфері. Не перший рік українські академічні та галузеві 
дослідницькі інституції, а також науково-дослідницькі 
центри вузів України конструктивно і з відповідними 
позитивними результатами співпрацюють з 
польськими науковцями. Головні форми співпраці – 
виконання двосторонніх проектів, спільна участь 
у міжнародних проектах та програмах, виконання 
українськими науковцями контрактних замовлень 
окремих польських компаній. Загалом, більше 100 
науково-технічних установ України досить активно 
співпрацюють з відповідними польськими структурами 
практично в усіх галузях науки. Відповідно до 
Протоколу на 2009-2011 рр. про виконання Угоди про 
наукове співробітництво між НАН України і ПАН від 
1997 р., затверджено до виконання 44 спільні проекти 
за участю 25 наукових установ України. З них – 57% в 
галузі фізико-математичних наук і математичних наук, 
36% - хімічних і біологічних наук та 7% - суспільних і 
гуманітарних наук. Крім НАН України, з українського 
боку активно задіяні у науково-технічній співпраці з 
Польщею Львівський національний університет ім. 
Івана Франка, Національний університет “Київський 
політехнічний університет”, національний науково-
дослідницький університет “Львівська політехніка”, 
Донецький державний гірничий університет, 
Дніпропетровська державна академія металургії, 
Прикарпатський національний університет ім. Василя 
Стефаника, Волинський національний університет ім. 
Лесі Українки, Хмельницький державний університет. 
В той же час потенціал двосторонньої науково-технічної 

співпраці є набагато більший від сьогоднішнього 
рівня співпраці у згаданій сфері і тому слід очікувати 
протягом найближчих років суттєвої активізації 
відповідних контактів. У 2009 р. досить інтенсивними 
темпами продовжувався розвиток українсько-
польського міжрегіонального співробітництва [32]. 
Співпраця між регіонами України і Польщі, 
місцевими громадами обох країн протягом останніх 
кількох років стала важливим елементом розвитку 
українсько-польських відносин і, як така, є важливою 
доданою вартістю у поглибленні економічного, 
гуманітарного, культурного, природоохоронного, 
наукового і освітнього співробітництва, у зближенні 
суспільств і народів обох країн. Станом на кінець 
2009 р. договірно-правова база міжрегіонального 
співробітництва складала понад 400 документів. Це 
угоди між областями та воєводствами , районами та 
повітами, містами, районами та староствами, містами 
і гмінами тощо. Фактично, “павутиною” співпраці 
охоплена вся територія України і Польщі. Станом 
на кінець 2009 р., зокрема, усі 16 воєводств Польщі 
формалізували свої відносини з областями України 
та Автономною Республікою Крим. В той же час з 
українських регіонів партнерів у Польщі не мають 
лише Запорізька і Чернігівська області, однак по цих 
областях вже започаткована робота по встановленню 
партнерських зв’язків з воєводствами Польщі. У 2009 р. 
реформовано головний інституційний механізм 
двосторонньої міжрегіональної співпраці – Міжурядову 
Координаційну Раду з питань міжрегіонального 
співробітництва (МКРМС) та забезпечено координацію 
діяльності по трьох основних напрямках: розбудова 
інфраструктури спільного державного кордону; 
облаштування (просторове планування) прикордонних 
регіонів; розвиток співробітництва між регіонами двох 
держав. В ході VIII засідання МКРМС, яке відбулося 
27-28 жовтня 2009 р. у Варшаві, було домовлено, 
що пункти пропуску, інфраструктура яких буде 
пристосована до проведення спільного прикордонно-
митного контролю, будуватимуться по обидва боки 
кордону, тобто як на території Польщі, так і на території 
України. Домовлено також розробити два стратегічні 
документи в сфері міжрегіонального співробітництва – 
“Стратегію українсько-польського міжрегіонального 
співробітництва та прикордонного співробітництва” 
з використання кластерної моделі та досліджень , що 
здійснюються Статистичним управління у Жешові; 
“Дослідження просторового облаштування території 
вздовж українсько-польського кордону” та карти 
прикордонних районів України та Польщі в технології 
“GIS” згідно із стандартами програми “INSPIRE” [28]. 
В рамках реформування МКРМС започатковано 
новий багатообіцяючий форум для обговорення на 
експертному рівні проблемних питань взаємодії 
українських та польських регіонів – Комісію з питань 
транскордонного співробітництва. Очікується, що 
ця комісія стане ефективним інструментом розвитку 
партнерства між заінтересованими адміністративно-
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територіальними одиницями обох держав. Домовлено, 
що під загальною координацією згаданої комісії 
спільно з польською та словацькою сторонами 
опрацьовуватиметься питання окремої операційної 
програми Європейської Комісії на фінансову 
перспективу 2014-2020 рр. для транскордонного 
регіону Карпат з метою його сталого розвитку. 

Контакти в гуманітарній сфері 
Досить активно розвивалося протягом 2009 р. 

співробітництво між Україною та Польщею у 
гуманітарній сфері – культурній, освітній, туристичній, 
спортивній галузях, в напрямку подальшого 
поглиблення процесу поєднання і примирення, 
забезпечення прав меншин – української в Польщі і 
польської в Україні. Поряд із візитами на найвищому 
рівні, важливими в контексті розвитку співпраці у 
гуманітарній сфері були візити до Польщі українських 
міністрів культури та туризму, освіти і науки, а також у 
справах сім’ї, молоді та спорту. Під час згаданих візитів 
було, зокрема, підписано Протокол про співробітництво 
між Міністерством культури та туризму України та 
Міністерством туризму і національної спадщини РП на 
2009-2012рр., та Протокол узгоджень між Міністерством 
науки і вищої освіти РП про створення Українсько-
Польського університету. Досить насиченим було 
протягом 2009 р. двостороннє культурно-мистецьке 
життя. Зокрема, на території Польщі українською 
стороною спільно з польськими партнерами було 
організовано низку фестивалів, виставок фотографій, 
виробів прикладного та декоративного мистецтва, 
здійснено обміни художніми колективами , гастролі 
театрів, організовано презентації українських фільмів 
в рамках фестивалів українського кіно та показів 
фільмів. Зокрема, вагомою подією в українсько-
польській співпраці у сфері культури став ІІ фестиваль 
“Українська весна” у Познані, гості якого мали 
можливість побачити виступи Державного камерного 
ансамблю “Київські солісти”, рок-гуртків “Тартак”, 
“LaoChe”, “Дримба да Дзика”. Почесним гостем 
фестивалю з українського боку був відомий актор 
Богдан Ступка, а з польського – відомий режисер Єжи 
Гоффман. Такими ж вагомими подіями були фестивалі 
української культури в Щецині, Білостоці (“На Івана 
на Купала”), Ждині (27-й Лемківський фестиваль), 
міжнародний фестиваль “Барви України”, який 
відбувся у Жешові [25]. Традиційно на високому рівні 
пройшов концерт на українсько-польському кордоні 
“Кордон 803”, який символізує необхідність побудови 
Європи без ліній поділу і участь у якому взяло понад 
15 тис. молодих людей з обох боків кордону. Великий 
інтерес викликали виставки українських художників, 
скульпторів, народних майстрів, іконописців, 
фотографів, філателістична виставка, презентації книг 
авторів з України та спільних публікацій. 

Додаткові можливості з’явилися у співпраці у сфері 
вищої освіти. 25 листопада 2009 р. міністри закордо-
нних справ двох країн П.Порошенко і Р.Сікорський 
підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України і 

Урядом Республіки Польща про навчання громадян 
України в Європейському колегіумі в Натоліні, що 
уможливить підготовку у Польщі фахівців з питань 
Європейської інтеграції для потреб державної 
адміністрації України [15]. Успішно закінчилися 
переговори щодо створення Українсько-польського 
Європейського університету, підготовлено відповідний 
проект угоди, який планується підписати у 2010 р. [38]. 
Протягом року обидві сторони активно взаємодіяли у 
створенні і реалізації спільних програм та проектів, 
спрямованих на активний обмін між освітніми та 
науковими закладами України і Польщі, молоді обох 
країн. Як приклад, Національний університет податкової 
служби України та Фінансова академія Польщі у 
Варшаві приступили до реалізації спільного проекту, 
який дозволяє українським і польським студентам 
паралельно здобувати освіту у згаданих вище закладах. 
Під час першого року функціонування проекту понад 70 
українських студентів після захисту дипломних робіт 
в Україні захистили магістерські роботи у Варшаві. 
Договір про співпрацю між згаданими навчальними 
закладами передбачає також проведення спільних 
наукових досліджень у галузі фінансів та економіки. 
Протягом 2009 р. обидві сторони продовжували активні 
зусилля щодо побудови Міжнародного центру зустрі- 
чей української та польської студентської молоді у Кар- 
патах (с.Микуличин, Івано-Франківська область) [25]. 
Вперше домовленість про будівництво згаданого 
Центру була офіційно зафіксована у Комюніке за 
результатами XIX засідання Консультаційного 
Комітету Президентів України та Республіки Польща, 
яке відбулося 9-10 червня 2009 р. у Вінниці [34]. “Було 
домовлено - зазначається у Комюніке – активізувати 
зусилля із створення за сприяння Президентів України 
та Республіки Польща Міжнародного Центру зустрічей 
української та польської молоді в Івано-Франківській 
області”. У Комюніке за результатами XX засідання 
згаданого Консультаційного комітету, яке відбулося 
9-10 листопада 2009 р. у Варшаві, зафіксовано, що 
“Сторони із задоволенням відзначили триваючий 
конкурс на архітектурний проект Українсько-Польсь- 
кого Центру зустрічей студентської молоді в Микули-
чині і наголосили на необхідності перейти до наступ-
ного етапу робіт після завершення конкурсу” [26]. 
Перший тур конкурсу відбувся, визначено кілька 
переможців. Найближчим часом із проектів переможців 
Конкурсна комісія вибере найоптимальніший, 
який буде доопрацьовано, можливо, з урахуванням 
певних елементів інших проектів, затверджено 
і запропоновано до реалізації [41]. Вивчаються 
можливості використання фондів ЄС, а також питання 
щодо можливого залучення до проекту одного з 
угорських або румунських університетів. Паралельно 
продовжується робота Прикарпатського національного 
університету ім. Василя Стефаника і Варшавського 
університету над відновленням історичної обсерваторії 
на горі Піп Іван [25]. У рамках заходів до 75-х 
роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні з метою 
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привернення уваги світової громадськості до теми 
Голодомору, що дозволить продовжити поступальний 
процес визнання його на світовій арені Голодомору 
геноцидом українського народу, Посольство України 
в Республіці Польща ініціювало відкриття у Варшаві 
пам’ятного знаку жертвам Голодомору. Пам’ятний знак 
було заплановано спорудити на Вольському цвинтарі 
у центрі Варшави поряд з українським некрополем, 
який виник у двадцяті-сорокові роки минулого 
століття. Тут спочивають козаки, старшини і генерали 
Армії Української Народної Республіки, видатні діячі 
періоду УНР – міністри, дипломати, професори та 
інші. Протягом 1999-2000 рр. згаданий український 
некрополь було відновлено. Перше поле у червні 1999 р. 
відкривали президенти України і Польщі Л.Кучма і 
А.Кваснєвський. Тому, встановлення саме у цьому місці 
пам’ятного знака жертвам Голодомору, як вважалося з 
самого початку, стане ще одним виявом пошани України 
до своїх героїв та завершить формування українського 
некрополя у польській столиці. Пам’ятний знак являє 
собою традиційний козацький хрест, на якому у бронзі 
символічно передається трагедія українського народу, 
та напис українською і польською мовами: “Пам’яті 
жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років”, “Pamięci 
ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933”. 
17 листопада 2008 р. на Вольському цвинтарі у Варшаві 
відбулося урочисте закладення “наріжного каменя” під 
пам’ятний знак вшанування жертв Голодомору 1932-
1933 рр. в Україні. Символічний камінь заклали Посол 
України РП О.Моцик та Голова Координаційної Ради 
української меншини при Посольстві України в Польщі 
Ю.Рейт [35]. 7 вересня 2009 р. в рамках Державного 
візиту Глави української держави до Польщі Президенти 
України і Польщі В.Ющенко і Л.Качинський відкрили 
згаданий пам’ятник [5]. На вшанування пам’яті жертв 
Голодомору та поширення правдивої інформації про 
цей один з найбільших злочинів XX ст. були спрямовані 
і інші заходи, які здійснювалися на території Польщі 
за активного сприяння польської сторони. Зокрема, з 
2007 р. у Польщі активно демонструється пересувна 
пленарна виставка “Wielki Głód na Ukrainie 1932-
1933”, підготовлена спільно СБУ та Інститутом 
національної пам’яті Польщі (Краківське відділення) 
за участі Генерального консульства України в Кракові, 
з якою до кінця 2009 р. змогли ознайомитися мешканці 
понад 20 міст Польщі. Згадана пленарна виставка, а 
також виставка українського художника В.Франчука 
“Розгойдані дзвони пам’яті” у 2009р. експонувалися у 
приміщенні Сейму РП. 25 листопада 2009 р. Міністр 
закордонних справ України П.Порошенко в рамках 
робочого візиту до Польщі запалив “свічку пам’яті” на 
поклав вінок до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 
1932-1933 рр в Україні, чим розпочав у Польщі черговий 
етап Загальноукраїнської акції “Запали свічку”, яка 
пройшла регіонами Польщі і яка супроводжувалася 
поминальними богослужіннями в православних та 
греко-католицьких храмах [36]. Значним доробком 
відзначився 2009 р. у питанні вшанування пам’яті 

та відзначення ювілейних дат відомих українських 
історичних постатей. Зокрема, було відкрито пам’ятні 
дошки у Люблині – греко-католицькому священику 
Омеляну Ковчу, який був в’язнем концтабору 
Майданек і до самої смерті, здійснював душпастирську 
діяльність; у Жешові – Симону Петлюрі; у Варшаві – у 
Великому театрі національної опери встановлено бюст 
великої оперної співачки Соломії Крушельницької. 
Було також відкрито вулицю Тараса Шевченка у 
м.Лігниця Дольношльонського воєводства та вулицю 
А.Шептицького у м.Ілава Вармінсько-Мазурського 
воєводства [25]. 

Продовжувалась робота з польською стороною з 
питання встановлення пам’ятника М.Грушевського 
у м. Холм. Владою міста виділено земельну ділянку 
у сквері навпроти церкви св. Івана Золотоустого, у 
якому М.Грушевського було хрещено, та дано згоду на 
облаштування коштом польської сторони прилеглої до 
пам’ятника території. Найближчим часом планується 
прийняття відповідного розпорядження Кабінету 
Міністрів України, після чого Міністерство культури 
і туризму України оголосить конкурс на кращий 
ескізний проект пам’ятника [38]. Досягнуто важливої 
домовленості про участь української сторони у заходах 
із відзначення у 2010 р. 600-ї річниці Грюндвальдської 
битви та 90-ї річниці Варшавської битви, в рамках якого 
планується вшанувати в різних містах РП, передусім у 
Варшаві, Жешові, Замості видатних українських діячів 
того періоду [25]. На сьогодні у 5 загальноосвітніх 
навчальних закладах РП та у понад 140 пунктах 
навчання рідної мови українську мову вивчає понад 
3 тис. учнів. Домовлено, що у 2010 р. у Варшавській 
загальноосвітній школі № 34 буде відкрито клас з 
українською мовою навчання. Фахівців з української 
мови у Польщі готують п’ять вищих навчальних 
закладів. З польською стороною домовлено, що 
у 2010 році в Польщі буде прийнято рішення про 
впровадження з 2012 року української мови, як 
іноземної, у системі польської освіти з можливістю 
складання учнями іспитів з цієї дисципліни у середніх 
школах [25]. Активно протягом 2009 р. продовжувався 
процес поєднання українського та польського народів. 
У цьому контексті досить важливою була участь 
Президентів України і Польщі у вшануванні жертв 
трагедії села Гута Пеняцька Бродівського району 
на Львівщині, де 65 років тому 28 лютого 1944 р. 
загинуло майже 1000 поляків, євреїв і українців [9, 10, 
31]. Завершилася підготовка до відкриття Меморіалу 
пам’яті загиблих українців у с.Сагринь Люблинського 
воєводства Польщі [38]. Протягом року здійснювалася 
активна робота по задоволенню культурно-освітніх 
потреб української громади в Польщі і польської в 
Україні. Зокрема, після кількох років наполегливих 
зусиль у принциповому плані вирішено питання про 
передачу Українського народного дому у Перемишлі, 
який був побудований на початку XX століття за 
кошти українців, українській громаді Польщі [25]. Як 
правило, культурно-інформаційні та освітні заходи, які 
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проводилися українською стороною на території РП, 
відбувалися за активної участі української громади. 
Нарешті, окремо слід відзначити зусилля двох країн 
по спільній підготовці України і Польщі до Євро-2012. 
Не було, мабуть, жодної зустрічі – від найвищого рівня 
і до двосторонніх заходів на регіональному рівні, в 
ході яких це питання не обговорювалося б [32, 40]. 
Протягом року продовжувалася розвиватися активна 
двостороння співпраця в контексті європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, а також реалізації 
Східного партнерства [32, 37, 39 40].

Загальний висновок
Таким чином, рік 2009 був в українсько-польських 

відносинах надзвичайно інтенсивним, відбулося 
чимало важливих подій, які принесли значну додану 
вартість у двосторонні стосунки практично на всіх 
напрямках, а сама співпраця між Києвом і Варшавою 
сприяла зміцненню стабільності у Центрально-Східній 
Європі та подальшому просуванню України на шляху 
Європейської і Євроатлантичної інтеграції.
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Olexander Motsyk
Ukrainian-Polish Relations – 2009

2009 became undoubtedly an important phase in the 
further development of ukrainian-polish relation. Tradi-
tionally high level of mutual trust and support had been 
added by substantial share of pragmatism and orientation 
towards realization of common national interests. During 
the year key ukrainian-polish institutional mechanisms had 
been established, a number of problems which has been 
negotiated for years solved. The cooperation in political 
sphere had been successfully developing, including on the 
highest level. Taking into consideration world financial 
and economic crises the parties took nesessary measures 
with the aim to minimise negative conseguences to bilater-
al trade and economic and investment cooperation. The de-
velopment of interregional and transboundary cooperation, 
cooperation in the context of preparation to Euro-2012, 
cooperation in humanitarian sphere, and also cooperation 
in the context of european and euroatlantic integration of 
Ukraine and implementation of “Eastern Partnership” proj-
ect had been continued. The above mentioned constructive 
cooperation facilitated further rapprochement between 
Ukraine and Poland, between societies of both countries, 
strengthened position and image of both states in Europe. 

Key words: Ukrainian-Polish relations, combination, 
Euro-2012, Eastern partnership, European integration, 
Euroatlantic integration, Forum of partership, visa mode, 
agreement about association.
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ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ЩОДО ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ЗАДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЧИ БЕЗПЕКИ?!

У статті досліджуються аспекти зовнішньої 
політики Європейського Союзу щодо демократизації 
держав Східної Європи у першому десятиріччі 
ХХІ століття. У розвідці з’ясовується чи 
зовнішньополітична діяльність ЄС спрямована 
на забезпечення перспектив вступу декількох 
східноєвропейських країн до Євросоюзу чи на 
збереження безпеки на просторі Східної Європи. У 
статті визначаються механізми політики ЄС щодо 
демократизації регіону, апробовується теза про 
необхідність демократизації східноєвропейських 
держав задля перспектив їх успішної інтеграції до 
Європейського Союзу і оцінюється положення про 
важливість демократизації Східної Європи заради 
безпеки і стабільності.

Ключові слова: Європейський Союз, 
демократизація, Східна Європа, інтеграція, безпека. 

На кінець першого десятиріччя ХХІ століття 
Європейський Союз демонструє як ефективність в 
економічній і політичній інтеграції держав-членів, 
так і успішність у протистоянні глобальним та 
регіональним викликам для безпеки і стабільності 
держав-членів Євросоюзу і суміжних територій. 
Після успішного п’ятого розширення ЄС, котре 

реалізувалося у вступі Болгарії і Румунії до цієї 
організації у січні 2007 р., Євросоюз сподівається 
розширити сферу свого впливу і контролю на сусідні 
держави, котрі ще не приєдналися до європейської 
й євроатлантичної спільнот. Незважаючи на те, 
що позаблоковий периферійний простір у Східній 
Європі суттєво зменшився внаслідок декількох етапів 
розширення НАТО й ЄС, він продовжує відігравати 
важливу роль для ЄС задля майбутнього європейської 
інтеграції та забезпечення стабільності і безпеки на 
континенті. Говорячи про Східну Європу, ми маємо на 
увазі Україну, Білорусь, Молдову і південнокавказькі 
держави – колишні радянські республіки, котрі не 
приєдналися до ЄС і НАТО до 2010 р. Ці держави, з 
одного боку, виступають перспективними акторами 
європейської й євроатлантичної інтеграції, а з 
іншого, володіють значним потенціалом як експорту 
нестабільності, так і забезпечення безпеки. З-поміж 
використання різноманітних інструментів посилення 
впливу на країни-кандидати і суміжні території 
ЄС, механізми демократизації довели свою дієвість 
у реалізації зовнішньої політики Євросоюзу. 
Кардинальні трансформаційні процеси у середовищі 
країн-кандидатів з Центрально-Східної Європи та їх 
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успішний досвід вступу до складу ЄС продемонстру-
вали вагомість виконання копенгагенських критеріїв 
задля перспектив європейської інтеграції у частині 
демократизації політичних режимів.

Упродовж 1990-х рр. і у першій декаді ХХІ ст. 
Європейський Союз значною мірою впливав на 
формування характерних рис внутрішньополітичного 
розвитку держав Східної Європи і пріоритетів їх 
зовнішньополітичної діяльності. Упродовж цього 
періоду Євросоюз запропоновував декілька механізмів 
формування й активізації свого впливу на зовнішній 
простір, у тому числі й східноєвропейський, з-поміж 
яких: „Спільна зовнішня політика та політика у сфері 
безпеки”, започаткована в 1992 р., „Європейська 
політика сусідства”, запроваджена в 2003 р. [20], 
„Східне партнерство”, ініційоване в 2008 р. [10] та 
інші проекти. Ці механізми зафіксували тенденцію 
до зростання уваги з боку ЄС до процесів, котрі 
відбуваються на східних рубежах ЄС, зокрема й задля 
посилення складової їх демократизації. Говорячи про 
демократизацію, ми маємо на увазі реорганізацію і 
модернізацію авторитарних і псевдодемократичних 
режимів, котрі еволюціонували на пострадянському 
просторі. Найбільш ефективним і знаковим прикладом 
їх демократизації стала хвиля „електоральних 
революцій”, котра прокотилася регіоном на початку 
ХХІ століття. З другої половини ХХ століття практика 
„поширення демократії” виявилася важливим 
завданням для зовнішньої політики більшості 
світових і європейських консолідованих демократій. 
На відміну від впливів будь-якої держави, роль ЄС 
вимагає іншого розгляду, оскільки роль міжнародної 
організації у зовнішній політиці слід оцінювати по-
іншому. Міжнародні організації відіграють активну 
роль у демократичних трансформаціях політичних 
режимів Центральної і Східної Європи, починаючи з 
часу „оксамитових революцій” 1989 р.

Чіткий шлях отримання членства в ЄС надав цій 
організації можливість використовувати вплив на 
країни, що планують вступити до організації у питанні 
будівництва демократії. ЄС вперше встановив декілька 
загальних вимог перед державами, котрі прагнуть 
приєднатися до організації в Копенгагені в 1993 р. 
Копенгагенські критерії регулюють стабільність 
інституцій, що гарантують безпеку, право закону, 
права людей, повагу і захист прав меншин; існування 
функціонуючої ринкової економіки, здатність 
взаємодіяти з конкурентним середовищем і ринковими 
силами всередині ЄС; спроможність брати на себе 
зобов’язання членства, включаючи вірність цілям 
політичного, економічного і монетарного союзу [5]. 
Погодимося з думкою К.Янцена, що Європейський 
Союз діє як інструмент примусу, запроваджуючи 
певні демократичні процедури. ЄС встановлює норми 
для всіх країн-членів і для держав, котрі прагнуть 
приєднатися до цього об’єднання. Примус може бути у 
формі м’якої сили і являє собою важливий аспект про-
цесу демократизації східноєвропейських держав [14].    

Відповідь на головне дослідницьке питання, 
сформульоване у назві статті, повинна з’ясувати чи 
зовнішня політика ЄС щодо демократизації суміжних 
держав із Східної Європи упродовж першого десяти- 
річчя ХХІ ст. була спрямована, передусім, на їх підтя- 
гування „копенгагенським критеріям” і, врешті, успіш-
ний вступ до складу Євросоюзу чи, здебільшого, на за- 
безпечення безпеки і збереження стабільності на  
східних рубежах ЄС. Задля цього у статті, по-перше, 
визначаються механізми політики ЄС щодо демокра-
тизації Східної Європи; по-друге, апробовується теза  
про необхідність демократизації держав східно-
європейського регіону задля перспектив успішної їх 
інтеграції до складу ЄС; і, по-третє, підтверджується чи  
спростовується положення про здатність політики де- 
мократизації з боку Євросоюзу зберегти безпеку і 
забезпечити стабільність на східноєвропейському 
просторі.

Про вплив ЄС і копенгагенських критеріїв на процес 
демократизації східноєвропейського регіону слід 
судити з того масиву досліджень в яких аналізується 
зовнішня політика ЄС щодо держав Східної Європи. 
Аспекти участі Євросоюзу у демократизації східно-
європейського простору розроблялися, здебільшого, 
зарубіжними дослідниками, з-поміж яких 
А.Акікмезе [6], Р.Балфор [7], Т.Бюрзель, Т.Ріссе [8], 
Л.Вей і С.Лєвіцкі [19], Б.Война [1], Д.Гроссманн 
[13], Ю.Давидов [2], А.Дімітрова, Д.Прідхем [9,18],  
Д.Ізір [11], А.-М. Ле Глоанек [3], А.Міссіролі [15], А.Мун- 
гіу-Піппіді [16], М.Оттавей [17], М.Стрежньова [4], 
Ф.Фукуяма, М.Макфол [12], К.Янцен [14] та інші. 

Демократизація задля інтеграції 
У цьому розділі ми визначаємо чи переслідує 

Євросоюз цілі щодо інтеграції країн Східної Європи 
до ЄС використовуючи механізми демократизації. 
Європейському Союзу відводиться головна, з-поміж 
більшості міжнародних організацій, роль, завдячуючи 
своєму унікальному підходу щодо „поширення 
демократії” на пост-комуністичні держави Центральної 
і Східної Європи. Проекція ролі ЄС у процесі 
„поширення демократії” на східноєвропейський 
простір полягає у використанні переваг європейської 
інтеграції. Визначена процедура отримання членства 
в ЄС надала цій організації унікальні можливості 
для використання власного впливу на країни, котрі 
планують приєднатися до цієї організації, у тому 
числі, й у питанні „поширення демократії”. У 
рамках конструктивістського напрямку принцип 
демократичної обумовленості підкорив собі стратегію 
просування демократії і європеїзації у Східній Європі. 
Принцип обумовленості і стратегія, котра з нього 
випливала, передбачали, що для отримання необхідного 
результату у взаємовідносинах з ЄС країнам 
претендентам слід прагнути до відповідності певним 
нормам. Демократична обумовленість, або „поси- 
лення шляхом заохочення”, успішно діє у рамках 
міжурядових переговорів з кандидатами на членство 
в ЄС. Більше того, у правлячих колах ЄС навіть 
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після завершення східного етапу розширення не 
планували відмовлятися від практики демократичної 
обумовленості щодо своїх східноєвропейських 
учасників [4, c.6]. Вплив ЄС на політику щодо 
демократизації, у тому числі в Україні й в інших 
пострадянських державах, слід розрізняти хоча б за  
тим, що ЄС є структурою, котра спрямована на 
розширення, що свідчить про інтерактивний спосіб 
взаємодії, оскільки ЄС теж зацікавлений у власному 
розширенні. Копенгагенські критерії грають роль 
вагомого аргументу у просуванні демократії на 
спільноти, котрі знаходяться на європейському 
континенті і не здатні відмовитися від перспектив 
європейської інтеграції. Відповідно позиції А.-М. Ле 
Глоанек, Евросоюз схильний втручатися у процес 
демократизації, котрий відбувається в інших країнах, 
з великим запізненням, або взагалі ухилятися від 
участі у ньому. Таким чином, у цілому ряді країн 
його втручання виявляється не зовсім вирішальним 
фактором [3, c.9]. На її думку, копенгагенські критерії 
є складовим і невід’ємним елементом зусиль, 
спрямованих на вироблення зовнішньої політики, 
котра б ґрунтувалася на утвердженні таких цінностей 
як демократія, права людини, верховенство закону 
і ефективність державних служб [3, c.7]. Визначена 
процедура отримання членства в ЄС надала цій 
організації унікальні можливості для використання 
власного впливу на країни, що планують приєднатися 
до цієї організації, у тому числі, й у питанні „поширення 
демократії”. Характерно, у нашому випадку, що 
критерії для вступу в ЄС постійно змінюються. По 
мірі розповсюдження таких цінностей як демократія і 
права людини в якості одних із головних політичних 
завдань, які стоять перед державами і міжнародними 
організаціями, ці критерії еволюціонувати 
доволі поступово [3, c.20]. Головним призом для 
європейських країн, як і головним пока-ранням, стало 
прийняття чи неприйняття в ЄС. Тому країни, котрі 
перед собою не ставили цих цілей, або принаймні 
вголос їх не артикулювали, отримували можливість 
уникати найбільшого покарання, а саме – нега- 
тивної відповіді на євроінтеграційні аспірації. Україна, 
наприклад, упродовж всього часу своєї історії не  
отримала позитивного рішення щодо своєї участі в ЄС.

Перспектива членства в ЄС забезпечила унікальне 
джерело демократизації для держав-аплікантів, 
оскільки Євросоюз вимагає повного демократичного 
пакету, включаючи повагу до прав людини, 
фундаментальні реформи і право закону. З іншого боку, 
відсутність можливості для членства в ЄС у середовищі 
східноєвропейських держав, котрі не увійшли до 
європейської й євроатлантичної інтеграційних систем, 
значно послабила західний інструментарій для цих 
країн [19, с.55]. Тісні географічні, соціальні, економічні, 
комунікаційні і міжурядові зв’язки між Центрально-
Східною і Західною Європою посилили демократичні 
сили, забезпечили способи і мотивації для розвитку 
демократії [19, с.55]. Незважаючи на те, що процес 

наближення тієї чи іншої країни до ЄС і практика її 
демократизації співпадають не завжди, досвід декількох 
етапів розширення ЄС, котрі відбулися на початку ХХІ 
ст., продемонстрував процедуру наближення будь-якої 
країни до Євросоюзу. З цим погоджуються чисельні 
дослідники, як, наприклад, Д.Ізір, на думку якої 
перспективи інтеграції до міжнародних інституцій, 
особливо ЄС, стають  потужною мотиваційною силою. 
Д.Ізір вважає, що політичний і економічний успіх 
європейської інтеграції став вагомим прикладом 
для східноєвропейських держав. На її думку, 
найголовнішою умовою для входження до ЄС є 
встановлення ліберальної демократії [11, с.99-120]. 
У випадках із Угорщиною, Словаччиною, Хорватією, 
Чехією і Румунією, дослідники знайшли збіг між 
умовами членства і демократичними реформами 
[17, с.375-380; 18, с.203-227]. Аналогічної позиції 
дотримується А.Дімітрова, котра наголошує на ролі 
різноманітних міжнародних організацій у просуванні 
демократії. Згідно з її позицією, Європейський Союз 
виявився найефективнішою організацією у питанні 
„поширення демократії” [9, с.91-112]. Так само 
перспективи європейської інтеграції розглядаються 
важливим етапом у просуванні демократії, які 
А.Дімітрова і Д.Прідхем визначають як „особливу 
інтеграційну модель” і „форму демократичного 
просування” Європейського Союзу [9, с.91-112]. На 
думку Т.Бюрзель і Т.Ріссе, процес підготовки до вступу 
в ЄС є наскільки специфічним і деталізованим, що 
режими виробляють визначену „дорожню карту” задля 
отримання членства в Європейському Союзі. На їх 
думку, цей процес набуває рис такого, що посилює сам 
себе по мірі того, як держави наближаються ближче 
до членства в ЄС [8]. На думку румунської дослідниці 
А.Мунгіу-Піппіді, існує незначне покращення стану 
демократизації держав після початку переговорів з ЄС. 
Вона приходить до висновку, що процес розширення 
ЄС має незначний вплив на демократію [16, р.16]. 
На думку Д.Гроссманна, найбільше, що зарубіжна 
демократизація може досягнути, це дія каталізатора, 
котрий лише підсилює швидкість і якість країни, 
котра намагається стати демократичною. Зарубіжна 
демократизація  надає консультації, напрямок, 
вміння і фінансування. ЄС володіє унікальним 
інструментом для демократизації, що пов’язаний 
з маахстрихтськими домовленостями, в котрих 
записано, що „будь-яка європейська держава, котра 
поважає принципи свободи, демократії, права людини 
і фундаментальних свобод та право закону, може 
подавати заявку на приєднання до Союзу”. Політичні 
вимоги копенгагенських критеріїв окреслюють 
стабільність інституцій, котрі гарантують демократію, 
право закону, повагу і захист меншин [13]. Модель 
демократизації через членство в ЄС є високоефективним 
інструментом для держав у здійсненні реформ. У 
випадку першої хвилі розширення ЄС на схід в 2004 р., 
гравітаційна модель європейської інтеграції успішно 
функціонувала з державами, котрі вже були орієнтовані 
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на захід і критично налаштовані до Росії, гармонізуючи 
внутрішні реформи з європейською інтеграцією. 
Ключовим знаком ефективності цього процесу є його 
географічне обмеження – це лише працює якщо країни 
вірять, що одного дня вони будуть спроможними 
приєднатися до ЄС. Підходи Євросоюзу є значно 
менш ефективними, якщо членство є неможливим 
чи нереалістичним. На думку Д.Гроссманна, одним з 
найбільших розчарувань України з часів помаранчевої 
революції була відсутність чіткого сигналу щодо 
приєднання до ЄС [13]. На думку дослідника, 
виконання основних політичних вимог є передумовою 
для початку формальних переговорів про членство 
в ЄС. Таким чином, вплив членства в ЄС повинен 
бути оцінений з часу коли країни Центрально-Східної 
Європи показали свій інтерес у приєднанні до ЄС. Для 
більшості з них це був 1993 р., коли ЄС чітко заявив, що 
членство є можливим для них. Д.Гроссманн приходить 
до висновку, що гравітаційна сила ЄС володіє значним 
впливом на проведення реформ [13].

Незважаючи на те, що питання ймовірного вступу 
нових держав-членів до складу ЄС не залишає багато 
оптимізму, в Європі розуміють важливість процесу 
демократизації для Східної Європи, як одного з 
компонентів загальноєвропейської стратегії на 
подальшу інтеграцію і виконання копенгагенських 
критеріїв у перспективі. Лише у випадку становлення 
демократичних режимів у регіоні, Європейський 
Союз отримує достатній вплив на ряд процесів, котрі 
відбуваються на східноєвропейському просторі. У 
даному випадку мова йде про енергетичну політику, 
міграційні процеси і, у цілому, безпеку і стабільність 
на східних рубежах ЄС. Процес наближення тієї або 
іншої країни до Євросоюзу є важливим інструментом 
її демократизації. 

Демократизація заради безпеки
У цій частині статті поставлено за мету визначитися 

із можливостями впливу Європейського Союзу на 
збереження безпеки і забезпечення стабільності 
на просторах ЄС і Східної Європи, завдячуючи 
демократизації. Ми виходимо з положення, що 
„поширення демократії” на той чи інший режим, 
з-поміж іншого, означає посилення впливу на нього з 
боку джерела демократичних цінностей – у нашому 
випадку Європейського Союзу. Теорія демократичного 
миру доводить важливість функціонування 
демократичних режимів для забезпечення глобальної і 
регіональної безпеки. У попередній частині статті ми 
дійшли висновку, що процес наближення тієї чи іншої 
країни до реалізації європейської інтеграції є важливим 
механізмом її демократизації. У цій частині статті слід 
визначитися чи європейська і регіональна безпека 
і стабільність може бути забезпечена політикою 
ЄС на демократизацію Східної Європи. Питання 
забезпечення стабільності і посилення різноманітних 
аспектів безпеки виступає фундаментальним задля 
успішного розвитку європейської інтеграції та 
її перспектив. Розвиток європейської інтеграції 

продемонстрував, що демократичні цінності лежать 
в основі вступу до ЄС, а консенсусні положення є 
головними знаряддями і принципами внутрішньої і 
зовнішньої політики. Європейська інтеграція у форматі 
Євросоюзу не лише виключила можливість для його 
учасників використовувати військову силу один проти 
одного, а й значно знизила традиційну конфліктність 
між декількома його учасниками. Щоправда, не 
слід упустити думку, що процес демократизації, 
навіть більше ніж стабільні авторитарні режими, 
схильний до збройних конфліктів і війн [2, с. 12-
14]. Процес демократичної інтервенції на прикладі 
демократизації близькосхідного простору підтвердив 
цю тезу. У свою чергу, східноєвропейський простір 
відіграє роль як ймовірного джерела небезпеки, так і 
важливого партнера у подоланні сучасних і ймовірних 
викликів стабільності для Європейського Союзу, 
завдячуючи своєму географічному розташуванню, 
політичним орієнтирам, енергетичним і транспортним 
ресурсам, військовому і демографічному потенціалу, 
соціально-економічним можливостям. На сучасному 
етапі головними завданнями ЄС у сфері безпеки на 
східноєвропейському напрямку є: енергетичний сектор, 
неконтрольована міграція населення, організована зло-
чинність, охорона оточуючого середовища, тероризм, 
поширення хвороб і, звісно, класичні аспекти безпе-
ки [20]. Погодимося із думкою турецького дослідника 
А.Акікмезе, що ЄС володіє значними ресурсами 
політичних, дипломатичних і економічних інструментів 
для управління безпекою, зокрема, й поза кордонами 
ЄС. З-поміж цих інструментів – розширення є найбільш 
ефективним [6, p.11]. Пропонуючи членство державі 
чи групі держав у відповідність із стандартами ЄС, 
Євросоюз володіє можливістю ініціювати політичні 
і економічні реформи у тих країнах, котрі прагнуть 
членства, таким чином, зменшуючи будь-який ризик 
небезпек, котрі можуть проникнути в ЄС [6, p.11]. 
Отже, розширюючи норми, правила, можливості і 
обмеження для країни, котра прагне приєднатися 
до європейської інтеграції, ЄС намагається зробити 
нестабільність і конфлікт менш ймовірними [15, 
p.17]. Останній раунд розширення ЄС, включаючи 
країни з Центрально-Східної Європи, виступає тестом 
для ефективності розширення у питанні управління 
європейською безпекою [6, р.11]. ЄС намагається 
бути оточеним конструктивними партнерами на своїх 
кордонах, і для цього Європейський Союз виробив дві 
різні тактики щодо зовнішніх кордонів задля зменшення 
ризиків безпеці. По-перше, ЄС намагається керувати 
безпекою через пропозицію своїм сусідам „пряника” 
членства де це можливо [6, p.14]. Ця політика довела 
свою успішність у випадку з країнами-аплікантами з 
Центрально-Східної Європи. По-друге, забезпечуючи 
безпеку у безпосередній близькості до Євросоюзу, 
ЄС використовує політику за формулою стабілізація/
співробітництво/партнерство, охоплюючи поєднання 
деяких політичних і економічних інструментів безпеки, 
котрі є в його розпорядженні [6, p.14]. ЄС, розуміючи, 
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що східноєвропейські рубежі є, у цілому, зоною 
нестабільності, намагався відповісти на ці загрози 
пропозицією безпеки за допомогою Угод партнерства 
і співробітництва (УПС) зі всіма східними державами-
сусідами упродовж 1990-х рр. УПС, з-поміж іншого, 
діяли як інструменти забезпечення політичного 
діалогу, трансформації і демократичної консолідації. 
Наступним етапом відповідей на виклики безпеки з боку 
східноєвропейського простору стало запровадження 
Європейської політики сусідства задля запобігання 
нових розподільчих ліній в Європі і забезпечення 
свободи, безпеки і розвитку у новому сусідстві. 
У свою чергу, погодимося із думкою Б.Войни, що 
запровадження ініціативи „Східне партнерство” стало 
проектом прямого продовження зусиль із укріплення 
Європейської політики сусідства на просторі Східної 
Європи і новим стимулом для розвитку відносин ЄС з 
державами, котрі задіяні у цій ініціативі. Європейська 
політика сусідства передбачає використання 
„м’якої сили” Євросоюзу і опосередковано сприяє 
укріпленню міжнародної безпеки у регіоні, а також 
обміну інформацією і досвідом у галузі демократії і 
енергетичної безпеки, з-поміж іншого [1, c.9-13].

Процес наближення до ЄС держав зі Східної Європи, 
необхідність виконання критеріїв вступу і переваги 
участі у запропонованих Євросоюзом ініціативах 
регіонального співробітництва і партнерства, а також 
спільне прагнення сторін зробити європейський 
простір безпечним і стабільним підштовхували 
держави Східної Європи до демократизації.

На початку ХХІ ст. після декількох етапів 
розширення НАТО й ЄС східноєвропейський регіон 
залишається цікавим для країн Заходу. Політика 
Європейського Союзу щодо демократизації декількох 
держав Східної Європи у першому десятиріччі ХХІ 
ст. була спрямована як на довгострокові перспективи 
їх інтеграції до ЄС, так і забезпечення стабільності і 
безпеки на східних рубежах ЄС. Зовнішньополітична 
орієнтація більшості східноєвропейських держав на 
інтеграцію до ЄС виявилася важливим механізмом 
задля просування цінностей демократизації у 
регіоні. Європейська стратегія, котра практикувалася 
упродовж 1990-х рр. – першій декаді ХХІ ст. щодо 
„поширення демократії” на східноєвропейський 
простір довела свою дієздатність і перспективність. 
Разом із необхідністю виконання існуючих критеріїв 
вступу до ЄС і НАТО, держави східноєвропейського 
регіону повинні забезпечити регіональну стабільність 
і безпеку, підтримати процес „поширення демократії”, 
активізувати регіональне співробітництво й інтеграцію 
та інше. Виклик демократизацією з боку ЄС повинен 
виявити чи держави Східної Європи поділяють 
цінності держав-членів Євросоюзу і демонструють 
готовність приєднатися до європейської інтеграції у 
перспективі.  
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The EU Policy towards Democratization of Eastern 
Europe: For the Sake of Integration or Security?!
This article deals with the aspects of the European 

Union policy towards democratization of the East Eu-

ropean states in the first decade of the 21st century. The 
objective of the article is to identify whether the foreign 
policy of the EU was directed to promote the perspectives 
of the accession of the several East European states to the 
EU or to secure the East European space. The mechanisms 
of the EU policy towards democratization of Eastern Eu-
rope are identified. The point of view about the necessity 
of the regional states democratization for their successful 
integration into the EU is evaluated. The standpoint of the 
importance of the East European democratization for the 
sake of security and stability is specified.

Key words: the European Union, democratization, 
Eastern Europe, integration, security.
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ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті аналізується тероризм як небезпечне 

явище для людства, стоїть в одному ряду світових 
загроз поряд з ядерною та екологічною небезпекою. 
Міжнародний тероризм стає самим поширеним 
засобом вирішення конфліктів у різних регіонах 
планети. Сьогодні в Україні є чинники, існування яких 
складає ґрунт для виникнення різних за масштабами 
та систематичністю терористичних проявів. В 
умовах загострення кризи, що охопила політичні, 
економічні та соціальні відношення в Україні, 
можна окреслити фактори, які сприяють розвитку 
тероризму: криміналізація суспільства, корупція, 
низький економічний рівень країни, невдоволення 
існуючими суспільними відносинами, значний рівень 
злочинності.

Ключові слова: міжнародний тероризм; полі-
тичний і національний тероризм; екстремізм; злочин.

Тероризм має глибокі історичні, етнотериторіальні 
і релігійні корені, а мотиви прояву конкретної 
терористичної діяльності варто шукати в розумінні 
соціально-економічної і геополітичної обстановки. 
Тероризм перетворюється в явище глобального 
масштабу через здатність використовувати досягнення 
технічного прогресі як у частині озброєності виконавців, 
так і при виборі об’єктів проведення терористичних 
акцій (ядерний, електронний, хімічний, екологічний, 
біологічний). Терористичні групи оснащені 
сучасною зброєю, новітніми системами зв’язку, 
володіють серйозними фінансовими можливостями 
і комунікаційними технологіями високого рівня, що 
можна використовувати для потрібного впливу на 
маси, популяризації своєї ідеології. 

Історія тероризму як соціально-політичного 
явища нараховує більш ніж півтори століття. У світі 
функціонують десятки наукових центрів з вивчення 
тероризму, існує багато літератури, присвяченої аналізу 
цього негативного феномена суспільного життя. 

Кожна історична епоха переживала певні явища 
і процеси, до яких була прикута увага людської 
спільноти протягом тривалого часу і які, певною 
мірою, визначали і характер тієї чи іншої епохи. Друга 

половина ХІХ ст. проходила під знаком масового 
захоплення соціалістичними ідеями, а визначальним 
явищем другої половини ХХ ст. стала „холодна 
війна”. Тероризм – це специфічна складова суспільно-
політичного життя, яка є постійним супутником історії 
людської цивілізації. 

Як відзначають вчені, тероризм почав набирати 
силу з 1966 р. Особливістю сучасного тероризму, що 
обумовлює його підвищену громадську небезпеку, є 
його масовий і систематичний характер. У доповіді 
Центрального розвідувального управління США про 
міжнародний тероризм, яка була надана для розгляду 
конгресу 1 січня 1981 р., вказується, що за період 1968 – 
1979 рр. було вчинено 3336 терористичних акти, за 
1976 р. – 413, а за 1979 – 760. В результаті цих актів 
було вбито 587 чоловік в 1979 і 646 чоловік в 1980 р. 
В самому ж звіті зазначено, що правдивість цих 
даних досить сумнівна, оскільки „в відомостях, що 
публікуються, статистичні дані применшуються…”[8].

У світі лише протягом 1996 р. було скоєно понад 
2500 актів тероризму. Кількість загиблих збільшилася 
в 1996 році до 311 осіб проти 177 осіб у 1995 р. Від рук 
терористів біло поранено 2652 чоловіка. В 1997 р. 221 
чоловік загинув і 693 поранено. Більше всього актів 
тероризму було вчинено в 1997 р. на Середньому Сході – 
440, в Азії – 334, Латинській Америці 128, Європі – 52. В 
1998 р. в Росії біло вчинено 21 терористичний акт [10]. 
Сучасний тероризм має організований характер. У 
виступі на нараді Лондонського інституту сучасної 
історії, присвяченому вивченню сучасного тероризм  
П. Женке відмітив „транснаціональний характер 
операцій тероризму, задуманих в одній, а реалізованих 
в іншій країні, вимагаючи в ряді випадків високої 
технічної кваліфікації, наприклад, при позбавленні 
Лісабона води, а Риму – телефонного зв’язку, розриву 
взагалі всіх зв’язків з Буенос-Айресом, плануванні 
руйнування лондонського метро” [11].

„Транснаціональний” характер тероризму 
викликає необхідність самого прискіпливого 
дослідження діяльності терористичних організацій, їх 
взаємозв’язків, контактів з міжнародними злочинними 
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організаціями. Поряд з дослідженнями вчених інших 
країн в Україні з явилися також роботи, в яких 
висвітлюється питання концептуального характеру 
походження тероризму, його соціально-психологічних 
особливостей, класифікації основних напрямків, 
наводяться дані відомих терористичних організацій 
світу, терористів минулого і сьогодення, про здійснені 
ними терористичні акти.

Досить різноманітні форми, в які втілюється 
тероризм. Якщо в минулому тероризм втілювався в 
основному в убивстві , пораненні або залякуванні 
державних та громадських діячів, то в даний час він 
приймає такі форми, як пошкодження та підривання 
шляхів сполучень і інших засобів пересування, 
підривання громадських та публічних споруд, 
житлових будинків, пограбування складів зі зброєю 
і підприємств, окупація посольств, напади на місця 
міжнародних зустрічей, штаб–квартири міжнародних 
організацій та інше.

Також досить різноманітні знаряддя злочинів, 
якими користуються терористи. Сьогодні вони 
володіють всіма досягненнями сучасної техніки, 
що свідчить про могутні джерела фінансування 
терористичних організацій. На зміну традиційній, 
в минулому, саморобній бомбі, вибух якої прирікав 
в першу чергу самого терориста, сучасні терористи 
широко застосовують бомби-листи, бомби-посилки, 
контактні бомби та бомби сповільненої дії, що дозволяє 
злочинцям залишатися довгий час, а то й взагалі, 
безкарними, і, що найголовніше, вкрай ускладнює 
боротьбу з ними. Все більш поширювані можливості 
використання терористами хімічної, біологічної і навіть 
термоядерної зброї викликає серйозне занепокоєння у 
світової спільноти.

З точки зору моральності, тероризм – це деградація, 
втрата всього людського. Відрізняють два види 
тероризму: політичний і національний. Метою 
тероризму є досягнення політичних цілей – примусити 
уряд чи установи або організації вчинити дії, вигідні 
для політичних інтересів терориста [8].

Під політичним тероризмом розуміються всі прояви 
терористичної активності, що направлені на зміну 
суспільного устрою в цілому в будь-якій його частині. У 
вузькому розумінні під політичним тероризмом мається 
на увазі боротьба, що направлена на попередження 
чи прийняття будь-яких рішень, що відносяться до 
державного устрою. Соціальний тероризм формується 
на основі більш глибоких внутрішніх соціально-
політичних конфліктів і проявляється у двох основних 
формах: лівого і правого тероризму.

Національний тероризм здійснюється за етнічними 
ознаками, сепаратистський тероризм проводиться 
національно-політичними групами меншин, що 
борються за суверенітет чи розширення автономії 
історичної території проживання. 

Внутрішній та міжнародний тероризм характери-
зується: внутрішній тероризм здійснюється на території 
однієї держави. Терористи і жертви – громадяни 

цієї держави. Міжнародний тероризм здійснюється 
терористами проти представників іноземних держав та 
міжнародних організацій.

Безпосередньо тероризм втілюється у вигляді 
терористичного акту – здійснення злочину терори-
стичного характеру, яке є завершальним етапом 
терористичної операції. Терористичні акти бувають 
таких видів: диверсія, викрадення, замах і вбивство, 
пограбування (експропріація), хайджекінг – 
захоплення транспортного засобу: літака, залізничного 
потягу, автомобіля, корабля, захоплення будівель, 
озброєний напад, кібертероризм – напад на комп’терні 
мережі, політичні вбивства, кримінальні злочини. 
Тероризм – вияв нездоров’я суспільства (громади, 
суспільства, людства). Для терориста насильство це 
спосіб впливу на суспільство у необхідному напрямі і 
форма демонстрації незгоди з усталеними нормами і 
стереотипами [4].

Тероризм стає дедалі одним з найбільш 
невиправданих і найнебезпечніших злочинів. 
Невиправданим тому, що терористи дуже рідко 
досягають своєї мети. Найнебезпечнішим тому, що 
гинуть ні в чому не винні люди – діти, жінки, старі, немічні. 
Тероризм – ознака неблагополуччя в суспільстві, його 
хворобливості, а тому головними засобами боротьби з 
тероризмом повинні стати соціальні і політичні засоби. 
Вперше поняття тероризму з’явилося і розвивалося 
у міжнародному законодавстві. Це знайшло своє 
відображення в таких міжнародно-правових актах, як 
документи міжнародних конференцій по уніфікації 
карного законодавства в 20 – 30 рр. ХХ ст. У 1937 р. 
в Женеві на скликаній за ініціативою Ліги Націй 
міжнародній конференції було схвалені Конвенція 
про попередження тероризму і покарання за нього і 
Конвенція про створення міжнародного карного суду. 

Система міжнародного співробітництва в боротьбі 
з тероризмом на глобальному рівні представлена 
рамками ООН, її спеціалізованих установ ІКАО ІМО, 
МАГАТЕ. Під їхньою егідою створена і діє міжнародно-
правова база такого співробітництва, що включає до 
себе цілу низку універсальних угод.

Збільшення числа злочинів терористичної 
спрямованості спричинило прийняття Токійської 
конвенції про злочини на борту літака 1963 р.; 
Гаагської конвенції про боротьбу з незаконним 
захопленням повітряних суден 1970 р.; Монреальської 
конвенції про боротьбу з незаконними актами, які 
направлені проти безпеки цивільної авіації 1971 р., яка 
у 1988 році була доповнена Протоколом про боротьбу 
з незаконними актами насильства в аеропортах, що 
обслуговують міжнародну цивільну авіацію; у 1988 р. 
була схвалена Конвенція про боротьбу з незаконними 
актами, спрямованими проти безпеки морського 
судноплавства, і Протокол про боротьбу з незаконними 
актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних 
платформ, розташованих на континентальному шельфі; 
Конвенція про боротьбу з захопленням заручників 
1979 р., Конвенція про маркування пластикових 
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вибухонебезпечних речовин 1991 р. [6].
Фундаментом, на якому базується стратегія і тактика 

боротьби із сучасним тероризмом, є конституційні 
й інші законодавчі норми, орієнтовані на захист 
особистості, охорону безпеки суспільства і держави від 
злочинних зазіхань. Йдеться про Конституцію України 
і національне законодавство в частині, що торкається 
боротьби з терористичними проявами; постанови 
Верховної Ради. Укази Президента, постановити 
Кабінету Міністрів України, що передбачають 
загальнодержавні заходи протидії терористичним 
проявам; про результати досліджень концептуального 
характеру Міжвідомчого науково-дослідного центру 
при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією 
й організованою злочинністю при Президенті України; 
спільних розробках НАН України і Служби Безпеки 
України з питань удосконалення законодавчої і 
нормативної баз, що регламентують боротьбу 
з тероризмом України; про нормативні акти, що 
регламентують діяльність спец підрозділів право-
охоронних органів України, на які покладені завдання 
боротьби зі злочинами терористичного характеру.

В даний час законодавча база боротьби з тероризмом 
міститься в Конституції України, Законі України 
„Про боротьбу з тероризмом”, Законі України „Про 
основи національної безпеки України”, „Про Службу 
безпеки України”, Кримінальному кодексі України 
(шістнадцять статей). 

Входження України у світовий простір позначається 
відчутними зрушеннями в усіх сферах її життя – полі- 
тичній, соціально-економічній, духовній, культурній. 
Найсуттєвіший здобуток України – її суверенітет. В  
Конституції України підкреслюється: „Україна є суве- 
ренна і незалежна, соціальна держава” [5]. Україна стала 
на шлях соціального прогресу і стабільності, реалі- 
зується ідея забезпечення пріоритету прав і безпечної 
життєдіяльності людини. Більш чітко визначається 
місце і роль України в геополітичному і геоекономіч-
ному просторі. Відстежуються конкретні цілі і завдання 
з урахуванням наявних матеріальних, фінансових та 
інших ресурсів держави, осмислюються оптимальні 
шляхи їх досягнення. Відсутність в Україні громадсь-
кого консенсусу з політичних, економічних, соціальних 
питань – одна з головних причин не тільки кризи в 
Україні, але і системної кризи пострадянських країн. 

Оцінюючи становище в Україні в контексті 
розвитку світової цивілізації та виявляючи загальні 
національні цілі майбутнього: „…сподівання 
української нації, які протягом віків живилися ідеєю 
державної самостійності здійснилися, Україна здобула 
незалежність мирним демократичним шляхом… 
поклавши шляхом її становлення повернення до 
європейських цінностей” [7].

Україна стала на шлях демократичних перетворень, 
що потребує проведення внутрішньої перебудови 
держави і суспільства разом із розширенням та 
поглибленням різноманітних відносин з іншими 
державами. Інтегруючись у загальноєвропейський 

процес, Україна приєднується і до проблем , що стоять 
за міждержавними відносинами. Тероризм – одна 
з таких проблем, яка все більше загрожує безпеці 
багатьох країн і їхнім громадянам, спричиняє величезні 
політичні, економічні та моральні витрати, зумовлює 
сильний психологічний тиск на великі маси людей.

Останнім часом світ став свідком ескалації 
тероризму. Все більш витонченими стають 
терористичні акти, жорсткішають його форми. Ці види 
насильства особливо процвітають в районах соціальної, 
національної напруженості: в Азії, на Близькому 
Сході, а також в багатьох регіонах колишнього СРСР. 
Тероризм набуває гострих форм, і до нього починають 
все частіше вдаватися в передкризові і кризові періоди 
розвитку суспільства. Для передкризового періоду 
характерний терор, який є безумовним показником 
соціального неблагополуччя і можливих грандіозних 
змін. Так було і в Росії з 60-х рр. Х1Х ст. Під час 
відкритого громадянського протистояння політичний 
тероризм межувався з військовим і державним, нерідко 
з кримінальним і ідеалістичним. Ті ж самі форми 
тероризму можна спостерігати і після вставлення 
твердої влади, але з величезним переважанням 
державного. Цей період після захоплення влади можна 
назвати кризовим, так як прихід тоталітаризму означає 
всезагальну кризу – соціальну, духовну, моральну, 
психологічну, економічну, технологічну у всіх сферах 
життєдіяльності людини.

Наприклад, в Федеральному Законі РФ „Про 
боротьбу з тероризмом”, який прийнято Державною 
Думою 0307.98 р., зазначається: „Тероризм – насилля 
чи загроза його застосування щодо фізичних осіб чи 
організацій, а також знищення або пошкодження (чи 
загроза знищення) (пошкодження) майна чи інших 
матеріальних об’єктів, що створює загрозу загибелі 
людей, спричинення значної майнової шкоди або 
настання інших суспільно небезпечних наслідків, 
що здійснюються з метою порушення суспільної 
безпеки, залякування населення чи здійснення 
впливу на прийняття органами влади рішень, що 
вигідні терористам, чи задоволення їх неправомірних 
майнових та(чи) інших інтересів; посягання на 
життя політичного чи громадського діяча, що 
здійснене з метою призупинення його державної 
чи іншої політичної діяльності або через помсту за 
таку діяльність; напад на представника іноземної 
держави чи співробітника міжнародної організації, 
що перебувають під міжнародним захистом, а також 
на службові приміщення чи транспортні засоби осіб, 
що перебувають під міжнародним захистом, якщо 
це діяння здійснене з метою провокації війни чи 
ускладнення міжнародних відносин” [9].

В Законі України „Про боротьбу з тероризмом” 
визначено: „Тероризм – суспільно небезпечна 
діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому 
застосуванні насильства шляхом захоплення 
заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування 
населення та органів влади або вчинення інших 
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посягань на життя чи здоров я ні в чому не винних 
людей або погрози вчинення дій з метою досягнення 
злочинних цілей; …міжнародний тероризм – 
здійснювані у світовому чи регіональному масштабі 
терористичними організаціями, угрупуваннями, 
у тому числі за підтримки державних органів 
окремих держав, з метою досягнення певних 
цілей суспільно небезпечні насильницькі діяння, 
пов’язані з викраданням, захопленням, вбивством 
ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і 
здоров’ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування 
важливих народногосподарських об’єктів, систем 
життєдіяльності комунікацій, застосуванням чи 
загрозою застосування ядерної, хімічної, біологічної 
та іншої зброї масового ураження” [2]. 

Внутрішньонаціональний тероризм притаманний 
не лише тому період, коли суспільство переходить 
від демократії до тоталітаризму, а й взагалі ті часи, 
коли відбувається крутий перелом, перехід від 
тоталітаризму до демократії. Це має місце завжди, 
коли ослаблюється влада, центральна і місцева, 
провідні державні і суспільні інститути, формальний і 
неформальний соціальний контроль, коли відбувається 
зміна ідеологій і моральних орієнтирів і зростає 
напруженість і тривожність в суспільстві. Це завжди 
викликає зростання насильства, в тому числі такого 
небезпечного як тероризм, з яким держава зусиллями 
правоохоронних органів може не справлятися.

Для посилення тероризму склався комплекс 
передумов соціального, національного, ідеологічного, 
психологічного характеру. Крах тоталітарної системи 
і розпад імперії, параліч влади і державно-економічна 
криза, стрімке падіння життєвого рівня має загроза 
росту безробіття, нестійкість системи громадянських 
відносин, структур і зруйнування звичних світоглядних 
засад, загострення різних – політичних, соціальних, 
національних протиріч і вивільнення агресивних 
потенцій, загальне падіння моралі, торжество цинізму, 
легалізація безсоромності, вибух злочинності. 

В обстановці паралельного здійснення 
загальноекономічних перетворень і становлення 
незалежної державності, що поєднується в боротьбі 
за владу і розгулом націоналістичних пристрастей, 
лозунг соціальної справедливості відходить на задній 
план, але не знімається зовсім, а ставиться на службу 
національному тероризму, оскільки всі біди і труднощі 
народу войовничими сепаратистами розглядаються як 
похідні від тих чи інших проявів національного утиску. 
Постійно нагадує про себе і інший варіант: використання 
національних і релігійних мотивів для того, щоб під їх 
прикриттям розв’язувати завдання розподілу влади. 
Тут на одному боці знаходяться представники старої 
партійно-державної номенклатури, а на іншому – 
діячі нової націоналістичної опозиції. Для деяких 
республік характерно і те, що за зіткнення навколо 
загальнонаціональних лозунгів приховується війна 
різних місцевих, етнічних, релігійних кланів. 

У загальних рамках націоналістичного тероризму 

проводяться акції сил, які переслідують різноманітні 
цілі. Це й непрямий держаний терор, що здійснюється 
місцевою владою стосовно людей і організацій, 
що представляють позицію, і використання терору 
етнічними угрупуваннями, що сперечаються в 
політичній боротьбі, і провокування терактів для 
розпалювання ворожнечі до представників інших 
народів і релігій [3]. 

Національний тероризм є найраціональнішою 
з форм терористичної активності, пов’язаною із 
звільненням в умовах сильної централізованої 
держави. Інспірований організованими структурами, 
він постійно виходить з-під їх контролю, приймаючи 
форму звірячих безчинств охопленого гнівом натовпу. 
Тай індивідуальні його прояви носять виключно 
жорстокий характер.

Деякі особливості тероризму безпосередньо 
пов’язані з унікальними геополітичними характе-
ристиками СНД. З обмеженості територій, багато 
національності населення, нерівномірності регіо-
нального соціально-економічного розвитку витікає 
багато потенційних терористичних осередків. Це 
означає, що в рамках одного політичного утворення 
існують і переплетені основні напрямки в тероризмі, 
які в інших країнах представлені ізольовано.

В період кризисних ситуацій звертають на себе 
увагу широта і використання власними політичними 
інститутами терористичних способів війни. Так 
відбувалося і на Кавказі, і в Молдові, і в Середній Азії, 
і в Прибалтиці.

На фоні терористичної активності в багатьох 
колишніх республіках колись єдиної держави, що 
роздирається міжусобицями та протистоянням одне 
самому, чітко видно, що систематичний і організований 
тероризм в Україні великого масштабу не набрав. Для 
тероризму сприятливим грунтом є регіональні кризи і 
конфлікти. Проведення ж лінії на залякування вогнищ 
міжнародної напруженості невпинно спрацьовує на 
зниження рівня тероризму як в окремих країнах, так 
і у світі в цілому. Протидія тероризму – це боротьба 
за оздоровлення міжнародної обстановки. Тероризм 
став фактором, що не просто дестабілізуюче діє 
на нормальний розвиток міжнародних відносин, 
діям терористів притаманний вибухонебезпечний 
потенціал, здатний паралізувати політичну волю уряду, 
зірвати розвиток позитивних міжнародних процесів, 
створити кризові ситуації, що можуть спричинити 
загострення міжнародної обстановки [1].

Першорядним нагальним завданням сьогодення є 
значна активізація владних структур, політичних та 
інтелектуальних сил по розробці головних положень 
довготривалої стратегії розвитку України. На вирішення 
цієї надзвичайно складної проблеми потрібен 
історично тривалий перехідний період, на протязі якого 
буде сформовано багатовимірна соціальна система, 
побудоване громадянське суспільство, створені 
відповідні структури в усіх сферах суспільного життя, 
запущені механізми самоврядування і самоуправління.
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Стан нашого суспільства сьогодні характеризується 
прагненням народу, прогресивних сил до утвердження 
стабільності, економічного зростання, утвердження 
ідеалів духовності, що забезпечить кроки до гідного 
суспільного життя. 
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Gennadiy Novoskoltsev
Problem of International Terrorism

in Modern Political Process
International terrorism as a perilous phenomenon for 

humanity alongside with nuclear and ecological dangers is 
analyzed in the article. International terrorism is becoming 
the most widely spread means of international conflicts’ 
solutions throughout the world. Nowadays in Ukraine 
there are factors favorable for emergence of different, in 
scale and regularity, terrorist phenomena. In the conditions 
of deepening crisis involving political, economic and so-
cial spheres of the country, the factors contributing to the 
terrorism rise emerge: criminalization of the society, cor-
ruption, low economic potential of the country, dissatisfac-
tion with existing social relations. high level of criminality.

Key words: international terrorism; crime; political and 
national terrorism; terrorism escalation.
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ІНДИВІДУАЛЬНА СВОБОДА ЯК ПРИНЦИП ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті аналізується індивідуальна свобода 
як один із принципів громадянського суспільства. 
Людство прагне до розширення меж свободи. В 
боротьбі за свободу кожна нація відтворює своє 
особливе її розуміння.Свобода являє собою лише 
умову та засіб олюднення, тобто бути істотами, 
що смостійно вирішують, що і як робити. Ідея 
свободи в якості певного ідеалу висловлювала особливі 
міркування щодо сполучення особистого, суспільного і 
державного. Добробут індивідів є умовою організації 
вільного життя особистості. Дуалізм держави і 
громадянського суспільства є умовою організації 
людського життя.

Ключові слова: індивідуальна свобода, національна 
ідея, індивідуалізм, громадянське суспільство; 
ліберальна ідеологія. 

Свобода є принципом інституціонального втілення 
ідеї громадянського суспільства, є змістовним пара- 
метром „громадянського суспільства”. Удосконалю-
вання громадянського суспільства передбачає 
збереження і розширення індивідуальної свободи. 
Свобода не є наданою нам з споконвічності у 
завершеному вигляді ні як щось унікальне, ані як щось 
універсальне. Вона являє собою лише умову та засіб 
олюднення, тобто засіб бути істотами, що самостійно 
вирішують, що і як їм робити. Універсальність 
свободи – це лише її загальна значущість для 
людського існування, яку можливо відчути лише 

завдяки вирізнення різноманіття її обрисів, типів. 
Універсальний принцип свободи обґрунтовує 
прогресивний напрямок суспільного розвитку. Але 
в конкретних проявах ідея свободи роздвоюється, 
висловлюючись у негативному і позитивному своїх 
визначеннях. Негативна свобода як „свобода від” 
вказує на прагнення людини до розірвання існуючих 
зв'язків і взаємодій, демонструючи протистояння 
людини світу. Позитивне визначення свободи як 
„свобода для” характеризує її як компроміс між світом 
і людиною, між особистою свободою і необхідністю з 
точки зору життя в суспільстві [3, с.16].

В історії людства ідея свободи виявлялася в 
постійному прагненні до розширення своїх меж. 
Тим самим ідеал людства постійно змінювався й 
удосконалювався. Більш того, кожна історично 
значуща нація в боротьбі за свободу відтворювала 
своє особливе її розуміння. Ще К. Ясперс писав: „... 
Всі народи, всі люди, представники всіх політичних 
режимів одностайно потребують свободи. Проте в 
розумінні того, що саме є свобода і що уможливлює 
її реалізацію, усі відразу ж розходяться... найглибші 
протиріччя між людьми обумовлені їх розумінням 
свободи...” [8, с. 166]. На це звернув також увагу в 
роботі „Німецька ідея свободи” німецький дослідник 
Е.Трьольч.

Англійська ідея свободи, писав він, є результатом 
середньовічних станових традицій, що з’єдналися з 
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індивідуалізмом пуританського благочестя і вільної 
церковності при зберіганні монархії, вищої аристократії 
і державної церкви.

Середнє помісне дворянство за підтримкою 
капіталу сформувало і парламентарно забезпечило 
почуття незалежності, особисту ініціативу і 
відповідальність, які віддзеркалюють англійські риси 
англійської свободи. Виховання цього типу свободи 
історично здійснювалося за допомогою колоніальних 
ризикованих починань народу–першопрохідника, 
коли свобода й успіх торгової справи забезпечили 
багатство і світові позиції Великобританії. Свобода тут 
є природним правом і природним моральним законом, 
який так як і християнська віра, яку він доповнює, 
повинен бути поширеним за допомогою англійців по 
усьому світу і встановлений в якості панівного. Все 
іноземне відхиляється з почуттям повної переваги.

Французька ідея свободи „є дочкою англійської 
свободи, але, маючи інші передумови, вона 
перетворилася в щось інше” [4, с. 189]. Вона є продуктом 
буржуазії, що повстала проти королівської влади  
і церкви і поклала в основу захисту своїх інтересів 
вимоги просвітницької науки. У силу свого 
раціоналізму, заснованого на тому, що людський розум 
і пов’язані з ним знання, права і претензії індивіда 
повсюди однакові, – вона прагне затвердити загальну 
рівність індивідів, а не їхню незалежність. І якщо 
для англійця свобода – це природний божественний 
закон, то для француза ідея свободи є вираженням ідеї 
людства, всесвітньої гуманності і розуму, загального 
природного закону, який повинен зайняти місце всього 
надприродного.

Американська ідея свободи виявляється в 
можливості необмеженого особистісного розвитку, 
що сприймається як щось нове у світі, як основа 
майбутнього людства, як притулок усіх принижених 
і пригноблених. Індивідуалізм, конкуренція, під-
приємливість написані на стягові американської 
свободи. Рівність полягає в рівності можливостей, 
а свобода – у відсутності державного і церковного 
присилування. Американська демократія визнається 
„найчистішим типом демократії” у світі. З погляду 
американської ідеї свободи Європа – це музей і тому 
більше не спроможна реально вплинути на образ 
майбутнього людства.

Німецька ідея свободи, незважаючи на вплив 
англійської і французької ідей свободи, зберігає власний 
зміст, який є визначений німецькою історією і німецьким 
„духом”. Вона являє вільну, свідому, наповнену 
обов’язком самовіддачу Цілому, вже існуючому як 
слідство історії – Державі і Нації. Індивіди не складають 
Ціле, а ототожнюють себе з ним. Свобода тут полягає в 
правах, які одночасно є обов’язками. Німецька свобода, 
як відзначає Е.Трьольч, „це бажана дисципліна, 
розвиток власного Я в Цілому і для Цілого” [4, 
с. 194]. На цьому побудована німецька система освіти,  
спрямована на формування духовно вільної індивіду-
альності. Інакше кажучи, формулою німецької 

свободи є державний соціалізм і індивідуалізм у сфері 
виховання.

Типологію європейських національних ідей 
свободи варто доповнити характеристикою 
російської ідеї свободи. Вона вкрай антиномічна, 
безкорислива відданість державі, самопожертва, 
самовіддача заради досягнення загальнодержавного 
блага є принципом російської „свободи для”, тоді 
як принципом її „свободи від” є народний нігілізм, 
анархізм, відступництво. Антиномічність російської 
ідеї свободи легко просліджується в історії козацтва, 
коли збіглі від державної влади козаки згодом ставали 
її відданими слугами і представниками. Соціальними 
представниками першого принципу російської свободи 
були дворянство і почасти купецтво, а другого – народні 
маси і радикальна інтелігенція. Г.П.Федотов писав, що 
російський народ не вживав слова „свобода”, він знав 
„волю” [5, с. 276]. Воля є правом бунта проти держави. 
Народ у російській історії виявляв себе подвійно: і як 
Свята Русь, і як чернь.

Свобода завжди і скрізь є надбанням і спадщиною. 
Російська ідея свободи як і німецька ідея являють 
собою інший тип, ніж західноєвропейська свобода –
англійська і французька. Російська і німецька свободи 
виражаються не просто в участі, а в самовіддачі себе 
Цілому, в служінні йому, як деякому сукупному розуму. 
Англійська, французька, американська ідеї свободи 
засновані на участі у формуванні суспільної волі, а 
потім – на функції контролю над її діяльністю. Індиві-
дуальна свобода ототожнює себе з публічною владою.

Аналіз існуючих уявлень про поняття „свобода” 
виявляє дві антитези, що збігаються з двома тенденціями, 
відзначеними у світовому соціокультурному досвіді 
про поєднання свободи і необхідності. Таким чином, 
антагонізм, який постійно відроджується між державою 
і суспільством при ближчому розгляді виявляється 
лише протиріччям двох різноманітних систем норм і 
цінностей; це протиріччя стає явним, як тільки в якості 
антитези конкретної держави виступає суспільство як 
ідеал соціалізму або як система ліберальних цінностей.

Перша антитеза, що розвивається в дусі теорії 
Ж.Ж.Руссо, визначає свободу особи як усвідомлену 
необхідність. Таким чином, підкреслюється тотожність 
моралі і вигоди, оскільки реалізація свободи визнається 
можливою шляхом встановлення загальної єдності і 
загальної волі.

Друга антитеза, що розвивається прихильниками 
ліберальної ідеології, визначає свободу як економічну 
незалежність індивіда. Відповідно до даної традиції, 
громадянське суспільство виникло в Новий час, коли 
свобода стала розумітися як „свобода від” обов’язків 
перед єдиним політичним організмом; коли індивід 
одержав незалежність у своєму приватному житті. 
Прихильники даної теорії вважають, що громадянське 
суспільство як втілення ідеалу цілісності спільності, 
яким раніш виступав поліс, виникло з поділом у XVIII 
ст. держави і суспільства як самостійних принципів 
організації людського буття і диференціації уявлень 
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про громадянина як „citoyen”, і громадянина як „bour-
geois” [2, с. 19].

Постулюється ідея, що суспільство похідне від 
економіки. Представники ідеології економізму, 
зокрема її представник Б.Мандевіль, стверджують, 
що всі досягнення в сфері релігії, моралі, політики 
пояснюються особливостями функціонування 
господарства. Економічна раціональність стає 
універсальною мораллю, масштабом і критерієм 
діяльності. „Обман, розкіш і марнославство повинні 
існувати, – заявляє автор, – тому, що ми отримуємо 
від них вигоди; одна лише доброчесність не може 
забезпечити суспільству процвітання... Хто хотів би 
забезпечити суспільству золотий вік, повинен бути 
готовим не тільки стати чесним, але і харчуватися 
жолудями”, – стверджує Мандевиль [2, с. 63]. Як пізніше 
доцільно відзначив Ю.Хабермас, „ідея демократії 
нагадує про минуле політичного, а політика перестає 
існувати як самостійна сфера” [6, с. 185]. А оскільки 
суспільство розуміється як ринок, але не як політичне 
утворення, держава також визначається економічно. 
Роль інтеграційної ідеології держави замість релігії і 
політики тепер грає економіка, що виразно виявляється 
в сучасній корпоративній державі повної зайнятості. 
Заставою формування громадянського суспільства 
визнається Ринок.

Сучасна суспільна думка висуває два засоби 
досягнення інтеграції суспільств, які реалізують ринкові 
відносини: нормативну інтеграцію або інтеграцію 
через спілкування, знаходження спільних цілей 
і прагнення до солідарності з приводу досягнення їх.

Прихильниками нормативної інтеграції є  Ф.А. Хайєк, 
Л. Мізес, які розглядають ринок як сферу, яка здійснює 
посередництво поміж потребами й інтересами 
індивідів. На їхню думку, умова переходу до вільного 
суспільства – це розширення економічної свободи 
індивіда, тому що фундаментом усіх прав і свобод є 
свобода економічна. Справжній, антираціоналістичний 
індивідуалізм є системою альтернативною соціалізмові, 
суспільству з централізованим плануванням. Інди-
відуалізм є „антираціональним”, оскільки форми 
суспільства й інститути виникли і функціонують без 
участі розуму.

Хайєк вважав, що централізоване керівництво 
економікою навіть при наявності демократичного 
режиму, винищує особисті свободи [7, с. 51]. У 
роботі „Основний закон свободи”, Ф.А.Хайек  
знову підкреслив, у дусі принципів класичного 
лібералізму, роль конкуренції в самоорганізації 
вільного суспільства. 

Теоретики консенсусу роль елемента, відводять 
здобутим у спілкуванні рішенням. Ю.Хабермас 
підкреслює відмінності дій комунікативної і 
стратегічної. Комунікативний вчинок є орієнтованим 
на культурні цінності, на встановлення широких, 
багатомірних зв’язків, де політичні зв’язки є одним 
з важливих різновидів. Комунікативний вчинок 
утворює форми „громадськості”, тобто рамки і струк-

тури комунікативності, спільності, відкритості. 
Стратегічний вчинок є орієнтованим на інтереси. 
Ринкові відносини Ю.Хабермас розглядає як 
стратегічні дії. Проблема полягає в перетворенні 
стратегічних вчинків у комунікативні. І проблема ця 
уперше виникає, на думку Ю.Хабермаса, тоді, коли 
виробляються і впроваджуються в практику ідейні 
форми, за допомогою яких сфера приватного життя, 
приватного інтересу захищає свою недоторканість, 
тобто „коли інституціоналізувалася і легітимувалася 
„громадськість громадянського суспільства” як сфера, 
незалежна від держави” [6, с.33].

З погляду Ю.Хабермаса, існує єдиний правомочний 
результат стратегічних дій – компроміс. Він є 
необхідним і неминучим, якщо в наявності рівновага 
сил між різноманітними груповими мотиваційними 
установками (партій) і приватними мотивами 
(інтересами) дій окремих індивідів – мотивами, 
позбавленими елемента загальності. „Той, хто в ім'я 
універсалізму виключає Іншого, хто залишається 
далеким для Інших, зраджує саму ідею універсалізму. 
Тільки надавши радикальну свободу розвиткові 
індивідуальних доль і приватних життєвих форм, 
можна відстояти універсалізм рівної поваги до кожного 
і солідарності з усіма, хто має людське обличчя”. 
Тільки суспільні блага доступні консенсусу, оскільки 
лише вони є інтересами спроможними формувати 
загальність. Ю. Хабермас уявляє собі громадянське 
суспільство як загальний консенсус, досягнення якого 
можливе в рамках раціонального дискурсу, в ході 
якого кожний учасник, відстоюючи власний інтерес, 
прагне поєднати його із загальним нормативним 
стандартом. Загальна згода, за думкою Хабермаса, не 
будучи реальністю громадянського суспільства, є його 
конституючою ідеєю.

Дж.Бьюкенен, представник договірної версії ринку, 
з’єднує обидва підходи, розглядаючи ринок як інститут 
прийняття рішень щодо приватних благ і згоди 
(консенсусу) при створенні суспільних благ [2, с.114]. 
Тому рішення, які прийняті політичною владою проти 
волі окремого індивіда, не можуть мати місця. З точки 
зору економії витрат індивід має право відмовитися від 
угоди, але політика залишається процесом узгодження 
індивідуальних переваг для колективних дій. Держава, 
на відміну від економіки не має власного формуючого 
потенціалу, тому як споглядач повинна забезпечити 
згоду всіх членів суспільства.

Розмірковуючи на тему про шляхи встановлення 
справедливості, Р.Арон стверджує, що майбутнє вгадав 
не К.Маркс, а А.Токвіль, який визначив суспільство 
не через промисловість і капіталізм, а через рівність 
умов. В основі теорії Арона лежить ідея зближення 
капіталізму (ринок вільної комерції) і соціалізму 
(директивний тип економіки), як економічних стратегій 
за допомогою створення єдиного „індустріального 
суспільства”, на шляху до якого соціалістичними 
суспільствами будуть сприйняті буржуазні політико-
правові інститути і закони. Не погодившись із 
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Ф.Хайєком, Р.Арон писав, що „універсальної і єдиної 
формули свободи не існує”, існують дві свободи 
– „свобода - незаборона” (формальна свобода, що 
забезпечується встановленням правової рівності), 
та „свобода - спроможність” (свобода реальна, що 
виключає рівність, оскільки бути спроможним робити 
що–небудь може не кожний). Обидва роди свободи 
типові для індустріального століття, коли людина 
є вільною формально, але реально є вбудованою у 
продуктивну систему, колектив і є залежною від них 
[1, с. 133].

Інакше кажучи, сучасне суспільство не може не бути 
політичним. Держава через свої інститути максимально 
укорінена в соціум, тому сфера „громадянського” 
не може бути жорстко відмежованою від державної. 
Визнання автономії економічної, культурної і 
особистої сфер не означає, що соціум вишиковується за 
принципом автономності головних його сфер. Оскільки 
власність є передумовою ринку, а, отже, причиною і 
наслідком поділу суспільства, остільки ствердження і 
здійснення прав приватної власності, її перерозподіл 
існують як політичні проблеми, тому що справедливий 
розподіл – це компроміс інтересів, можливий лише в 
результаті застосування політичних засобів.

Таким чином, ми можемо твердити, що ідея 
свободи, в якості певного ідеалу висловлювала 
особливі (національні, історичні, класові й інш.) 
міркування щодо сполучення особистого, суспільного 
і державного. Реальний досвід прямування суспільств 
по шляху свободи вказав на неминучий дуалізм 
держави і громадянського суспільства, взаємодія яких 
є умовою організації свободного життя особистості. 
Добробут індивідів – це умова соціальної злагоди і 
чинник стабільності держави. Держава і громадянське 
суспільство, таким чином, є двома засобами інтеграції, 
а їхній дуалізм – умовою організації людського життя.

Джерела та література:
1. Арон А. Эссе о свободах „универсальной и 

единственной формулы не существует” // Полис. – 
1996. - № 1. – С. 128 – 137; 2. Козловски П. Общество 
и государство: неизбежный дуализм: пер. с нем. – М.: 
Республика, 1998. – 361 с.; 3. Егоров Н.А. Принцип 
свободы как основание общей теории регуляции // 
Вопросы философии. – 2000. - № 3. – С. 3 – 21; 4. Трельч Э.
Немецкая идея свободы /О свободе. Антология мировой 
либеральной мысли. – М.: Прогресс-Традиция.- 2000. – 
218 c.;5. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 
2-х т. / Изд-во „София”. – СПб., 1992. – Т.2.: Россия и 
свобода. – 338 с.; 6. Хабермас Ю. Демократия. Разум. 
Нравственность. – М.: Наука, 1992. – 115 c.;7. Хайек Ф.А.
Дорога к рабству // Вопросы философии. – 1990. - № 10. - 
С. 15-19; 8. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – 
М.: Изд. полит.л-ры, 1991. - 524 с.

Liudmyla Novoskoltseva
Individual Freedom as a Principle of Civil Society
The idea of freedom, displaying itself in the perma-

nent striving for broadening its borders, is analysed in the 
article. The ideal of mankind’s freedom has constantly 
changed and improved. The universal type of freedom 
maintains a progressive direction of social development. 
The improvement of civil society presupposes the preser-
vation and broadening of individual freedom. The idia of 
freedom as a certain ideal expressed particular thougts on 
personal, sosial and political. The well-being of individu-
als is a condition of social consent and a factor of stability. 
Dualism of state and civil society is a condition of human 
life organisation.
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
В РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ

У статті автор аналізує основні етнокультурні 
аспекти розвитку європейських інтеграційних 
процесів в Республіці Болгарія останніх 20 років. 
Зважаючи на великочисельні етнічні національні 
меншини в Болгарії, варто приділити більше уваги 
місцю цих спільнот у європейських намаганнях 
даної балканської країни. Дослідник наголошує, що 
болгарським етнічним меншинам вдалося знайти 
компроміс у складних питаннях з політичною елітою 
саме завдяки європейським інтеграційним процесам 
в країні останнього десятиліття. У висновках автор 
зазначає, що членство Республіки Болгарія в таких 
міжнародних організаціях як НАТО і ЄС посприяло 
етнічній ідентифікації всіх національних менших 
країни, а також, що болгарський досвід у вирішенні 
етнокультурних питань міг би стати прикладом для 
України. 

Ключові слова: етнічна меншина, європейська 
інтеграція, політичні сили, ісламський фундаменталізм, 
“помаки”, турецько-болгарські відносини.

За останні двадцять років перед Республікою 
Болгарія стояли різні виклики – боротьба з бідністю 
населення, економічна відсталість, політична 
нестабільність, боротьба з корупцією, бюрократією, 
енергетичною незалежністю, реформування на 
шляху до вступу в міжнародні організації. Але перед 
цією постсоціалістичною країною актуальними 
також залишаються і складні внутрішні проблеми, 
зокрема швидкий ріст турецької етнічної меншини, 
всюдисуща циганська злочинність, стрімка 
реорганізація націоналістичних рухів з подальшою 
появою ультранаціоналісичних формацій, зокрема 
коаліції “Атака” [13, с. 238]. Як видно, всі ці виклики 
пов’язані з етнічними меншинами Болгарії, які є 
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доволі чисельними в цій балканській країні. За різними 
статистичними даними етнічні національні меншини 
Болгарії налічують від 20 до 30 відсотків населення 
країни. Серед них слід виділити дві найбільш чисельні 
меншини – ромську і турецьку.

Багатогранність України, що також виражається у 
проживанні на її території різних етнічних спільнот 
спонукає науковців вивчати досвід країн колишнього 
соціалістичного табору, які змогли після краху 
тоталітарних режимів у 1989 р. просунутися значно 
дальше у врегулюванні проблем етнічного характеру. 
Актуальність вивчення запропонованого питання 
пояснюється відчутним проривом РБ у вирішення 
різних етнічних суперечок та нерозумінням політичної 
еліти України важливості вирішення таких питань в 
нашій країні. Ще одним аргументом, що підтверджує 
актуальність такого дослідження, є участь етнічних 
національних меншин Болгарії у європейських 
інтеграційних процесах на Балканах вкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст., а для України, яка прагне вступити 
в НАТО і ЄС, досвід вирішення таких питань був би 
досить доречним.

Питаннями етнокультурних аспектів розвитку 
інтеграційних процесів в РБ останніх 20 років 
займаються науковці різних країн. Серед них 
варто виділити роботи болгарських, російських та 
українських науковців.

Особливу увагу слід приділити працям західних 
вчених Г. Алмонда, З. Бжезінського, Н. Бермео, 
Р. Дерендорфа, М. Дюверже, Дж. Мангейма,  
Т. Парсонса, Д. Ростоу, А. Лейпхарта, С. Ліпсета,  
Дж. Сарторі, Ф. Фукуяму, С. Хантінгтона та інших. 
Вони займалися вивченням розитку політичних систем 
країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), а політичні 
трансформації в цих країнах характеризували у 
контексті основних загальноєвропейських і світових 
процесів. Етнічні меншини країн ЦСЄ стали рушійною 
силою в трансформаційних процесах і сприяли 
інтеграції країн регіону у міжнародні структури.

Проблемами етнічних меншин в Україні успішно 
займаються такі вчені як В. Бебик, І. Варзар,  
С. Василенко, О. Гарань, О. Картунов, А. Колодій,  
І. Кресіна, Ю. Макар, С. Рябов, Ю. Шведа, Б. Ярош, 
М. Примуш та інші. Більшість з них використовували 
у своїх дослідженнях компаративний метод, який 
дозволив виявити загальнополітичні закономірності 
розвитку постсоціалістичних країн, за допомогою 
зіставлення однотипних явищ і процесів: владних 
інститутів, партій, електоратів. Особливе місце у 
трансформаційних процесах займають, на думку 
вчених, особливе місце. Вони змушують владу кожної 
країни зважати на проблеми цих етнічних формувань, 
що дозволило їм зберегти етнічну самобутність 
країнам ЦСЄ. Але в доробку вітчизняних учених немає 
спеціальних праць, які б досліджували аналогічні 
процеси в болгарському суспільстві. Схожа ситуація 
і з російськими авторами. Вони приділяють увагу, в 
основному, російській партійній системі.

До болгарських вчених, що предметно вивчають 
проблеми пов’язані з європейськими інтеграційними 
процесами в Болгарії і місцю етнічних меншин у цих 
питаннях слід віднести І. Кристєва, Л. Свєтлорусову, 
Р. Дімітрова, С. Малінова, І. Баєву, М. Пиргову,  
Г. Карасімеонова, М. Спасова, Г. Блізнашкі, Е. Дайнова.

Значний інтерес викликають праці російських 
вчених, які активно розробляють теоретико-
методологічні підходи до політичної трансформації 
країн ЦСЄ. Це праці К. Гаджієва, С. Глінкіної,  
І. Орліка, Е. Задорожнюк, Ю. Зудінова, М. Капустіна, 
А. Мельвіля, В. Мокшина та інших.

Серед українських дослідників даної проблеми 
можна виділити В. Бурдяк [4-8]. Її роботи охоплюють 
різні питання політичного життя РБ, зокрема у своїй 
монографії “Республіка Болгарія на зламі епох: 
політична трансформація” вона детально досліджує 
політичну трансформацію болгарського суспільства 
на зламі епох. Л. Прокопець звертає свою увагу у 
своїх роботах на питання діяльності етнічної партії 
Рух за права і свободи (РПС). Вона стверджує, що 
хвороби росту, які охопили більшість політичних сил 
країни, майже не зачепили РПС – партію, яка продовж 
усього часу після демократичних змін 1989 р. змогла 
уникнути будь-яких серйозних змін. На думку автора 
демократичні зміни, які відбулися в болгарському 
суспільстві, мають реальний характер в контексті 
дотримання прав і свобод людини, прав етнічних 
меншин. Турецький етнос за період трансформації зміг 
подолати поширену думку про нього серед болгар як 
про меншовартісного, зумів відстояти своє право на 
створення власної партії, брати участь у всіх виборчих 
кампаніях, мати своїх депутатів у парламенті, які 
керували країною у складі різних коаліцій [14, с. 310].

Враховуючи великочисельні турецькі і ромські 
громади, варто більш детально ознайомитися з 
процесами, що відбуваються всередині цих етнічних 
громад. Їм все ж вдається зберегти національні 
цінності, а це дозволяє вважати РБ певним осередком 
ісламізму у сучасній об’єднаній Європі, адже обидві ці 
меншини сповідують іслам.

В Болгарії циган у відсотковому співвідношенні 
до представників інших етносів найбільше, дана 
етнічна меншина утримує першість на Балканах, тут їх 
нараховується за різними джерелами до 10% [1 с.96]. 
Цигани вміють швидко адаптуватися до умов, тому 
основна їх частина сприймала домінуючу в імперії 
релігію – іслам.

Зміни в РБ, що розпочалися після падіння 
комуністичного режиму Тодора Живкова, застали ромів 
значно гірше підготовленими до демократії, ніж іншу 
частину болгарського суспільства [17, с.100]. Одним з 
серйозних наслідків різкого падіння рівня життя, що 
часто доходить до межі фізичного виживання цілих 
груп ромського населення, є збільшення кримінальних 
проявів, переважно крадіжок. Більшість болгарського 
населення ототожнює всю ромську спільноту як 
злодійську меншину [11].
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Однак демократичні зміни принесли ромам і деякі 
позитивні моменти. Вперше вони отримали реальну 
можливість для об’єднань. Так, на початку 90-х рр. 
ромські лідери зробили першу спробу об’єднання 
через утворення ромського союзу, який відстоював 
би перед владою інтереси спільноти. Спочатку ця 
утопічна ідея зазнала краху і швидко замість однієї – 
виникло дві національні організації, які примкнули до 
двох основних політичних сил країни – Болгарської 
соціалістичної партії (БСП) та Союзу демократичних 
сил (СДС). Водночас вони оголосили про створені 
об’єднання і навіть зареєстрували їх згідно з законом 
як негосподарські та неполітичні організації [15, с.201]. 
Конфедерація ромів Болгарії та Об’єднаний ромський 
союз укладали передвиборні угоди – відповідно з БСП 
та СДС, і допомагали цим партіям у передвиборній 
боротьбі. Більше того, на парламентських виборах у 
1994 р. голова Конфедерації був обраний народним 
представником (депутатом) за списком БСП [16, 
с.76]. Спроби ромських лідерів покращити статус 
своєї спільноти за допомогою політичних партій 
зазнали невдачі. Передвиборні обіцянки болгарських 
політиків залишалися лише добрими побажаннями, 
які забувалися відразу ж наступного дня після 
виборів. Тож, перед циганськими баронами поставало 
складне завдання, яким чином пояснити своїм людям, 
що їх знову провели чи обдурили, адже в такий 
спосіб авторитет лідерів серед ромської спільноти 
катастрофічно падав [18, с.81].

В останні роки у Болгарії знову відроджується 
ідея створення циганської організацій на національній 
основі. На відміну від початку 90-х рр. ХХ ст., тепер 
ромські обєднання чітко спрямовані на участь 
у політиці. Деякі з цих організацій вже зуміли 
зареєструватися як політичні партії, всупереч тому, що 
Конституція Болгарії містить статті, які забороняють 
утворення партій на етнічній основі [10, с.3]. Частина 
з цих партій брали участь, самостійно чи в коаліціях, 
на виборах до місцевих органів влади восени 1999 р. 
і змогли навіть вибороти понад 80 місць общинських 
радників (депутатів місцевих общин) та здобути 10 
кметських місць (голів сільських общин). Водночас 
політичні спостерігачі вказують на те, що ромські 
політичні партії, якщо братимуть самостійно участь 
у парламентських виборах, то неминуче програють. 
Основними аргументами для такого висновку було 
те, що роми, на відміну від болгарських турків, не 
живуть компактно, а розселилися по цілій країні [12, 
с. 323]. Крім того, вони не представляють собою 
гомогенної спільноти, а поділяються більше ніж на 
двадцять підгруп, кожна з яких має свою специфічну 
субкультуру і мовний діалект. За таких обставин, 
а також при відсутності достатнього політичного 
досвіду, їм досить важко знайти спільну об’єднуючу 
платформу.

Шансом для входження циган у політику на 
національному рівні є лише коаліція з партією, що 
вже має сильні позиції, і яка б надала їм виборчі місця. 

Такий сценарій міг би допомогти, щоб відбулася 
природна інтеграція ромів у владні структури. 
Очевидно, враховуючи висловлені в ЗМІ аргументи та 
припущення, більшість ромських партій напередодні 
парламентських виборів 2001 р. зуміла об’єднатися в 
єдину партію – Євророма, і вступити в коаліцію з партією 
турецької меншини – Рух за права та свободи [18, 
с.34]. Завдяки коаліційній діяльності, роми змогли 
отримати кілька місць (2 депутатських мандати) і 
мали своїх представників у 39-х Народних зборах 
та відстоювали проблеми циганської спільноти. 
Таким чином, ромська спільнота могла впливати на 
внутрішньополітичну ситуацію в країні і на можливі 
зміни, пов’язані із вступом Болгарії в 2004 р. в НАТО і 
в 2007 р. в ЄС.

Болгари-мусульмани – релігійна меншина в 
Болгарії, як правило, називають терміном “помаки”. 
Це болгари, які говорять болгарською мовою, але вони 
дотримуються ісламу та мусульманських звичаїв. Їх 
чисельність становить понад 150 тис. чоловік, а живуть 
вони компактними поселеннями у гірських районах 
Родопі в південно-західній та південній Болгарії. З 1948 
року болгарська влада робили неодноразові спроби 
спонукати помаків змінити свої імена, відмовитися 
від своєї віри та інтегруватися в соціалістичну 
болгарську державу, або змушує їх обирати нові 
імена зі списку “офіційних” болгарських імен. Таким 
чином владі вдалося частково змінити чисельність 
цієї етнічної меншини. Ситуація змінилася лише після 
краху комуністичного режиму в Болгарії в 1989 р. 
Демократизація болгарського суспільства сприяла 
відродження помаків, як етнічної меншини, а прихильне 
ставлення до таких спільнот дозволило політичним  
силам Болгарії отримувати стабільний електорат.

Але найбільш впливовою етнічною меншиною 
в сучасній Болгарії залишається турецька меншина, 
що налічує близько 10% населення. Така впливовість 
пояснюється наявністю у цієї меншини своєї політичної 
партії – РПС, яка з моменту свого заснування (1990 р.) 
змогла, базуючись на стабільному електораті, постійно 
потрапляти у парламент країни Народні збори (НЗ) і 
навіть входила у правлячу коаліцію з Народним рухом 
Сімеон Другий (НРСД) після парламентських виборів 
2001 р. Її незмінним лідером протягом усього цього 
періоду є Ахмед Доган, політик з досить суперечливою 
репутацією – йому вдавалося зберігати певний 
авторитет серед населення країни, незважаючи на різні 
корупційні скандали , в яких він фігурував [3].

Цікаво відзначити, що відповідно до Конституції 
Болгарії заборонено створення політичних партій на 
етнічній основі. Це конституційне положення в певний 
період слугувало основою для спроб заборони РПС, 
що призводило до загострення внутрішньополітичної 
ситуації. В результаті такого перебігу подій у Болгарії 
утворився певний “modus vivendi” – основні болгарські 
політичні партії визнали легітимним існування 
РПС в обмін на відмову останньої від радикальних 
етнополітичних вимог.
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Хоча більшість електорату РПС складається з 
етнічних турків, ця партія ніколи не була в змозі ані 
мобілізувати всю турецьку спільноту Болгарії на свою 
підтримку, ані здобути монополію на представництво 
інтересів турецької меншини. Електоральна підтримка 
РПС характеризується доволі значними коливаннями 
від одних виборів до інших: так, у 1990 році партія 
здобула 6,03 % (368 929) голосів виборців, у 1991 – 
7,55% (418 168), у 1994 – 5,44% (283 094), у 1997 – 
7,60% (323 429), у 2001 – 6,75% (340 510), у 2005 – 
11,64% (404 686), у 2009 – 14,5% (610 521) [9, с. 11]. 
Фахівці приписують падіння популярності РПС у 
перші роки свого існування внутрішнім розколам і 
скандалами, іноді штучно ініційованим саме з метою 
розколу й послаблення ролі цієї партії. Останнім часом 
РПС не визнає себе етнічною партією і наголошує 
на розв’язанні проблем меншин шляхом сприяння 
розвиткові громадянського суспільства й консолідації 
політичної нації, що дозволяє стабільно збільшувати 
результати на парламентських виборах. Як видно з даних 
останніх двох парламентських виборів, РПС вдалося  
збільшити свій електорат на більш як 200 тис. виборців, 
а це для 8 мільйонної країни є чималою цифрою.

В своїй програмі РПС визнає головними ліберальні 
цінності – такі як індивідуальні права і свободи, 
принцип недискримінації, децентралізацію влади тощо. 
За цього РПС вдалося дещо поліпшити становище цієї 
вразливої меншини, зокрема поновити використання 
турецьких імен та прізвищ в офіційних документах, 
завдяки її зусиллям було ухвалено урядове рішення 
про створення агенції у справах національних меншин, 
що має підсилити дієвість і впливовість національної 
ради з етнічних та демографічних питань.

У сільських місцевостях, де компактно проживають 
представники турецької меншини, створені школи 
з турецькою мовою навчання, заклади культури та 
турецькомовна преса. Члени РПС обрані мерами 
в 28-ми муніципалітетах з переважно турецьким 
населенням, що дорівнює приблизно 11-ти відсоткам 
усіх муніципалітетів. Але загалом етнічні турки все 
ще непропорційно низько представлені в органах 
виконавчої влади [2].

20-літня історія РПС є істотною частиною історії 
болгарського переходу від тоталітаризму до демократії 
й ринкової економіки. Такої ж думки притримується 
лідер цієї політичної сили А. Доган. Відразу після 
початку демократичних змін у країні, які привели 
до усунення від влади тоталітарного режиму, у січні 
1990 р. 33 активісти на чолі з А. Доганом заснували 
РПС, як чисто етнічну партію, у захист прав і свобод 
турків і мусульман у Болгарії. Сьогодні, через 20 років, 
прагнення РПС полягають у тому, щоб захищати права 
й свободи всіх національних і релігійних громад у 
країні. РПС володіє широкою сіткою регіональних 
структур.

Сьогодні РПС є надійним партнером для всіх 
політичних сил Болгарії. Членами партії, що виникла 
як партія турків і мусульман, уже є більше 12 тисяч 

болгар. Серед них відомі люди країни. Вона намагається 
знайти порозуміння між різними народностями країни.

Розуміючи позитив від управління країною після 
вступу в ЄС і НАТО (країні допоможуть реформувати 
різні галузі економіки, з’являться додаткові робочі 
місця, збільшиться фінансова допомога – уряд країни 
зможе витратити на потреби країни 20 мільярдів євро, 
що в рази більше, ніж ресурси всіх урядів протягом 
15 років перехідного періоду), РПС взяла курс на 
перемогу на останніх парламентських виборах. 
Стабільний електорат, складений в основному 
з етнічних національних меншин, дає право цій 
політичній силі надіятися на такий результат. Ще 
одним важливим аргументом на користь А. Догана 
і його політичної партії є те, що за останні 20 років 
етнічним туркам і мусульманам вдалося знайти власну 
нішу у болгарському суспільстві, зокрема і завдяки 
чіткій та прогнозованій політиці РПС.

Таким чином, болгарські етнічні меншини, будучи 
виразниками інтересів великої частини населення 
країни, залишаються важливим культурним аспектом 
розвитку європейських інтеграційних процесів в 
сучасній Республіці Болгарії. Дві найбільші етнічні 
меншини – роми та турки – зуміли перебороти гоніння 
в період комуністичного правління і залишаються 
важливим елементом політичної системи Болгарії. 
Політичні партії Рух за права і свободи і Євророма в 
складі коаліції РПС досягли найкращого результату на 
останніх парламентських виборах 2009 р., що засвідчує 
про зміцнення позиції цієї етнічної коаліції та взагалі, 
етнічних спільнот в сучасній РБ.
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Ethnocultural aspects of the extension of the European 

integration processes in  Rebublic of Bulgaria
In this article an author  analyses the main ethno- 

cultural aspects of the extension of the European integra-
tion processes in  Rebublic of Bulgaria. Having regard 
to numerous ethnic national minorities in Bulgaria, it is  
necessary to spare more attention to the place of these  
associations  in the European attempts of this Balkan  
country. A researcher marks that the Bulgarian ethnic 
minorities succeeded to find a compromise in complex  
issues with a political elite, exactly due to the European 
integration processes in the country of the last decade.  
In conclusions the author marks the Bulgaria’s member-
ship in such international organizations as NATO and 
EU assisted in ethnic authentication of all country’s na-
tional minorities, and also, that Bulgarian experience in  
solving ethnocultural questions would become an example 
for Ukraine. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОСТРАДЯНСЬКИХ УКРАЇНИ І РОСІЇ:
ПОЛІТИКО-РЕЖИМНИЙ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ

У порівняльному контексті розглянуто особливості 
політико-режимної та електоральної еволюції 
пострадянських України та Росії. Виокремлюються 
специфічні траекторії розвитку названих країн 
у постсоціалістичний період. Встановлюються 
оригінальні та спільні характеристики у 
демократичному транзиті двох пострадянських 
суспільств. Формулюються прогностичні зауваження 
щодо можливого політико-режимного розвитку 
України та Росії. Демократизація трактується 
як провідна тенденція світового та вітчизняного 
політичного процесу.

Ключові слова: політичний режим, пострадянське 
суспільство, електоральна культура, демократичний 
транзит.

Актуальність заявленої теми полягає у тому, що 
зіставлення основних характеристик електоральної 
культури пострадянських України і Росії дозволяє 
краще простежити в них специфіку транзитивних 
процесів, адже саме електоральна культура є 
необхідним індикатором якісних політико-системних 
трансфромацій у перехідних суспільствах. Природа 
політичного режиму детермінує врешті-решт усі інші 
політичні показники в тій чи іншій державі. Сьогодні у 

світі існують країни, політичні режими яких не можна 
віднести до класичної типологізації: авторитарний, 
тоталітарний та демократичний. Їхні гібридні політичні 
режими знаходяться в певній „перехідній зоні” між 
демократією та авторитаризмом: після усунення 
антидемократичного режиму процес демократичної 
консолідації в них просунувся незначним чином 
або загальмувався. Функціонування їх з точки зору 
демократії виглядає проблематичним, хоча певні 
народоправчі елементи присутні. 

Розглядаючи наукову бібліографію проблеми, слід 
наголосити, що особливої уваги заслуговують наробки 
у дослідженні електорального процесу В.М. Бебика, 
Г.Г. Почепцова, М.В. Примуша, О.О. Чемшита,  
Н.Ю. Ротар та ін. Різноманітні фактори впливу на 
виборчий процес у постсоціалістичних суспільствах у 
своїх роботах аналізують М. Авксентьєв, Л. Амджадін,  
Ю. Привалов, Т. Андрущенко, О. Барановський, І. Ві- 
лента, О. Грязнова, О. Дергачов, Л.О. Кочубей, Н. Ліка-
рчук, С. Новіков, В. Петренко, Р. Старовойтенко та ін. 

Головна мета даної статті полягає в тому, 
щоби встановити особливості політико-режимної та 
електоральної еволюції пострадянських України та 
Росії.
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Американський політолог Ф.Закарія для 
позначення складних політичних режимів впроваджує 
поняття „неліберальна демократія”. Його суть 
полягає в тому, що деякі механізми демократичного 
правління використовуються, включаючи формальне 
утвердження правлячої еліти на важливих посадах 
через виборчу процедуру. Але вибори здебільшого не 
мають змагального (вільного) характеру. Як правило, в 
неліберальних демократіях широко використовуються 
маніпулятивні та дискримінаційні практики з боку 
правлячої еліти, що виявляється в різних формах: від 
погроз та застосування фізичної сили по відношенню 
до опозиційних сил та їх кандидатів, підпорядкованості 
переважної більшості засобів масової інформації 
правлячій еліті, до залучення урядової адміністрації 
до діяльності, спрямованій на досягнення перемоги 
правлячої еліти на виборах. Прикладами неліберальних 
демократій сьогодні вважаються Індія, Єгипет, Росія 
[6, с. 25]. 

Думається, що Україна часів президентства  
Л. Кучми теж цілком може вважатися неліберальною 
демократією, але після „Помаранчевої революції” 2004 
року почали складатися деякі передумови для реальної 
демократизації нашого політичного режиму, серед 
яких найважливішою є свобода слова, що прийшла з 
ліквідацією монополії клану Л. Кучми на українські 
телеканали (в часи його правління всі телеканали в 
Україні контролювали його зять В. Пінчук та люди, 
близькі до глави адміністрації Президента – В. Мед-
ведчука).

Щодо Росії, то варто підкреслити той факт, 
що режим неліберальної демократії тут отримав 
навіть свої політологічні назви: „режим керованої 
демократії” або „суверенної демократії”. „Суверенна 
демократія” є відносно новим поняттям, яке належить 
до розряду ноу-хау, та висунута кремлівськими 
політичними теоретиками для обґрунтування „свого, 
окремого російського демократичного шляху”. 
Так, один з кремлівських функціонерів Владислав 
Сурков розробив концепцію „суверенної демократії”, 
яка базується на таких засадах: самодержавство 
свободного народу („влада в Росії обирається та 
формується і спрямовується винятково російською 
нацією”), протистояння глобальній диктатурі 
(„плоди глобалізації породжують не тільки надію на 
всеохоплююче процвітання, але й спокусу глобального 
панування”), справедливість для кожного в Росії та для 
Росії в світі („креативна російська нація, яка спрямовує 
хід історії”) [4]. Ця концепція фактично виступає в 
ролі ідеологічної ширми для прикриття авторитарного 
реверсу Росії, який відбувся в ході другої каденції 
президентства В. Путіна. „Суверенність” у російському 
випадку служить для обґрунтування існування „своїх”, 
псевдодемократичних елементів у політичному 
режимі, які є неприродними для будь-якого режиму 
ліберальної демократії в західних країнах.

Отже, за критерієм типології політичних режимів 
політичну культуру трьох досліджуваних нами 

країн можна класифікувати наступним чином. В 
Україні та Росії натепер існує маргінальна (у сенсі 
„неусталена”) політична культура. В Україні після 
„Помаранчевої революції” 2004 року формується 
початкова демократична політична культура з 
превалюванням олігархічних тенденцій, авторитарні 
нашарування попередньої епохи повільно почали 
відступати, формуються деякі передумови для 
відновлення національної демократичної традиції. Але 
фактично на сьогодні в Україні існує олігархічний 
режим електоральної демократії, за якої народ на 
конкурентних виборах обирає еліту, але всі важелі 
управління (в тому числі й формування пропозиції на 
політичному ринку) знаходяться в руках небагатьох 
представників крупного національного капіталу. Це 
може бути ще названо „кланократія” або плутократія. 
В Росії зараз політичну культуру можна кваліфікувати 
як неліберально-демократичну, в якій відбувається 
протиборство деяких демократичних та авторитарних 
елементів з превалюванням останніх, що також 
відповідає національній російській автократичній 
традиції. Для політичної ментальності росіян 
домінантою є така цінність, як „справедливість”, а 
не „свобода”. Звідси виникають такі ідеологеми, як 
„суверенна демократія”, або „демократична імперія”, 
„окремий шлях Росії”. Ліберальні цінності ніколи не 
були притаманні широкому загалу російського народу, 
який завжди мав своє власне, часто-густо ірраціональне 
уявлення про „велич Росії”. Тому конструювання 
нових ідеологем, які б примірили національну 
російську традицію й ментальність з політичним 
фасадом західного взірця, необхідним для зовнішньої 
легітимації російської влади, виглядає цілком 
виправданими вправами кремлівських теоретиків. 

Відповідно до типології політичної культури можна 
визначити й різновиди електоральної культури цих 
країн, адже виборчий процес в них протікає згідно 
зі згаданими особливостями здійснення поточного 
політичного курсу в межах названих політичних 
режимів.

Важливо визначити траєкторію політико-
культурних трансформацій у досліджуваних нами 
країнах. У цьому зв’язку важливо підкреслити, що сам 
початок посткомуністичних перетворень в Україні та 
Росії має істотні розбіжності. Так, в Україні сталася 
революція згори – національна революція під тиском 
Народного Руху України у виконанні колишньої 
компартноменклатури на чолі з комуністичним 
ідеологом Л.Кравчуком, обраним першим Президентом 
України. Це багато в чому призвело до того, що в період 
з початку 1990-х до середини 2000-х рр. в Україні 
характер трансформацій відбувався у вигляді еволюції 
електоральної культури (за низхідною для лівих), 
що полягає у поступовій переорієнтації настанов 
політичної культури виборців з лівих етатистсько-
патерналістських цінностей комуністичної епохи на 
традиційні правоцентристські цінності європейської 
демократії (ліві з кожними новими виборами стабільно 
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втрачають електорат). В Росії демонтаж тоталітарної 
системи стався первісно згори та був підкріплений 
перемогою на перших виборах Президента креатурою 
реформаторського крила КПРС Б. Єльцина. Потужний 
демократичний імпульс був спаплюжений невдалими 
економічними реформами, які призвели до зубожіння 
переважної кількості населення, тому в середині та 
наприкінці 90-х демократична еволюція електоральної 
культури Росії ускладнюється правоавторитарною 
небезпекою (високий відсоток голосів ЛДПР В. Жи- 
риновського) та лівоавторитарною небезпекою 
(реальна конкуренція на президентських виборах 1996 
для Б. Єльцина лідера КПРФ Г. Зюганова). Перемога в 
2000 році та особливо в 2004 році В. Путіна, в 2008 році 
Д. Медвєдєва, формування конституційної більшості 
на чолі з провладною „Єдіной Росієй” за підсумками 
парламентських виборів 2003, 2007 років зумовлюють 
завуальований авторитарний реверс у розвитку 
політичного режиму та політичної культури Росії, 
який можна вважати поверненням до національної 
авторитарної традиції.

Можна класифікувати електоральну культуру 
України та Росії за таким критерієм, як насиченість 
політичного ринку та кількість партій, що 
представляють воутингову партійну систему (партії, 
за які голосують). За вказаними критеріями, в Україні 
виборці виявляють консерватизм і, незважаючи на 
велику пропозицію на національному політичному 
ринку (зареєстровані понад 160 політичних партій), 
стабільно обирали 7-8 (в 2006, 2007 рр. – 5) політичних 
сил, що вже мають історичні традиції (КПУ, СПУ, 
Партія регіонів, ВО „Батьківщина” – основа Блоку 
Юлії Тимошенко, Народний Рух України – складова 
частина Блоку „Наша Україна” та ін.) В Росії політична 
пропозиція є набагато меншою порівняно з Україною, 
адже зареєстровано 35 політичних партій, при цьому 
стабільну підтримку російського електорату мають 4-5 
політичних сил, які репрезентують владу ( „Наш дом – 
Росія” 1995, 1999 рр. „Єдінство”- „Медвєдь”1999 р., 
„Єдіная Росія” 2003, 2007 рр.), праву, кишенькову 
опозицію (ЛДПР), ліву опозицію (КПРФ) та 
демократичну опозицію („Яблоко” до 2003 р.). Це 
свідчить про консерватизм та чітку структуризацію 
культури російського електорату, яка нівелює шанси на 
успіх нових непровладних політичних сил. 

За таким критерієм, як раціональність політичного 
вибору мусимо констатувати, що тут спостерігаємо 
спільні риси в електоральній культурі Росії та України. 
В наших країнах у виборців існує превалювання 
ірраціональних чинників серед мотивів голосування, 
які пов’язані з емоційним сприйняттям особистості 
лідера тієї чи іншої політичної сили. Програмні 
положення політичних партій мають другорядне 
значення для виборців, що є ознакою нерозвинутої 
електоральної культури та показником недостатньо 
розвинутого рівня політичної свідомості.

Як слушно зауважував С.Г. Рябов, внаслідок виборів 
відбувається зосередження воль багатьох людей, 

втілення їх у волі представника або представницького 
органу – парламенту перш за все. Вибори є способом 
"фокусування" волі народу в постаті обранця. 
Віддаючи свій голос на виборах, громадянин 
республіки немовби укладає своєрідну угоду з певною 
політичною силою (партією чи окремим депутатом) 
про тимчасове передання своєї частки влади. Отож, акт 
голосування на виборах можна оцінити як процедуру 
такого передання, а ухиляння від участі у виборах – як 
незгоду передавати владу, розпоряджатися нею у такий 
спосіб або й як відмову від своєї частки влади [2, с. 22]. 

Як на мене, врешті-решт масове ігнорування 
виборів з боку електорату призводить до виникнення 
проблеми достатньої демократичної легітимності 
обраної влади та демократії як системи (мотив 
байкотування – незгода передавати владу або 
відмова від своєї частки влади показові самі по собі). 
Демократія як принцип правління – це влада, що 
отримала мандат більшості народу (50% + 1 голос). 
Якщо у виборах взяли участь менше 50% виборців, то 
виникає питання про легітимність самої демократії як 
системи правління та легітимність обраних меншістю 
політиків. Це при тому, що кількість голосів потім ще 
розподіляється між різними політиками та політичними 
силами та визначається більшістю з тих, хто взяв 
участь у голосуванні. Виходячи з такого критерію, 
як рівень абсентеїзму, можна виділити наступні типи 
електоральної культури: 

• якщо у виборах беруть участь менше 50% 
електорату – пасивний, кризоводемократичний тип;

• якщо у виборах беруть участь більше 50% 
електорату – активний, достатньодемократичний тип;

• якщо у виборах беруть участь більше 70% 
електорату – високоактивний, демократичний тип.

У цій класифікації електоральна культура Росії 
до активного, достатньодемократичного типу, 
електоральна культура України – до високоактивного, 
демократичного типу. Щоправда, дана класифікація 
є дещо формальною, бо не враховує сам характер 
проведення виборів, але разом з тим вона відображає 
важливий аспект електоральної культури тієї чи 
іншої нації (електоральна культура США, наприклад, 
підпадає під активний, достатньодемократичний тип, 
що цілком відповідає дійсності).

Окрім базових типів політичної культури, 
в межах функціонального підходу вирізняють 
також проміжні та перехідні типи. Проміжні типи 
політичної культури характерні для країн, політичні 
режими яких мають низку рис, що притаманні 
різним режимам. Перехідні типи політичної культури 
притаманні суспільствам, які знаходяться в процесі 
трансформації – цілеспрямованого переходу від 
однієї якості до іншої. Перехідний характер мають 
посткомуністичні суспільства, коли зберігаються ще 
багато тоталітарних нашарувань, але набирають силу 
паростки нової демократичної культури, виникають 
також рецидиви авторитаризму. Політична культура 
перехідного суспільства має гетерогенну структуру, 
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тобто характеризується протистоянням культур різних 
соціальних груп.

Політична культура досліджуваних нами країн 
багато в чому є культурою перехідного типу. Різниця 
полягає в тому, наскільки просунулася та чи інша країна 
по шляху демократизації. В цьому контексті Україна з 
відставанням теж торує шлях реальної демократизації, 
Росія ж фактично згорнула демократичні реформи. 
Більшість сучасних політологів зазвичай розглядають 
типологію політичної культури менш диференційовано 
та виокремлюють два основні типи політичної культури: 
демократичний та авторитарний (лише в крайньому 
вираженні – тоталітарний). Авторитарна культура має 
своїм праобразом культуру підкорення Г. Алмонда. Для 
неї є притаманним жорстке управління політичною 
системою та суспільством, централізація та уніфікація 
виховання та освіти, жорсткий контроль за політичною 
діяльністю громадян. Характерними ознаками 
такого типу політичної культури є не проведення 
конкурентних виборів, а демонстрація єдності 
влади й народу, не вираження групових інтересів, а 
показ одностайності народу, не підкреслення своєї 
індивідуальності, а розчинення в колективі. Політичні 
заходи в суспільстві, де превалює авторитарна культура, 
мають показний та демонстративний характер: довести 
всьому світові непохитність правителів, налякати 
свого, як правило, зовнішнього супротивника тощо. 
Часто для підтримання єдності всіх груп людей існує 
необхідність у пошуку зовнішнього ворога, якого 
обов’язково знаходять в „імперіалізмі”, не „того 
тлумачення” релігії, „не тієї” раси, „не тієї нації” тощо. 
Ознакою такої культури, як правило, виступає відмова 
від загальнолюдських цінностей і норм. Вищими 
цінностями оголошуються класові, релігійні або расові. 
Владою цілеспрямовано виховується у громадян 
ксенофобія, агресивність до всіх, хто має іншу точку 
зору, колективізм, стремління до рівності в усьому. 
Демонстративна лояльність народу до своїх правителів 
після їх розставання з владою зміняються презирством, 
ненавистю та осміянням. В даній культурі існує певна 
роздвоєність: є офіційний та неофіційний її зріз. 
Офіційний включає показні церемоніальні політичні 
уявлення, а неофіційний – це політичні відносини на 
основі загальнолюдських цінностей (обмін думками 
в кулуарах, у вузькому колі друзів). Звідси виникає 
роздвоєність не тільки політичних цінностей і норм, 
але й політичної свідомості. Люди думають одне, 
говорять інше, а роблять третє.

Виходячи з наведених характеристик авторитарної 
культури, слід підкреслити, що всі три країни, які 
ми розглядаємо, значно віддалилися від означених 
характеристик, хоча елементи авторитарних 
проявів зберігаються й дотепер. Скажімо, „керована 
демократія” в Росії зумовлює багато в чому показний, 
бутафорний, непрозорий, неконкурентний характер 
такого важливого політичного заходу, яким є 
вибори. Приклади ескалації напруги навколо „не тих 
націй” в Росії: чеченська війна, антигрузинська та 

антиукраїнська кампанії після перемоги в цих країнах 
демократичних революцій. Російський імперіалізм 
проявляється в гаслі „енергетичної імперії” і т.ін. 
В Україні національна толерантність торпедується 
антилюдськими вчинками місцевих скінхедів (вбивства 
чорношкірих студентів), земельними та іншими 
сутичками між кримськотатарським та слов’янським 
населенням. Проте, найбільше спостерігаємо 
авторитарних рудиментів у політичній культурі Росії.

Демократична політична культура (за Г. Алмондом – 
культура участі) формує гнучку, саморегулюючу 
політичну систему зі зворотнім зв’язком у вигляді 
науково досліджуваної громадської думки. Держава 
здійснює допомогу у вихованні та освіті громадян, але 
не уніфікує жорстко ці процеси. Демократична культура 
формується природним шляхом за умов дотримання 
прав і свобод людини та реальної можливості їх 
захисту через судову систему. Політичні заходи носять 
природний, а не показовий характер. Припускається 
плюралізм думок та інтересів. Відбувається не показна, 
а дійсна політична боротьба в межах існуючого 
законодавства. Тут немає офіційного та неофіційного 
прошарків культури, але демократична культура є 
різноманітною та диференційованою. Вона охоплює 
різні групи, страти й класи суспільства. Характерними 
ознаками цієї культури є індивідуалізм, прагнення 
компромісів і консенсусу, відкритість, превалювання 
загальнолюдських моральних норм. Реальна оцінка 
стану політичної культури в Україні та Росії, на жаль, 
не дає змогу стверджувати, що демократична культура 
в наведеній нормативній версії цілком вкорінилася у 
громадян наших держав. 

Прибічники функціонального підходу Т. Пар-
сонс, Є. Вятр, Ф. Шміттер, Г. О’Доннелл, В. Кі-
ммерлінг вважають, що демократична культура 
виявляється в розвинутій мережі зв’язків між владою 
та громадянським суспільством, у взаємодії між 
державними інститутами та органами місцевого 
самоврядування. Ключовою категорією в цій 
концепції є демократичний потенціал, який має такі 
характеристики, як наявність елементів демократичної 
політичної культури в ціннісних орієнтаціях та зразках 
поведінки громадян.

На мій погляд, описаний демократичний потенціал 
того чи іншого суспільства не може з’явитися невідомо 
звідки. Це складна соціальна система, яка зазвичай 
(у 90% випадків) виростає з національної політичної 
традиції. Можна погодитися з С. Хантінгтоном та  
Ш. Авінері у тому, що демократизація навздогін, 
нав’язана ззовні модернізація призводять до 
руйнування традиційних структур та призводять до 
протилежних задуманим наслідків. Демократичні 
„відливи” або реверси першопричиною мають якраз 
невідповідність демократичної системи природним 
настановам політичної ментальності певного народу, 
який не знав демократичної традиції та апріорі сприймає 
демократичний режим як щось чуже та нав’язане. 
О.Волошин, роблячи звіт за підсумками „круглого 
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столу” з питань державного будівництва в Україні, 
наводить думку Ф. Фукуями, що тиск ззовні на користь 
демократичного державного будівництва далеко не 
завжди приводить до бажаних результатів. Наприклад, 
британцям вдалося створити дієздатні демократичні 
інститути в Індії, Гонконгу та Сінгапурі, але в Африці 
їх зусилля ні до чого не призвели. Що стосується 
Німеччини і Японії, там американцям ні для чого було 
займатися власне будівництвом держави як такої – 
достатньо було замінити основу його легітимності 
на демократичну. Однак у багатьох інших країнах – 
наприклад, на Кубі, Філіппінах, Гаїті, а також у 
Домініканській Республіці, Мексиці, Панамі, Нікарагуа 
та Південному В’єтнамі – Сполученим Штатам так 
і не вдалося побудувати ефективні демократичні 
державні інститути. Нагляд ззовні має поєднуватися з 
внутрішніми нормами поведінки [1, с. 67-68].

У нашому випадку можемо констатувати, 
що демократичний потенціал сучасних України 
та Росії є помітно неоднаковим. Коріння маємо 
шукати в політичній традиції цих країн. Україна має 
своєрідну демократичну традицію і в перспективі – 
демократичний потенціал національної політичної 
культури. Головне завдання полягає в тому, щоб 
відновити, реанімувати національну демократичну 
традицію України, „повернути” громадян в лоно їх 
природних національних політичних настанов, які 
були притаманні їх пращурам.

Таким чином, найбільш проблематично шанси 
на успіх демократичного проекту виглядають в 
Росії. Ускладнює демократичний транзит в цій 
країні авторитарна національна традиція, яку можна 
модернізувати та перетворити на демократичну лише за 
умови наявності сильної волі найвищого політичного 
керівництва країни та динамічного розвитку „агентів” 
демократії – вільних засобів масової інформації, 
громадських асоціацій, середнього класу, опозиційних 
політичних сил тощо. Всього цього в сучасній 
Росії немає в достатній для розгортання процесу 
демократизації мірі, тому і немає підстав для будь-
якого оптимістичного прогнозу розвитку російської 
демократії. Парламентська 2007 р. та президентська 
2008 р. виборчі кампанії остаточно закріпили статус-
кво „суверенної” демократії (псевдодемократії), 

фактично авторитарний режим у Росії. Звичайно, 
Україна, яка стала на шлях справжньої демократизації, 
зацікавлена в іншому сценарії розвитку подій. На 
мій погляд, є дуже привабливою ідея американського 
політолога З. Бжезинського про те, що Україна може 
і має виступити „локомотивом” демократичного 
процесу в східнослов’янському світі, насамперед для 
Росії, адже взаємний вплив двох країн одна на одну 
залишатиметься у будь-якому випадку. 

Перспективним напрямком подальших досліджень є 
проведення компаративістського політико-системного 
аналізу сучасних України та Росії.
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The peculiarities of political, regime and electoral evo-

lutions of post-Soviet Ukraine and Russia are considered in 
the comparative context. The specific development trajec-
tories in the mentioned countries during the post-socialism 
period are singled out. The original and general character-
istics in the democratic transition process of the two post-
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАГАТОПАРТІЙНОСТІ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ ТА 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ПЕРІОД ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

У статті досліджено взаємозв’язок 
багатопартійності в Республіці Болгарія з 
розвитком законодавчої гілки влади, у період 
демократичної трансформації суспільства, вказано 
на фактори інституціалізації цього явища. За 
допомогою функціонального аналізу досліджено 
політичні партії як суспільну категорію, їх участь у 
трансформаційних процесах та діяльність у Народних 
зборах Болгарії. Доведено важливу роль партій у 

розвитку парламентаризму в Болгарії. Використано 
законодавчі, партійні документи, наукові джерела, 
матеріали ЗМІ, опитування громадської думки щодо 
предмету дослідження.

Ключові слова: Республіка Болгарія, 
багатопартійність, Народні збори, парламентаризм, 
законодавча гілка влади, демократизація.

Після 1989 р. багатопартійність у Республіці 
Болгарія (РБ) стала звичним явищем. Впродовж 
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наступних двадцяти років йшов процес її 
інституціалізації в політичній системі суспільства. 
Зазвичай провідні суб’єкти сучасних політичних 
систем роблять акцент на представництві і впливі 
на законодавчу владу. Посередниками впливу та 
здійснення влади виступають партії, які представлені 
у парламенті. Партії, як основний інструмент непрямої 
демократії, зацікавлені, щоб представницькі форми 
демократії були цивілізованими, хоч фактично вони 
привласнили собі більшу частину політичного 
простору, пояснюючи це тим, що найефективнішою є 
професійна політика, і все зводять саме до професійної 
політики, представленої партіями у парламенті. 

Мета статті полягає в дослідженні взаємозв’язку 
багатопартійності в РБ з розвитком законодавчої 
гілки влади в період демократичної трансформації 
суспільства, виявленні факторів інституціалізації цього 
явища. Виходячи з означення суті політичної партії 
як суспільної категорії, проведено функціональний 
аналіз діяльності політичних партій у Народних зборах 
(НЗ – парламент Болгарії), на основі законодавчих та 
партійних документів, наукових джерел, матеріалів 
ЗМІ, досліджень громадської думки щодо предмету 
дослідження.

Впродовж останніх років аналіз багатопартійності 
у постсоціалістичних країнах став предметом 
досліджень багатьох зарубіжних і вітчизняних 
учених. В Україні ці проблеми успішно вивчають такі 
провідні вчені як В.Бебик, Л.Дунаєва, М.Кармазіна, 
І.Кресіна, Є.Перегуда, А.Пахарєв, М.Примуш, 
Ф.Рудич та інші. Аналогічні процеси в болгарському 
суспільстві досліджують у своїх працях В.Бурдяк, 
М.Мілова, І.Осадца. У доробку болгарських учених, 
що активно займаються проблемами пов’язаними з 
розвитком політичних партій у РБ, слід вказати на 
дослідження І.Баєвої, Г.Карасімеонова, І.Кристєва, 
Д.Канєва, Л.Свєтлорусової, Р.Дімітрова, С.Малінова, 
М.Пиргової. Водночас вважаємо, що складність 
взаємозв’язку політичних партій і парламенту є 
актуальною для України і Болгарії, про що свідчить 
боротьба в Верховній Раді України і Народних зборах 
Болгарії та в політичному просторі поза ними, і це 
зумовлює потребу подальших поглиблених досліджень 
цього явища для його розуміння та збагачення досвідом 
інших країн.

Аналізуючи багатопартійність та парламентську 
діяльність політичних партій РБ, виходимо з ідеї 
взаємної детермінованості феномену партій і їх 
демократизації при переході держави від тоталітаризму 
до ліберальної демократії. Ці ідеї започатковані у 
концепціях провідних дослідників політичних партій 
Дж.Сарторі [14, с. 101-111] та М.Дюверже [4], які 
вказують на взаємозалежність політичних партій та 
політичної системи суспільства. 

Парламент – виборна законодавча влада, 
демократичне ядро політичної системи суспільства. Як 
і в інших країнах демократії, це єдиний інститут, членів 
якого обирають, і він наділений повноваженнями 

створення законів для управління суспільством. 
Громадяни, обираючи владу, делегують свої права, 
погоджуючись на непряме представництво, обмежують 
себе, принаймні, опосередковано. Про це свідчать 
теоретичні дослідження законодавчої діяльності пар-
ламентів ліберально-демократичних країн [13, с. 71]. 

Для ефективності непрямого представництва і 
парламентської діяльності політичних партій необхідно 
декілька факторів. По-перше, чітке усвідомлення 
інтересів, які партія представляє та вироблення на цій 
основі її ідейної програми. По-друге, професіоналізм і 
здатність партійних лідерів до перетворення інтересів 
партійних мас у державні рішення. По-третє, динаміка 
рішень, оперативність, можливість компромісів / 
радикалізму при формуванні і виконанні державних 
рішень. По-четверте, це фактори, які зумовлюють 
роботу партії з партійними членами і ЗМІ. Партія є 
подвійним посередником – від електорату до держави 
і від держави до цілого суспільства. Рішення держави, 
які впливають на інтереси електорату і окрему партію, 
мають бути представлені і сприйняті повністю / частково 
суспільством. Вони повинні носити не лише партійний, 
а загальнодержавний характер. Нерозуміння подвійного 
посередництва партій і необхідності перетворення 
партійного рішення в національне, коли воно  
надає сили державній владі, є однією з основних причин  
слабкості болгарського політичного життя [6, с.14].

Одна з найсерйозніших проблем політичних партій 
у період трансформації країн ЦСЄ, як і Болгарії, 
випливала з соціальних проблем недиференційованого 
представництва. Ці проблеми в РБ є визначальними 
серед негативних сторін представництва, підтримуючи 
нечіткість і слабкість посередницьких інститутів 
при формуванні державної влади [6, с. 15]. Слабо 
розвинені ринкові умови й економічні інтереси 
підштовхують партії до ідеологічних шаблонів 
минулого. Як загальна тенденція в РБ проявився 
процес перетворення умовних протопартій періоду 
1989-1991 рр. у партії клієнтелістського типу періоду 
1991-2010 рр. Представництво електоральних інтересів 
великою мірою співпадає з представленням групових 
економічних інтересів перед державою. Політичні партії  
втрачають організаційну структуру, типову для полі- 
тичних посередників між громадянським суспільством 
і державою, а натомість пов’язують інтереси певних 
економічних угруповань з державним управлінням. 
Угруповання втручаються в діяльність структур 
законодавчої та виконавчої влади, і сама вона стає  
ареною боротьби між групами і групками, представле-
ними партіями. У РБ часто виникає потреба у виясненні 
поведінки партії – чи це її власна, чи поведінка 
клієнтели того, чи іншого угруповання [7, с.42].

Розвиток парламентаризму, враховуючи поведінку 
партій, можливий після створення, реального 
політичного спектру, пов’язаного з соціальними 
відносинами. У процесі трансформації болгарські 
партії пройшли шлях від протопартій, із спадщиною 
ідеологічного протистояння, до клієнтелістського 
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типу, що характерно для патріархальних країн з 
не модернізованою економікою. Чи залишаться 
партії РБ в лоні клієнтелізму, чи наблизяться до 
західноєвропейського партійного менталітету, 
залежить від можливостей модернізації економічних 
відносин і державних інститутів [11, с. 8].

Утворені в Болгарії після 1989 р. партії, за винятком 
Болгарської соціалістичної партії (БСП), виникали 
з об’єднань громадянського суспільства і тривалий 
час несли в собі риси цих неформальних організацій. 
Однак, за роки змін у 1989-2010 рр., відбулося 
перетворення неформальних громадянських об’єднань 
у політичні партії, хоч їм ще бракує управлінського 
досвіду, а відтак партії не можуть успішно здійснювати 
принципи подвійного посередництва.

За роки трансформації у політичному спектрі 
парламенту з ліва на право були представлені 
БСП і її союзники, Рух за права і свободи (РПС) і 
коаліція, Болгарський бізнез-блок (БББ), Болгарський 
землеробський народний союз (БЗНС), Демократична 
партія (ДП), Союз демократичних сил (СДС) і коаліція, 
„Герб”, Національний рух Симеон ІІ (НРСД), „Атака”. 
Проходячи в Народні збори 36-40 скликань, вони 
утворювали різні коаліції і парламентські союзи, але не 
представляли оформлені соціально-економічні групи. 
Структура електорату двох великих партій, впродовж 
1989-2001 рр., лівої БСП і правої СДС, не відповідала 
їх програмним цілям. На БСП орієнтувалася більша 
частина пенсіонерів, безробітних, селян. У СДС більше 
ніж в БСП були представлені робітники, службовці 
й інтелігенція. Приватні бізнесмени представлені 
відносно порівну, з незначною перевагою, в СДС. 
Структура електорату залишалася порівняно стійкою 
до 2001 р. – до перемоги на виборах НРСД [7, с.35]. 
На виборах 2005 р. до Народних зборів увійшла 
новостворена ультраправа партія „Атака”. А через 
чотири роки на чергових парламентських виборах у 
Болгарії, які відбулися 5 липня 2009 р., переконливу 
перемогу одержала правоцентристська партія ГЕРБ 
(„Громадяни за європейський розвиток Болгарії”) на 
чолі з мером Софії Бойко Борисовим [1]. 

Основна відмінність, яка впливала на 
парламентську поведінку СДС – його коаліційний 
характер. СДС створили з політичних організацій, які 
охоплювали практично всі ідейні течії політичного 
спектру – від лівого, через центр, до крайнього 
правого. Як коаліція різноманітних за ідейним змістом 
партій, СДС мав одну об’єднуючу платформу для 
існування – антикомунізм, а далі партії поділялися 
на соціал-демократичні, землеробські, християнсько-
демократичні, демократичні, радикальні тощо. 
Тож, така коаліція не могла виробити іншої ідейної 
платформи крім деструктивної проти колишньої 
соціалістичної держави. Адже позитивна платформа, 
яка б виступала за створення ліберальних відносин 
на існуючій матеріальній основі, шляхом відділення 
держави від економіки, була не по силі такій різнорідній 
коаліції. Так, при традиційному для політичного життя 

Болгарії вождізмі, орієнтації на пряму вигоду і пошук 
закордонного покровителя, СДС не виробив загальної 
національної платформи. Вважаємо, що саме тому 
партії демократичних сил, організовані в СДС, не 
встигли до 1997 р. представити успішну програму 
управління.

У 1996 р. СДС трансформувався в партію. Лідери 
СДС зорганізували коаліційних партнерів (дружні 
організації) і централізували організаційні структури 
та обрали центральне керівництво [9, с.69]. В 
ідеологічному плані зміна коаліції на партію відбулася 
за типом народної партії. Її статут визнавав паралельне 
існування соціал-демократичних, ліберальних, ради-
кальних, консервативних, екологічних, монархістських 
і інших ідей в еклектичній політичній суміші [2, с.174]. 
Створення народної партії СДС дало можливість 
тимчасово вирішити організаційні, але не ідеологічні 
проблеми. Вони вирішувалися прагматично в ході 
її управління впродовж 1997-2001 рр. [2, с.253]. 
Незважаючи на об’єднання різних за ідейними основами 
партій, все ж у СДС залишилась внутрішня напруга. 
Тому, навіть як єдина партійна структура, він визнавав 
самостійність дружніх організацій. Деякі з них брали 
відчутну самостійну участь у владі. В ідеологічному 
плані модель народної партії підштовхувала СДС 
до еклектичної політики – суміші приватизації 
правого типу, зменшення автономії місцевої влади і 
експерименти з лівою політикою в умовах валютного 
боргу. У цьому плані поведінка СДС була незрозумілою 
і часто породжувала партійні труднощі в управління 
країною, а особливо в критичних владних ситуаціях.

На лівому полюсі лідером виступає БСП. Політична 
еліта колишньої Болгарської комуністичної партії 
перейменувала партію на БСП. Однак, зміна назви 
не привела ні до організаційної, ні до ідеологічної 
зміни. БКП дублювала державні структури і фактично 
зрослася з державою в однопартійному політичному 
режимі. Після розпаду державних структур – краху 
зазнала й вона. Стара еліта марно сподівалась, що 
політична й економічна децентралізація допоможуть 
лібералізувати державу і зберегти партію-державу. БСП 
розробила стратегію зміни партії і намагалась зайняти 
лівий політичний простір, задіявши для цього партійні 
капітали, які їй вдалося швидко перевести в приватний 
сектор [10, с.3-4]. Теоретики БКП-БСП залишалися 
в полоні соціального мислення початку ХХ ст. і їх 
стратегії були суперечливі, взаємно блокувалися, були 
розраховані на контроль за соціальними процесами 
цілого суспільства, що й привело партію на повільного 
вмирання, управлінських зривів і мученицького 
існування пенсіонерів, всупереч великому кадровому 
потенціалу і якостям лівого електорату. 

Наведені загальні характеристики найбільших 
політичних сил початку демократизації РБ, дають 
змогу краще орієнтуватися в їх парламентській 
поведінці, в управлінських проблемах парламентської 
більшості та в пошуках опозиції. На Програми партій, 
представлених у парламенті в 1991-2010 рр., які 
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ґрунтуються на управлінських рішеннях і опозиційній 
поведінці в Народних зборах, значно вплинули 
соціально-економічні, культурні, внутрішні і зовнішні 
політичні фактори. Серед них можна виділити декілька 
основних груп.

Еволюційні фактори кожної політичної сили 
визначали характер і програму, яку вона представляла 
суспільству і займала місце в політиці. Відповідно до 
утворення, болгарські партії поділялися на лояльні 
до колишнього режиму і антикомуністичні. Перші 
уособлювала БСП і її союзники. Другі, незалежно від 
ідеологічних ознак, які вони декларували, визначали, 
найперше, як антикомуністичні і однозначно негативно 
оцінювали період 1944-1989 рр. За походженням 
партії поділялися також за регіональним принципом 
і загальнонаціональним. На етнічній і релігійній 
основі виникла партія турецької меншини – Рух за 
права та свободи. Проте сама ця партія за програмою 
не визначала себе як створену на етнічній основі, 
адже цього не дозволяє Конституція РБ. РПС прагне 
подолати етнічну обмеженість, але не може знайти 
стійкі програмні цілі, які б її визначили як національну 
партію. На регіональному рівні, на противагу РПС, 
виникла Болгарська націоналістична партія, яка також 
шукає можливість стати загальнонаціональною [12, 
с.59]. З націоналістичними ухилом і чіткою програмою 
заявили про себе на початку трансформації Болгарська 
національно-демократична партія (БНДП), Болгарська 
націонал-радикальна партія (БНРП) і ВМРО. З цих 
трьох партій у парламент проходила лише ВМРО. Дві 
інші націоналістичні партії, входили до парламенту 
в союзі з БСП і коаліції, і поступово втратили свою 
первинну суть. 

У програмному відношенні парламентські партії 
РБ мало відрізняються між собою щодо завдань 
трансформації. І ліві, і праві, і ті хто визначається як 
праві, ратують за ліберальний зміст переходу. Всі 
програми включають основні цінності буржуазного 
суспільства. Соціалісти і ліберали сприйняли 
приватизацію і зменшення функцій держави як власника 
й основного економічного суб’єкта. Ліві виступали 
за поступовий перехід до ринкових відносин, тоді як 
праві – за швидке повернення власності на землю і 
реституцію експропрійованої після 1944 р. приватної 
власності. За намірами про соціальну ціну переходу дві 
основні політичні сили важко відрізнити в програмних 
положеннях. І БСП, і СДС виступали за терпиму 
соціальну ціну переходу, а на практиці відмовлялися від 
ліберальних економічних механізмів. Ці дві партії, хоч 
і представляли два полюси політичного простору, але 
розвивалися на болгарському приватному бізнесі, на 
болгарській фінансовій системі з силами болгарського 
приватного капіталу. Вони агітували за залучення 
іноземних інвестицій і розраховували на міжнародні 
фінансові інститути [5, с.17].

Економічні програми БСП і СДС суттєво різні в 
аграрній частині. БСП схильна до кооперативного 
приватного землеволодіння, а СДС – до приватного 

фермерства, з поверненням всієї землі колишнім 
власникам і їх спадкоємцям у реальних межах. Друга  
відмінність – у реституційній політиці СДС і боротьбі 
БСП проти неї. Третя причина – в підходах до 
приватизації. БСП боролась за масову приватизацію 
з участю більшої частини населення і робітничо-
менеджерську приватизацію, яка дала б переваги 
трудовим колективам, а СДС – за переваги касової 
приватизації. У податковій і бюджетній політиці 
програми лівої і правої частини парламенту 
майже однакові. Економічні програми партій, які 
представляють політичний центр у НЗ, близькі до 
програм БСП і СДС. За антикомуністичними поглядами 
вони стояли близько до СДС і практично повторювали 
його економічні настанови [8].

На перший погляд може видатися, що економічні 
програми представлені в НЗ різними політичними 
силами були консенсусними. Але це тому, що 
політичні програми мали здебільшого абстрактний 
характер. Їм бракує конкретики і чітких пріоритетів 
структурної реформи в економіці. Передвиборчі 
програми БСП повторювали соціалістичні стереотипи, 
які перераховували всі наявні в країні економічні галузі 
і дуже загально зазначали їх подальший розвиток. 
Програми СДС носили по суті загальний і популістський 
характер. Написані вони були сучасними економічними 
категоріями, але не пов’язували, наприклад, структурну 
реформу з наступним безробіттям, згортанням ринку, 
банкрутством, внутрішнім і зовнішнім боргом, не 
носили конкретних управлінських викладок про 
подолання негативів. Програми БСП і СДС не 
уточнювали податкової і фінансової політики. Вони 
вважали за краще обійтися популізмом і обіцянками 
виходу з кризи. Брак професіоналізму в політичних 
програмах, конкретних передвиборчих виступах, 
підміняли агітаторським стилем.

Економічні програми парламентських партій 
на практиці не впливали на управління державою. 
Законодавча частина програм, які представляли 
БСП і СДС, призначалися не загальнодержавним 
пріоритетам, а найперше партійній пропаганді: БСП 
за землю, а СДС за реституцію. А далі обидві сили 
діяли кон’юнктурно і найбільше виголошували вимог 
до МВФ і МФІ. Тобто це означало, що саме від них 
залежало все управління країною після 1991 р.

У партійних програмах у сфері державного 
управління спостерігався базисний консенсус. Парла-
ментські сили визнавали Конституцію і розвивали в 
її межах політичні ідеї. Націоналістичні і монархічні 
утворення, які брали участь в коаліціях, не відігравали 
програмної ролі. БСП, СДС, ДПС, БЗНС, ДП, БББ і 
Євролевіца виступали прихильниками конституційної 
моделі. Вони визнавали парламентську республіку з 
поділом гілок влади, але висловлювали різні міркування 
за і проти збільшення повноважень президента. 
Пропозиції про посилення його ролі мали швидше 
кон’юнктурний характер і залежали від близькості 
даної політичної сили до глави держави [5, с.30].
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БСП залишалася послідовною парламентською 
і республіканською силою програмного рівня. Вона 
погоджувалася з електоратом, який жорстко займав 
антимонархічні позиції. СДС схилявся до надання 
переваг президентській інституції, але підтримував і 
монархістів, балансуючи в цих відношеннях. У НЗ не 
було суттєвих відмінностей лише щодо прав людини 
і ліберальних політичних цінностей. Програмним 
пріоритетом парламентських політичних сил була 
боротьба зі злочинністю, корупцією, піднесення 
ролі судової системи, прокуратури, слідчих органів і 
Міністерства внутрішніх справ. Ліві сили і БСП були 
більш зорієнтовані на державу. Вони вживали більше 
національної фразеології і виводили в пропаганду 
більше національних цілей для мобілізації електорату. 
СДС дотримувався космополітичних поглядів [11, 
с.17-18].

Дві партії, які визначали болгарську політику мали 
відмінності і щодо напрямів зовнішньої політики, хоч 
сформульовані вони досить абстрактно. Водночас 
зауважимо, що відмінності зовнішньополітичної 
орієнтації на програмному рівні, ще не означають такої 
ж орієнтації на управлінському рівні. Причина тут 
полягає в еволюційних факторах, формуванні партій 
та залишків ідеологічних стереотипів. Болгарські 
партії вказували на загальний пріоритет – вступ до 
європейських структур. БСП дотримувалась обережної 
політики щодо євроатлантичних структур, не 
заперечувала розвитку відносин з ними. СДС відкрито 
заявляв про швидкий вступ РБ до НАТО й ЄС. Це були 
основні зовнішньополітичні відмінності, які довели 
і до диференціації відносин з іншими країнами на 
Балканах, в Європі і світі. Але в ХХІ ст. БСП змінила свої 
програмні положення і теж ратувала за євроатлантичну 
інтеграцію, особливо після обрання її лідера Г. 
Пирванова – Президентом РБ у 2001 р. Центристські 
партії теж обережно підходили до визначення 
самостійних зовнішньополітичних пріоритетів і 
дотримувались підходів, які виголошували великі 
коаліційні партнери – задовольнялися проголошенням 
проєвропейської і проатлантичної орієнтації.

Програми партій РБ ніколи не створювалися 
демократичним шляхом з низових організацій, а як 
прийнято, їх писали інтелектуали не з партійних рядів. 
У бюрократизованих і централізованих партіях РБ, 
створення програми прерогатива керівництва партії 
чи окремого лідера. СДС, зазвичай, для створення 
програми використовував експертів-інтелектуалів поза 
партією. А програма БСП створювалася для центру, 
утвореного навколо керівництва партії чи й самого 
партійного лідера. „Такі програми приймаються 
процедурно, демократичним способом, але фактично 
виникають думки про сліпий послух бюрократично 
обраних депутатів, які з аплодисментами 
підтверджують свою згоду з мудрими ідеями верховних 
органів чи найчастіше верховного вождя” [12, с. 97]. Це 
балканське узагальнення великою мірою торкається і 
болгарських партій, яким властиві типові балканські 

риси – вождізм, централізм і послушна клієнтела, а 
вона слабо цікавиться програмними формулюваннями, 
яких повинні дотримуватись партії представлені у 
парламенті. 

Тож, у період демократизації суспільства Республіки 
Болгарія відслідковується очевидний взаємозв’язок у 
розвитку багатопартійності та парламентаризму. Партії 
ще переживають організаційні труднощі становлення 
та розвитку, але саме завдяки їх появі і діяльності в 
Народних зборах у Болгарії зародився парламентаризм 
і парламентська республіка. 
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cratic transformations of society, it is indicated on factors 
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УЧАСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
У ДИСКУРСІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті встановлено, що формування 
дискурсивної моделі політичної участі громадян 
України розпочалося в процесі обговорення ідеї 
незалежності та проекту Основного закону нашої 
держави, проте, концентрація її основних ознак 
відбулася під час перебігу загальнонаціонального 
політичного дискурсу, предметне поле якого 
визначалося переосмисленням суті, векторів 
змін та принципами функціонування політичної 
системи України, закріплених Конституцією 1996 
р. До середини 90-х рр. ХХ ст. політичний дискурс в 
Україні набув формату гри, характер якого орієнтує 
громадянина на зорове сприйняття політики, зорову 
співучасть, моделювання мобілізаційної уваги, яка 
завжди є ситуативною за своєю природою.

Ключові слова: політична участь, політичний 
дискурс, незалежність України, конституційний 
процес.

Актуальність проблеми участі громадян у 
загальнонаціональному політичному дискурсі 
визначається тим, що вона є однією з базових 
характеристик третього (міжвиборчого) етапу 
електорального циклу, що є відображенням якості 
і змісту політичного процесу. Поняття дискурсу у 
сучасній політичній науці до певної міри метафоричне, 
сьогодні воно означає не стільки міжособовий діалог 
як мовну дію, скільки зміст діалогу між суб’єктами 
політичних відносин, який опосередковується на 
інституційному рівні. У процесі цього діалогу 
відбувається не тільки опис об’єкта та предмета 
дискурсу, а й його конструювання. Призначення 
політичного дискурсу полягає у змістовній організації 
політики, перш за все політичного процесу, тому 
зміст політичного дискурсу визначається „вольовими 
інтенціями та діями, які, поза сумнівом, наділені 
змістом, проте не завжди набувають форми слова, хоча, 
як правило, існують у конвенціоналізованих мовних 
формах” [12, с. 12]. 

Політичний дискурс як предмет політичної науки є 
недостатньо розвиненим напрямком наукових пошуків, 
водночас дослідження М.Ільїна, В.Горбатенка, 
М.Михальченка, І.Кресіної, А.Круглашова засвідчують 
його перспективний потенціал в частині пояснення 
особливостей політичних трансформацій в Україні. 
Метою даної статті є здійснення аналізу участі громадян 
України в дискурсі незалежності та конституційному 
процесі як процесу, що визначив особливості 

формування дискурсивної моделі політичної участі.
На початковому етапі формування дискурсивного 

поля української політики, залучення громадян 
до обговорення найбільш важливих проблем 
політичного майбутнього України здійснювалося 
за допомогою використання ними однієї з прямих 
форм політичної участі – референдуму. Політичне 
значення референдуму полягає у тому, що за його 
допомогою громадяни отримують можливість 
впливати на процес формування державної політики, 
а органи державної влади – зіставляти власне бачення 
розв’язання політичних проблем із загальними 
настроями суспільства. Референдум є процесом, який 
передбачає ініціювання, проголошення, проведення 
та впровадження у політичну дійсність ухвалених 
рішень. На кожному з цих етапів політична участь 
громадян має специфічний характер та особливе 
змістовне навантаження. На підготовчому етапі 
громадянами або іншими суб’єктами політики 
здійснюється процес формулювання ініціативи, 
яка згодом визначатиме предмет референдуму; 
інформування громадян; агітаційна кампанія та 
суспільне обговорення предметного поля референдуму. 
На етапі проведення, який передбачає призначення 
референдуму, організацію, голосування та підбиття 
підсумків, найбільш важливою формою політичної 
участі громадян є голосування та здійснення нагляду 
за цим процесом. Етап реалізації рішень референдуму, 
який змістовно складається з імплементації рішень 
референдуму та відповідальності за процес їх 
виконання, переважно є закритим для громадян, навіть 
якщо вони виступали в ролі ініціатора його проведення.

Для населення України першим досвідом участі 
у референдумі став референдум 17 березня 1991 р., 
на якому вирішувалася політична доля СРСР та 
опосередковано – доля української держави. Більш 
суттєві наслідки для української державності мав 
Всеукраїнський референдум від 1 грудня 1991 р., 
предметом обговорення якого стали питання 
національного суверенітету. Зважаючи на важливість 
предметного поля референдуму, чималого значення 
набувала проблема обґрунтування правової основи 
його проведення. Відомо, що 72 ст. Конституції СРСР 
закріпляла право вільного виходу зі складу СРСР, 
однак тільки 3 квітня 1990 р. Законом СРСР „Про 
порядок вирішення питань, пов’язаних із виходом 
союзної республіки з СРСР” створювався механізм 
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відновлення національного суверенітету тією чи іншою 
республікою. Визнаючи референдум як один із можли-
вих механізмів легітимації влади в процесі відновлення 
української державності, 3 липня 1991 р. Верховною 
Радою Української РСР був ухвалений Закон „Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми” [31]. 

Могутнім поштовхом, стимулятором активізації 
процесів державотворення в Україні стали серпневі 
події у Москві, відомі як путч ДКНС. Реакцію 
офіційного Києва на них найбільш повно характеризує 
інтерв’ю Голови ВРУ Л.Кравчука українським ЗМІ. 
Інформуючи населення республіки про створення у 
Москві ДКНС, він наголосив: „не викликає сумнівів, 
що у правовій державі все повинно здійснюватися 
на основі Закону, і навіть тоді, коли оголошується 
надзвичайний стан” [27, с. 309]. Така поміркована 
позиція Л.Кравчука згодом отримала схвальну оцінку 
політологів у термінах позиція ухильного очікування 
[20, с. 56]. На її фоні досить важливим для перспектив 
незалежності України було визначення характеру 
ставлення населення до дій ДКНС. 

Адекватним індикатором визначення характеру 
політичних орієнтацій населення України є оцінка 
серпневого путчу. Так, 54% опитаних оцінили заяви 
ДКНС з почуттям страху за незміцнілу демократію; 
34% – з почуттям радості й надії на те, що врешті-решт 
у центрі знайшлися політичні лідери і державні діячі, 
які наведуть залізний порядок і припинять розвал 
держави та економіки; 6% – з почуттям розгубленості 
і невизначеності. Емоційний блок політичних оцінок 
представлений наступними реакціями громадян: 5% 
респондентів визнали, що намагалися відмовчуватися, 
щоб не накликати біду на себе і свою сім’ю; 30% 
відмовчуватися не могли, але і вголос виступати проти 
побоювалися, тому ділилися своїми критичними 
думками лише у вузькому колі людей, яким довіряли 
(так звані кишенькові бунтівники); 13% схвально 
поставилися до декретів ДКНС; 37% свою принципову 
негативну реакцію проти хунти визначили одразу ж, 
висловлюючи відкрито й публічно своє неприйняття 
змови як серед друзів, так і в оточенні опонентів, які 
могли сфабрикувати донос; 2% були здатні і готові 
здійснити перехід від слів до діла, вважаючи своїм 
обов’язком організувати відсіч політичній банді, 
відправили телеграму до Верховної Ради УРСР, 
взяли участь у зборах протесту; 3% сприйняли появу 
ДКНС з обуренням; 2% – зі страхом і слізьми; 8% – 
ухилилися від відповіді [1, с. 95–98]. Отже, більшість 
опитаного населення України негативно оцінило 
путч ДКНС, водночас в українському суспільстві 
збереглося побоювання покарання за відкриті виступи 
проти реакціонерів. О.Гарань підкреслює, що тоді 
„тільки опозиція послідовно і рішуче виступила проти 
заколотників, швидко виробила єдину позицію. Однак 
виявилася певна неузгодженість її дій щодо підготовки 
до загального страйку. Хоча переважна більшість 
населення України не підтримала дій заколотників, 
на відміну від Москви та Санкт-Петербурга масових 

демонстрацій не спостерігалося” [2, с. 74]. У цілому 
позиція ВРУ та населення України стосовно ДКНС 
збігалася, що стало суттєвим чинником поглиблення 
процесів проголошення української державності.

Вже 24 серпня 1991 р. Україна, майже одночасно 
з республіками Прибалтики, проголошує свою 
незалежність. У цій ситуації необхідність підтримки 
української державності народом України визнавала й 
усвідомлювала більшість політиків як національного, 
так і бюрократично-адміністративних таборів. На 
скликаній 27 серпня 1991 р. позачерговій сесії ВРУ 
Л.Кравчук наголосив, що єдиним надійним гарантом 
збереження народу України від переворотів, які 
відбуваються у Москві, є сам народ України. Тому 
найголовнішим завданням ВРУ є в стислі строки 
завершити побудову суверенної Української держави 
[28, с. 4]. Згодом, пригадуючи серпневі події 1991 р., 
перший президент України підкреслював, що ідея 
проведення референдуму про незалежність виникла 
під час проголошення незалежності України: „Ця ідея 
належить мені особисто. І не тому, що я так дозрів, 
а мені підказав цю ідею Горбачов. Він мені весь 
час казав: „Леоніде Макаровичу, до чого тут ваша 
незалежність, яку ви збираєтеся проголошувати: чи є у 
світі приклад, щоб Верховна Рада здолала референдум? 
(всесоюзний березневий референдум. – Н.Р.). …Отже, 
якщо ми не проведемо референдум, вирішив я, то наш 
Акт про незалежність нічого не значитиме. І ось тоді я 
запропонував провести референдум” [18].

Отже, після подій 24 серпня 1991 р. для України 
особливого значення набувала проблема легітимації 
влади, яка найбільш ефективно могла бути розв’язана 
за допомогою використання механізму загального 
волевиявлення народу України. Про потребу такого 
кроку йшлося і на зустрічі заступника Голови ВРУ 
В.Гриньова з делегацією Європейського департаменту 
Міністерства закордонних справ Польщі, яка 
відбувалася в Києві. Члени делегації наголошували, що 
„незалежність України потребує підтримки народу під 
час референдуму” [23], підкреслюючи, що на той час 
це єдина можливість для України бути самостійною 
державою, визнаною світовим співтовариством. Однак, 
реальні кроки у цій справі почали здійснюватися 
тільки у жовтні 1991 р., коли було ухвалене „Звернення 
Верховної Ради України до народу” [10]. Народні 
депутати підкреслювали, що в ситуації відсутності 
іншого шляху розвитку України, окрім незалежності, 
народ України, який є політично зрілим, здатен 
висловити власну точку зору щодо майбутнього 
своєї держави на всеукраїнському референдумі. 
Неабияким стимулом активної участі населення 
України у референдумі стало те, що він офіційно був 
названий всеукраїнським, а не республіканським. В 
ідеологічному плані це звернення стало завершенням 
першого етапу референдуму. 

Під час підготовки референдуму вперше в дискурсі 
незалежності були задекларовані позиції ідеологічно 
різних політичних сил. Більшість із них підтримували 
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ідею політичної незалежності та самостійності 
України загалом, проте форма та характер підтримки 
були різними – від максимально позитивних до м’яких 
варіантів. Найбільш поміркованою була позиція СПУ, 
на установчому з’їзді якої було визначено, що „народ 
України проголосує за підтримку Акта про незалежність. 
Будемо просити людей про це. Але Верховна Рада 
зобов’язана дати людям можливість вибирати” [21, 
с. 16]. Зрештою, це відтворювало загальні настрої 
українського суспільства. Ситуація реального вибору в 
системі політичних альтернатив була мало знайомою 
для громадян більшості соціалістичних країн: у кінці 
80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. „інформаційний 
вакуум замінився …інформаційною мозаїкою” [9, 
с. 9], розібратися в якій громадянам, що звикли 
сприймати політичні події в оцінках інформаційної 
монополії КПРС, було достатньо складно. Проте сама 
суть ідеї незалежності, активна політична кампанія 
національної еліти спричинили позитивне голосування 
з основного питання референдуму (додаток У, табл. 
У.1). Дані таблиці свідчать: якщо взяти до уваги не 
загальну кількість занесених до списків, а тих, хто, 
отримавши бюлетень, реально проголосував (31891742 
громадян), то рівень підтримки ідеї незалежності 
України буде значно вищим і становитиме 90,31%. 
Різниця між показниками підтримки основного 
питання референдуму, яка розраховується від 
загальної кількості виборців та від кількості тих, 
хто реально проголосував, є незначною і становить 
тільки 14,29%. Такому результату сприяло одночасне 
проведення перших виборів Президента України, у 
процесі підготовки яких усі претенденти на цю посаду 
одностайно виступали за незалежність України. 

Водночас, не слід ідеалізувати ситуацію – не всі 
громадяни, які віддали свій голос за незалежність 
України, були переконані у правильності свого 
вибору. Варто підтримати думку аналітиків про те, 
що такі результати голосування „з’явилися внаслідок 
унікального збігу обставин: переляканий рішучими 
заходами російського керівництва по декомунізації, 
український номенклатурний істеблішмент поспішно 
заангажував ідею державної незалежності й кинув на 
пропаганду всі підконтрольні засоби; вперше дістали 
простір для фронтального пропагандистського наступу 
„демократи”; спрацював „рязанський синдром” – 
економічна криза в Росії створила відчутний розрив між 
життєвим рівнем навіть у сусідніх областях Російської 
Федерації та України. ...Населення голосувало проти 
„реформаторського” керівництва М.Горбачова...” [19,  
с. 280]. До того ж, результати референдуму заде-
кларували регіональну нерівномірність підтримки ідеї 
незалежності: у Харківській, Луганській, Донецькій, 
Одеській областях, у яких проживала чверть населення 
України, в сукупності Акт проголошення незалежності 
підтримали менше двох третин виборців (62,5%), 
в Криму – трохи більше однієї третини (35,5%). 
Оцінюючи по десятиліттю перебіг голосування 
на референдумі, член Гельсінської комісії, а тоді – 

міжнародний спостерігач за процесом голосування 
українців О.Дейчаківський підкреслює, що на виборчих 
дільницях Києва та області спостерігачі не помітили 
жодних серйозних порушень: „Ми бачили, що селяни 
голосували „за” щиро, а не тільки тому, що так казала 
влада” [7]. Отже, опосередковано визнаючи загальну 
установку, яка виходила від влади, спостереження 
О.Дейчаківського дозволяють стверджувати, що 
інтереси влади та інтереси народу на всеукраїнському 
референдумі 1991 р. збігалися.

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про 
всеукраїнські і місцеві референдуми”, рішення 
референдуму мали імперативний характер, тобто були 
обов’язковими до виконання на території всієї України, 
що дозволило Верховній Раді Української РСР заявити, 
що відтепер договір 1922 р. про утворення СРСР 
стосовно України є недійсним [33, с. 141]. Імперативний 
характер референдуму сприяв і тому, що після його 
проведення Україну як незалежну державу визнала 
суб’єктом міжнародних відносин більшість країн світу, 
тоді як після прийняття Декларації про державний 
суверенітет цього не зробила жодна країна світу. 
Особливо важливим для легітимації влади в Україні 
було визнання результатів референдуму президентом 
УНР в екзилі М.Плав’юком та Державним Центром 
Української Народної Республіки [24, с. 8].

Отже, референдум мав надзвичайно важливе 
політичне значення для відновлення української 
державності, адже саме його позитивні результати 
легітимували Акт проголошення незалежності 
України від 24 серпня 1991 р. та стали підставою 
для визнання незалежності України світовим 
співтовариством. Ініційований владою, референдум 
1 грудня 1991 р. сформував у громадян України 
почуття залучення до процесу вирішення нагальних 
політичних проблем та створення законодавчої бази 
для поглиблення фундаментальних змін у політичній 
системі. Незважаючи на те, що масова українська 
свідомість тоді оперувала стереотипною уявою про 
обов’язковий характер політичної участі, активність, 
виявлена на другому етапі референдуму, мала свідомий 
характер, тому модель участі населення у дискурсі 
незалежності може бути визначена як автономна. 
Питання, винесені на референдум, були цілком новими 
для українських виборців, відповідно, пізнавальний 
аспект першого етапу референдуму набув особливого 
значення, продемонструвавши єдність політичних 
позицій більшості сегментів політичної еліти та 
населення України. Водночас погоджуємося з ідеєю 
О.Дергачова, що в процесі здобуття незалежності 
українське суспільство отримало слабкий і 
надзвичайно суперечливий імпульс оновлення, однією 
з характеристик якого стало те, що на початковому 
етапі трансформаційних процесів тільки незначна 
частка громадян артикулювали свої інтереси у 
площині здобуття суверенної національної держави. 
Проте, і вона після імплементації рішень референдуму 
була відсторонена елітою від розробки принципових 
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рішень, визначення моделі політичного і суспільного 
розвитку, конструювання влади і реального впливу на 
її діяльність, від формулювання відповідей на питання 
про нову систему цінностей і модель національного 
розвитку [8, с. 7–8, 17]. Відповідно, для громадян 
України – і для політично активної меншості, і для 
політично пасивної більшості – залишилися відкритими 
проблеми визначення напрямків трансформації 
основних форм участі у дискурсивній практиці влади.

Загальна соціальна криза, яка охопила Україну у 
перше десятиріччя постсоціалістичних трансформацій, 
та зміст економічних перетворень сприяли частковій 
втраті популярності ідеї незалежності та політичної 
активності серед громадян України [22, с. 242]. Дійсно, 
після референдуму, який підтвердив та легітимував 
незалежність України, громадяни нашої держави 
достатньо тривалий час не брали активної участі в 
обговоренні питань політичного розвитку. Тільки 
після того, як конституційний процес увійшов у 
активну фазу творення нової Конституції України, 
вони були долучені до політичного дискурсу як один із 
суб’єктів. Початком цього етапу слід вважати 1 липня 
1992 р., коли ВРУ ухвалила Постанову про винесення 
першого проекту Конституції України на всенародне 
обговорення [26]. 

Правовим підґрунтям всенародного обговорення 
проекту Конституції України був Закон УРСР „Про 
народне обговорення важливих питань державного 
життя Української РСР” [32], яким забезпечувалися 
умови для участі громадян у виробленні рішень з 
важливих питань державного і суспільного життя на 
основі широкої гласності, зіставлення і врахування 
різноманітних думок та пропозицій. Згідно із Законом 
(стаття 4) участь в обговоренні проекту Конституції 
мали право брати громадяни безпосередньо, а також 
через громадські організації, трудові колективи, 
збори за місцем проживання, органи громадської 
самодіяльності, збори військовослужбовців по 
військових частинах, засоби масової інформації. 
Пропозиції і зауваження громадян, трудових 
колективів, державних і громадських органів щодо 
проекту Конституції, які надійшли до Президії ВРУ, 
повинні були розглянуті і враховані при доопрацюванні 
проекту відповідними постійними комісіями ВРУ чи 
спеціальною комісією. Під час конституційної дискусії, 
яка офіційно тривала з 15 липня до 1 листопада 1992 р., 
а фактично була продовжена до 1 грудня, громадянами 
України було внесено 47 тис. пропозицій та зауважень 
до проекту Конституції України [143. с. 281]. Загалом в 
обговоренні взяли участь майже 190 тис. громадян, 20 
обласних, 114 міських, районних, селищних і сільських 
рад народних депутатів, 118 об’єднань громадян, 
понад 2900 трудових колективів. Центральні та місцеві 
ЗМІ опублікували понад 900 матеріалів, наводячи 
зауваження і конкретні пропозиції, аналізуючи проект 
Конституції [15, с. 25]. 

Спектр пропозицій та зауважень громадян 
визначився усіма положеннями проекту, проте 

принципові пропозиції стосувалися переважно 
правового статусу людини і громадянина; сутнісних 
ознак українського суспільства, що моделювалося 
Конституцією; форми державного устрою; характеру 
політичного режиму; етнонаціональних аспектів 
функціонування української державності; суті, форми і 
змісту здійснення народовладдя; основних принципів і 
механізмів реалізації державної влади на центральному, 
регіональному та місцевому рівнях; системи 
самоврядування та її співвідношення з державною 
владою; організації судової гілки влади; соціально-
економічних відносин тощо [15, с. 26–28]. Значна 
кількість громадян, політичних партій, громадських 
організацій висловилася проти надмірної централізації 
влади в українській державі, певної декларативності 
при формулюванні позитивних прав і свобод громадян, 
звуження гарантій їх реалізації і захисту, недостатньої 
демократичності територіальних основ формування 
органів державної влади і самоврядування в областях 
та районах тощо. За офіційною інформацією, 188 
статей проекту було доповнено чи редакційно змінено, 
48 статей вилучено, внесено 30 нових статей. За 
своєю суттю пропозиції та зауваження коливалися від 
повного схвалення до повного неприйняття Проекту 
Конституції. Зокрема, декілька регіональних осередків 
СПУ, 7 обласних, 51 міська, районна та сільська ради 
повністю заперечували можливість обговорення у 
ВРУ та прийняття даного варіанту нової Конституції 
України [15, с. 22]. 

10 листопада 1993 р. для повторного всенародного 
обговорення було опубліковано відредагований варіант 
проекту Конституції України від 26 жовтня 1993 р., 
проте конституційна дискусія тривала вже тільки у 
громадських та наукових колах. На законодавчому рівні 
вона відновилася після президентських виборів 1994 р. 
(10 листопада 1994 р. ВРУ ухвалила Постанову „Про 
склад комісії з опрацювання проекту нової Конституції 
України”) і тривала до 1996 р. – часу її ухвалення ВРУ. 
Процес підготовки Конституції оголив протиріччя між 
ВРУ та Президентом України, а спосіб її ухвалення 
„перетворився на окрему тему політичної полеміки” 
[29, с. 80]. Л.Кучма на публічному рівні розставляв 
акценти у суті конфлікту в контексті протистояння 
антиреформаторських консервативних сил у 
парламенті, очолюваних О.Морозом, та прогресивного, 
енергійного президента, якому потрібні повноваження 
для прискорення реформ, стабілізації системи 
соціально-економічних відносин. У свою чергу, 
ВРУ, яка за радянською Конституцією мала верховну 
владу, винуватила Президента в авторитарному стилі 
політичного управління та руйнуванні економічного 
потенціалу країни. 

Зважаючи на те, що парламент виявився 
неспроможним ухвалити розроблений в Адміністрації 
Президента Закон „Про державну владу і місцеве 
самоврядування в Україні”, Л.Кучма 31 травня 
1995 р. підписав Указ „Про проведення опитування 
громадської думки з питань довіри громадян України 
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Президентові України та Верховній Раді”. Наступного 
дня ВРУ наклала вето на цей указ, проте саме його 
поява прискорила формулювання компромісного 
рішення – Конституційного договору, підписаного  
8 червня 1995 р. між Л.Кучмою та О.Морозом. 
За нею, до ухвалення нової Конституції вступав 
у дію документ „Про основні засади організації 
та функціонування державної влади та місцевого 
самоврядування в Україні на період до прийняття 
нової Конституції України”. Сторони домовилися 
також, що не пізніше ніж через рік винесуть на 
референдум проект нової Конституції України, 
до того часу вони „не виноситимуть на всеукраїнський 
референдум і опитування громадської думки інші 
питання, крім прийняття нової Конституції” [14].

На той момент рейтинг Президента України був 
набагато вищим (йому довіряло 49% громадян), ніж у 
ВРУ (їй довіряло 10% громадян), тому позицію Л.Кучми 
в дискусії навколо нової Конституції підтримувало 
23,5% громадян, тоді як позицію ВРУ – 11,8%. До певної 
міри це пояснюється збереженням орієнтацій громадян 
України на авторитарні форми правління: у червні 1995 р.  
28% громадян вважали, що президентська республіка 
є найкращою формою правління для України, 19% 
схилялися до думки, що нею є президентсько-
парламентська республіка. Більше того, з посиленням 
протистояння між основними суб’єктами владного 
дискурсу щодо принципів конституційного устрою 
збільшилася кількість громадян, які вважали, що на 
період виходу з кризи Україні потрібне авторитарне 
правління (на зразок Піночета): якщо у січні 1995 р. 
таке судження визначало позицію 25% громадян, то у 
червні 1995 р. ним оперували вже 34% [5, с. 87, 89, 91]. 
Загалом, завершальна фаза конституційного процесу 
(1995-1996 рр.) набула „агресивного характеру 
політичної риторики” [16, с. 46], який супроводжував 
обговорення проектів як у сесійній залі парламенту, 
так і в засобах масової інформації і був обумовлений 
прагненням відстояти окремі вузькопартійні інтереси 
й ідеологічні забобони, надати їм конституційного, 
загальнонаціонального звучання. 

Президент, користуючись високим рівнем довіри 
до громадян, 26 червня 1996 р. спробував реалізувати 
запропонований раніше варіант змісту та механізм 
ухвалення Конституції України на всеукраїнському 
референдумі і підписав відповідний Указ „Про 
проведення всеукраїнського референдуму з питання 
нової Конституції України” [30]. Л.Кучма виносив 
на референдум президентський проект Конституції, 
схвалений Конституційною комісією 11 березня 1996 р., 
тоді як ВРУ 4 червня 1996 р. ухвалила в першому 
читанні зміст Основного закону, який за своєю суттю 
був більш демократичний, ніж президентський 
варіант. Громадяни України домінуючою більшістю 
висловлювалися за ухвалення нової Конституції 
шляхом референдуму, тому ймовірність підтримки 
варіанту Основного закону, запропонованого 
Л.Кучмою, була достатньо високою (табл. 1).

Таблиця 1
Хто повинен приймати нову Конституцію України

(динаміка громадської думки у Києві, %)

Джерело: Складено за: [5, с. 96; 11, с. 57]
З одного боку, референдум з питання прийняття 

Конституції прискорив би процес легітимації 
конституційного ладу, засвоєння та реалізацію 
громадянами політичних прав і свобод. Зокрема, 
С.Головатий підкреслював, що обов’язковим 
елементом завершального етапу конституційного 
процесу має стати „механізм надання новій 
Конституції України конституційності”, тобто 
надання їй народної легітимності. Правник бачив таку 
організацію завершального етапу конституційного 
процесу в Україні, коли безпосередня участь громадян 
у конституційному процесі буде забезпечена на тільки 
через їх участь у всеукраїнському референдумі, а й 
через механізм залучення до публічного розгляду 
проекту Конституції. На відміну від всенародного 
обговорення проекту Конституції у 1993 р., коли до 
Конституційної комісії громадяни надсилали свої 
пропозиції щодо його вдосконалення, повинні бути 
організовані „всеукраїнські публічні конституційні 
слухання, які б варто провести в головних регіональних 
центрах України – Харкові, Донецьку, Одесі, 
Сімферополі, Дніпропетровську, Львові та Києві. Це 
стало б нагодою для безпосереднього висловлення 
волі народу на публічних слуханнях” [4, с. 5–6]. Отже, 
обов’язковими елементами процедури третього етапу 
конституційного процесу в Україні мали стати: Робоча 
група – Конституційна комісія – Венеціанська Комісія 
Ради Європи – Верховна Рада України – Всеукраїнські 
публічні конституційні слухання – Всеукраїнський 
референдум, що засвідчило б вагомість громадян як 
суб’єктів конституційного процесу та політичного 
дискурсу незалежності в цілому. Принагідно зазначимо, 
що в світовій практиці застосування референдуму як 
способу прийняття або затвердження нової Конституції 
нерідко має характер політико-правової традиції, 
наприклад у США та Швейцарії [34, с. 12].

З іншого боку – проведення конституційного 
референдуму спричинило б політичну кризу та 
відверту конфронтацію між Президентом та ВРУ, 
оскільки наведені вище дані дозволяють стверджувати, 
що громадяни України схилялися до підтримки 
президентського варіанту Конституції. Про небажаність 
винесення Проекту Конституції зауважували і окремі 
експерти, підкреслюючи, що в разі такого перебігу 
подій Конституція не буде визнана легітимною у 
Криму, у південних і східних областях України; 
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відбудеться посилення антидержавних настроїв в 
АРК; загостриться регіональне протистояння; будуть 
послаблені позиції держави у переговорному процесі 
з іншими суб’єктами міжнародних відносин щодо 
питань кордонів та громадянства [17, с. 3]. На нашу 
думку, тенденції регіонального сепаратизму середини 
90-х рр. були не настільки сильними, щоб суттєво 
дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію. 
Проведення всеукраїнських конституційних слухань 
оновило б віру громадян України у цінності демократії, 
стимулювало б підвищення рівня політичної 
компетентності та до певної міри загальмувало б 
орієнтацію влади на використання мобілізаційних 
практик по залученню громадян до політичного 
дискурсу.

З метою унеможливлення проведення референдуму 
за президентським варіантом Конституції, ВРУ 
ухвалила рішення про роботу в режимі єдиного 
засідання на період до прийняття Основного закону. 
Ухвалення Конституції 28 червня 1996 р. завершило 
формування легітимного політичного простору, 
визначило основних суб’єктів політичного процесу 
та законодавчо закріпило основні форми політичної 
участі громадян України. 

Отже, формування дискурсивної моделі політичної 
участі громадян України розпочалося в процесі 
обговорення ідеї незалежності та проекту Основного 
закону нашої держави, проте, концентрація її основних 
ознак відбулася під час перебігу загальнонаціонального 
політичного дискурсу, предметне поле якого 
визначалося переосмисленням суті, векторів змін 
та принципами функціонування політичної системи 
України, закріплених Конституцією 1996 р. До 
середини 90-х рр. ХХ ст. політичний дискурс в 
Україні набув формату гри, характер якого орієнтує 
громадянина на зорове сприйняття політики, зорову 
співучасть, моделювання мобілізаційної уваги, яка 
завжди є ситуативною за своєю природою. Наслідком 
цього стало формування уяви про політичний процес 
не як „про структуровану, регламентовану сферу 
реальної діяльності, а як про шоу, в якому здійснюється 
перерозподіл ролей та штучно формується його 
простір” [3, с. 159]. На початковому етапі процесу 
обговорення Конституції України громадяни України 
отримали можливість виступити як суб’єкт владного 
дискурсу. Згодом, у зв’язку з посиленням протистояння 
між Президентом та парламентом, рухом політичного 
режиму в напрямку авторитарних традицій здійснення 
влади, відсутністю інституту системної опозиції, 
моделюванням владою згубної практики погрожування 
референдумом, громадяни України були відсторонені 
від участі у політичному дискурсі міжвиборчого 
періоду.
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Participation of the Ukrainian People in Discourse of 

Independence and Constitutional Process
The paper studies the formation of discursive model 

of political participation of citizens of Ukraine started in 
the process of discussing the idea of independence and the 
draft basic law of our state. However, concentration of main 
characters occurred during national political discourse, 
which subject field was defined by re-comprehension to 
essences, vector of the change and principles of operation 
of Ukraine's political system, bolted in the Constitution 
of 1996. In mid 1990s the political discourse in Ukraine 
gained the line and format of the game, which nature di-
rects the person to visual perception of politicians, visual 
complicity, modeling mobilization of attention, which is 
always situational on its nature.
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЯК ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 
В статті досліджуються особливості та основні 

ознаки політичної партії. Детально проаналізовано її 
основні визначення, висновки видатних теоретиків, які 
займалися дослідженням політичних партій. Також 
показано зв’язок партії, як інституту посередництва 
між громадянським суспільством і державою. 
Виявлено основні теоретичні та методологічні 
підходи провідних вітчизняних та зарубіжних вчених 
до предмету аналізу. Як підтверджує світовий 
досвід, важливу роль у процесах змін сучасного 
світу відіграють політичні партії, тому також 
віддзеркалено їх роль в період трансформаційних, 
модернізаційних процесів. 

Ключові слова: політична партія, демократія, 
політична система, партійна організація. 

Політична партія як складова демократії у 
суспільстві і як одне з найважливіших досягнень 
цивілізації продовжує залишатися необхідним 
інститутом сучасного суспільно-політичного життя. 
У наш час є ряд робіт, які присвячені різним аспектам 
вивчення політичних партій. Основні визначення, 
особливості партії як інституту демократичного 
представництва, її ролі для держави та громадянського 
суспільства у своїх працях досліджували М. Вебер, 

Р. Міхельс, М. Острогорський, Дж. Ла Паломбара,  
А. Панеб’янко, М. Примуш, Ю. Шведа, Т. Шмачкова та 
ін. Виходячи з актуальності та досягнень вітчизняної 
та зарубіжної політичної науки, автор ставить за мету 
вивчення політичних партій, їх поєднання з політичним 
життям суспільства. З огляду на поставлену мету, 
автор визначив такі дослідницькі завдання: розглянути 
основні визначення політичних партій; проаналізувати 
їх поєднання з демократичними цінностями у 
політичному житті.

У сучасний період політична партія є однією 
з найкращих форм участі конкретної людини в 
політичному житті [24, c. 234]. Історичний досвід 
людства доводить, що лише політичні партії можуть 
краще та дієвіше представляти інтереси народу [23, 
c. 95]. Партійність як феномен суспільного життя 
є постійним супутником державної організації [10,  
c. 50]. Партії ідентифікують, відбирають, формулюють 
та концентрують інтереси великих соціальних груп у 
сфері політичних дій, які адресуються як виборцям, 
так і урядам [22, c. 19]. Отже, політичні партії не лише 
виражають інтереси тих чи інших соціальних груп, а й 
активно беруть участь у формуванні цих інтересів [20, 
c. 100].
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Політична партія, за визначенням С. Рябова, – 
це ,,організована певним чином частина соціальної 
спільноти, класу, яка покликана висловлювати 
й захищати інтереси цієї спільноти, домагатися 
їх дотримання й виконання. Висуваючи своїх 
представників для обрання до парламенту, прагнучи 
конституційним шляхом здобути визначальну позицію 
в ньому, політичні партії можуть одноосібно або в 
коаліції з іншими партіями формувати склад органів 
виконавчої влади, визначати загальний політичний 
курс країни, здійснювати керівництво державними 
органами, вирішувати громадські справи” [13, c. 12]. 

Партії – це своєрідна запорука прийняття правильних 
рішень, оскільки вони одночасно є вираженням 
інтересів суспільства та засобом їх реалізації. Однак, це 
можливо лише за умови, якщо політичні партії мають 
реальну вагу у суспільстві, можуть вільно конкурувати 
у боротьбі за державну владу. Таким чином, головною 
складовою політичних відносин є стосунки між 
партіями, які виявляються саме на терені відношення 
до державної влади [14, с. 127]. Попри значення 
для партій парламентської діяльності, головне їх 
завдання – оволодіння урядовою владою, що зумовлює 
вирішальну роль політичних партій в утворенні 
й діяльності уряду [21, c. 130]. Партії є достатньо 
стійкими та внутрішньоорганізованими об’єднаннями 
людей, основне призначення яких полягає у прямому 
чи опосередкованому виконанні владних функцій, 
участі в політиці або у здійсненні впливу на владу 
[9, c. 379]. Слід зауважити, що існуючі політичні 
сили повинні керуватися тим, що метою політики 
є суспільна консолідація, консенсус, а боротьба – 
це лише засіб досягнення цього стану [9, c. 383]. 

Політичні партії стали релевантними й незамінними 
інститутами політики, здатними генерувати політичні 
цілі і вносити динаміку в соціальний розвиток. 
Саме партії як стабільні організації, що володіють 
переважним правом на легальну боротьбу за політичну 
владу, можуть гіпостазувати довільно обрані соціальні 
протиріччя, нав’язуючи цим суспільству свою матрицю 
політичного життя. 

Політичні партії як своєрідні інститути 
посередництва між громадянським суспільством і 
державою з’явилися в ХІХ ст. у період розширення 
загального виборчого права. Політична партія розгля- 
далася, як організація, яка переслідувала мету завоюва-
ння посад у державних органах внаслідок конкурентної 
боротьби за голоси виборців [2, с. 12]. Політичні партії, 
як відомо, – лише інструмент у політичній боротьбі. 
Але вони, безумовно, впливають на зміну культурно-
ідеологічної орієнтації, вимагаючи відповідного 
консенсусу або припускаючи конфлікт [24, c. 232]. Усі 
визначення інституту політичних партій історично про-
понуються в межах категоріальної схеми: партії – це 
організації, що прагнуть досягти фізичного контролю 
над урядуванням, визначаючи кандидатів для певних 
структур та отримання політичного визнання й пере-
моги над конкурентами у виборчому процесі [1, с. 286]. 

Найбільш прийнятним є те визначення поняття 
політичної партії, яке пов’язане з політикою, 
мистецтвом управляти державою. Близьким до даного 
визначення є термін, запропонований М. Вебером, 
який розумів під політичною партією громадську 
організацію, що спирається на добровільне 
прийняття членів, спрямована на завоювання влади 
для власного керівництва й забезпечення активним 
членам відповідних умов (духовних і матеріальних 
для отримання певних матеріальних чи особистих 
привілеїв [3, с. 142; 26, c. 113]. На думку М. Вебера, 
хто займається політикою, той прагне до влади як до 
засобу, який має інші цілі (ідеальні чи егоїстичні), 
або до влади заради неї самої, щоб насолоджуватися 
почуттям престижу [4, c. 213]. 

У сучасному світі, як відомо, також існує велика 
кількість визначень політичної партії. Усього їх відомо 
близько двохсот. І тому що в політологічній літературі 
не було, та й дотепер немає єдиного підходу щодо 
цього поняття, то висловлювалася навіть пропозиція 
відмовитися від спроб дати визначення партії. 

Серед численних, часом суперечливих думок, 
висловлених у західній політології з цього питання, 
можна виділити кілька напрямів. Перший складають 
визначення, в яких робиться акцент на зв’язок 
політичних партій з виборчим процесом. Другий 
напрям пов’язаний з особливостями структури 
партій, тривалістю їхнього існування, різними 
факторами їхньої соціальної стійкості і т.і. Його 
можна охарактеризувати як структурний. Третя група 
політологів, забезпечуючи своєрідне доповнення 
другого напряму, розглядає партії винятково під кутом 
зору їхніх функціональних особливостей, а також місця 
і ролі в політичній системі суспільства. Вони вважають 
підхід до визначення партії з погляду її функціональної 
значимості найбільш прийнятним. Деякі політологи 
виступають за використання в процесі вивчення 
політичних партій структурно-функціонального 
підходу, намагаються відобразити в понятті 
політична партія соціальний аспект [8, c. 53-54]. У 
політологічній літературі виділяються й інші підходи 
і методи в дослідженні цієї проблеми: – історичний; – 
біхевіористський; – функціонально-системний; – 
ідеологічний; – доктринальний, який базується на лібе- 
ральній традиції, за якою партії – це групи людей, ідеоло-
гічно пов’язані між собою (Б. Констан) [17, с. 319]; – 
класовий (марксистська концепція) пов’язує виникне- 
ння і функціонування партій з класовим представниц-
твом; – інституціональний, за яким партія є політичним 
інститутом, що діє в політичній системі (Р. Міхельс,  
М. Острогорський, М. Дюверже) [11; 15; 29]. 

В сучасній теорії політичних партій є і досі 
актуальними розробки класичних теоретиків  
М. Вебера, Р. Міхельса, М. Острогорського. Висновки 
М. Острогорського дали поштовх для подальших 
досліджень політичних партій. Він був першим, 
хто піддав науковому аналізу діяльність партії як 
великої організації. М. Острогорський ототожнював 
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демократію з особистою участю партійних мас в 
управлінні. Він прийшов до висновку, що в кожній 
масовій партії влада знаходиться в руках партійного 
апарату, кокусу. Кокус – це механізм, який дає змогу 
невеликій групі людей контролювати і спрямовувати 
поведінку мас [26, c. 109-110]. Тому партії, незалежно від 
прихильності до певної ідеології, неминуче набувають 
недемократичного характеру. М. Острогорський 
пропонував явно утопічний метод – заміну постійно 
діючих партій вільними об’єднаннями, громадськими 
асоціаціями для досягнення певної мети. 

Німецький теоретик політичних партій Р. Міхельс, 
винахідник залізного закону олігархії, взагалі поєднав 
діяльність партійних структур із загибеллю демократії. 
Він вважав демократію несумісною з партіями ні 
щодо їхньої внутрішньої організації, ні на державному 
рівні [26, c. 111-113]. Р. Міхельс зауважує також, що 
,,демократія в сучасному суспільстві перебуває у стані 
глибокої кризи і, більше того, демократія взагалі є 
недосяжним ідеалом” [11, с. 19], cтверджуючи, що 
кожна організація неминуче веде до олігархізації. 
Пізніше він прагнув довести, що олігархізація є 
позитивною якістю партії і випливає з неодмінного 
історичного досвіду, що вожді ніколи не віддають свою 
владу масам, а тільки іншим вождям. 

На основі класичних теорій, закладених М. Остро-
горським [15], Р. Міхельсом [11], М. Вебером [3], 
продовжується формування сучасної теорії політичних 
партій. Найбільш авторитетною і широкоплановою є 
робота відомого французького соціолога М. Дюверже 
,,Політичні партії” [5]. Вона здобула міжнародне 
визнання завдяки тому, що вчений описав походження 
і сутність політичних партій, закони їх функціонування 
в рамках різних політичних режимів і виборчих 
систем. Для М. Дюверже сучасні політичні партії це ті 
партії, які виникають у період становлення загального 
виборчого права як єдиного способу легітимації 
влади та якісного розширення прав парламенту, що 
здатні реалізувати загальне виборче право і завоювати 
парламентську більшість шляхом нормального 
використання інститутів демократичного суспільства 
[5, с. 4]. 

Криза європейського парламентаризму, реалії  
тоталітарних режимів у всіх формах ніби 
підтверджували сформульований Р. Міхельсом 
олігархічний закон: політичні партії, подібно до 
будь-якої ієрархічно побудованої організації, 
перероджуються в ту чи іншу форму олігархії. Але 
вчений безкомпромісно заявляв: ,,Режим без партій – 
це режим без демократії” [5, c. 9]. В різних наукових 
розвідках по-різному визначається рівень дослідження, 
досягнений після дискусії, що тривала десятиліттями 
й точилася з різною інтенсивністю, дискусії щодо 
підтвердження або спростування тези про нерозв’язане 
протиріччя між організацією та демократією [12, c. 23]. 

У період після Другої світової війни політичні 
партії намагаються стати всеохоплюючими партіями 
(catch-all parties). Це поняття було вперше використане 

А. Кіркхаймером (1966 р.) [30]. Вводячи нову 
дефініцію в теорію політичних партій, вчений пояснює 
її наступним чином. По-перше, ерозія жорстких 
соціальних меж між групами послабляла політичну 
ідентифікацію населення і розмивала старі залежності 
між їх інтересами та партіями. По-друге, економічне 
зростання і політика загального добробуту змусили 
розробляти партійні програми, які захищали інтереси 
не окремих груп, а всього або майже всього населення. 
По-третє, розвиток засобів масової інформації дав 
можливість партійним лідерам звертатися до всіх 
виборців разом, а не до якоїсь їх групи. Це зробило 
виборців швидше покупцями партій, а не активними 
учасниками [18, c. 140]. Система всеохоплюючих 
партій ще більше зміцнює інститут лідерства в партіях. 
Дж. Блондель зазначав, що ,,виборці підтримують 
політичні партії, виходячи з емоційного ставлення 
до них (негативного або позитивного) та оцінки 
персонального складу партійної організації, особливо 
лідерів” [28, с. 56]. 

Партії, звичайно, не варто вважати супер-
демократичним елементом, оскільки вони уособлюють, 
поряд з демократичним, і олігархічне начало у політиці. 
Компромісна думка, представлена прихильниками 
М. Дюверже, які шукають розумні підстави для 
продовження століття представницької демократії. 
Вони вважають, що вищі партійні структури повинні 
жорстко контролюватися партійними масами. Не 
виключено, що відома популярність останнього 
підходу й дозволила поширитися переконанню, що 
партія з істинно демократичними цілями і внутрішньою 
організацією здатна демократизувати окостенілі 
партійні системи Заходу. Вчені і частково суспільна 
думка майже повірили в партії нової хвилі як у свіжу 
кров для представницької демократії [27, c. 231-232].

Вагому роль відіграють політичні партії в період 
трансформаційних, модернізаційних процесів, які 
призвели до розмороження партійних систем Європи, 
починаючи з останніх десятиріч минулого століття. 
У 60-70-х рр. ХХ ст. стали втрачати свою попередню 
гостроту конфлікти між працею і капіталом, між 
державою і церквою, між конфесіями, соціальні й 
ідеологічні розбіжності, що, власне, й привели свого 
часу до утворення політичних партій. Програмно-
політичний профіль партій стає розмитішим, 
починається ерозія їх традиційної електоральної 
бази, руйнуються попередні стійкі зв’язки виборців з 
партіями через соціальні або релігійні чи ідеологічні 
мотиви [19, c. 67]. 

Утім, хоча загалом криза європейських партій 
торкнулася суті їх позиції в політичному світі, 
наклала відбиток на їх організацію і структуру 
членства, модифікувала відносини з населенням, 
партії виявилися спроможними знайти вихід із кризи. 
І це позначилося появою нового покоління партійних 
організацій, які одержали назви картельних партій, 
партій професіоналів, медіа-партій, мінімальних 
партій. Дослідники виділяють лише початкову 
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стадію формування таких партій (багато хто пов’язує 
її початок із 1970-ми роками), але їх ознаки явно 
простежуються в партійних системах Австрії, Данії, 
Німеччини, Фінляндії, Норвегії, Швеції, частково й 
Великої Британії, Франції [18, c. 138]. 

І хоча демократична модель не є ідеальною, проте 
вона є оптимальною для сучасної цивілізації. ,,Ми 
маємо потребу у політичній культурі дискусій, яка 
відповідала б духу античних міст-полісів, що cтали 
колискою демократії”, – стверджує О. Лафонтен [7, c. 
146]. Як зазначає О. Ренней, ,,політичні партії створили 
демократію” і ,,сучасна демократія не уявляється 
інакше, як у партійному вигляді” [25]. Отож партії і 
надалі залишаються найважливішим компонентом 
демократії в постіндустріальному суспільстві. Лише 
вони, на відміну від інших громадських об’єднань, 
які обмежуються вузькими груповими чи локальними 
інтересами або охоплюють вузьку сферу діяльності, 
здатні діяти у більш широкому політичному просторі й 
агрегувати інтереси різних верств населення. Притому 
найбільші партії стають виразниками загальнонаціо-
нальних інтересів і слугують інструментами опо-
середкування запитів суспільства в процесі прийняття 
владних рішень на урядовому рівні [19, c. 70].

Видатний американський дослідник політичних 
партій Дж. Ла Паломбара виділяє чотири елементи, 
які характеризують політичну партію: ідеологічний 
порядок; організаційний порядок, тобто відносно 
довгострокове об’єднання людей, що позначено такими 
особливостями, як національне, релігійне, локальне, 
іноді інтернаціональне; ставлення до влади (мета – 
завоювання і здійснення її); підтримка народу, включно 
до членства чи активного членства (активісти) в ній [31, 
с. 12; 8, c. 53]. Перший критерій (повномасштабність 
організації, що включає місцевий рівень) відрізняє 
партію від простої парламентської групи, що існує 
тільки на національному рівні, не маючи сформованої 
і постійної системи зв’язків з організаціями. Другий 
критерій (тривалість організації) дозволяє відрізняти 
партії від клієнтелістських груп, фракцій, кланів і 
камарилій, що зникають разом зі своїми засновниками 
і натхненниками. Третій критерій (прагнення до 
здійснення влади) дозволяє встановити різницю між 
політичними партіями і різними суспільно-політичними 
організаціями (профспілками, молодіжними й іншими 
організаціями). Безпосередня мета партій – оволодіння 
владою чи участь у її здійсненні. Партії висувають і 
намагаються реалізувати глобальні концепції розвитку 
чи перебудови суспільства. Четвертий критерій (пошук 
народної підтримки, особливо шляхом виборів) 
відрізняє партії від груп тиску, що звичайно не беруть 
участі у виборах і парламентському житті: вони лише 
впливають на партії, уряд, суспільну думку. Партії – це 
водночас: ,,Благо – тому, що вони є колективною силою 
у боротьбі за прогрес... Зло – бо організації обмежують 
можливості видатних особистостей, які в колективі 
змушені опускатися до загального середнього рівня” 
[16, c. 6].

А. Панеб’янко зазначає, зокрема, що західно-
європейські партії пристосовувалися до політичного 
середовища, яке трансформувалося (щоб забезпечити 
собі політичне виживання), еволюціонуючи від систем 
солідарності (коли мотивом приєднання індивідів до 
партії слугує почуття спільності ідеалів) до систем 
інтересів (коли індивіди виказують зростаючу потребу 
до самозбереження, навіть за рахунок компромісів в 
ідеалах) [32, с. 110]. Всеохоплюючі партії відійшли від 
традиційної ролі освіти і залучення людей до виборчих 
кампаній. Іншими словами, партії насамперед прагнули 
бути обраними. Щоб цього досягти, їм довелося 
розширити свою аудиторію за рахунок збільшення 
представників різних прошарків суспільства. Більш 
широка аудиторія означала швидший успіх на виборах. 
Суперечливі визначення масових і кадрових партій 
М. Дюверже відійшли убік, поступившись місцем 
новим, важливішим питанням, необхідним для 
отримання якомога більшої кількості голосів. Система 
всеохоплюючих партій ще більше зміцнює інститут 
лідерства в партіях [30]. Разом з тим, багато партій, 
звикнувши до ролі постійної ланки в процесі прийняття 
державних рішень, найчастіше стали розглядати свою 
головну мету в боротьбі проти уряду, а не в завоюванні 
електорату. Підсиливши свою роль у доборі політичних 
еліт, партії деякою мірою втратили вплив на політичну 
соціалізацію громадян. 

Досить відчутною тенденцією в багатьох західних 
демократіях стало зниження партійної ідентифікації. 
Р. Інглхарт вважає, що масова прихильність до 
давно укорінених ієрархічних політичних партій 
розмивається, не бажаючи надалі бути дисциплінованим 
військом, громадськість підходила до більш активних 
видів участі, кидаючи при цьому виклик елітам. Отже, 
хоча участь у виборах залишається на колишньому 
рівні чи знижується, люди беруть участь у політиці, 
застосовуючи більш активні, проблемно-специфічні 
методи [6, с. 22]. 

Отже, зміцнивши демократичні цінності в 
політичному житті своїх країн, політичні партії 
подекуди починають йти в тінь, підвищуючи шанси 
менш формалізованих і гнучких посередників у 
відносинах між населенням та владою. У самих партіях 
ці віяння часу стимулюють тенденції децентралізації 
і посилення ролі місцевих організацій, послаблення 
вимог до партійної дисципліни, розширення зв’язків 
з різноманітними неформальними об’єднаннями 
громадян, різними структурами громадянського 
суспільства. Всеохоплююча партія може добре діяти 
в умовах плюралістичної демократії, що дозволяє 
розмивати ідеологічні та представницькі ідентифікації. 
Ця модель демократії дає змогу розрізняти партії та їх 
програми лише за принципом опозиційності стосовно 
пануючої партії або коаліції. При всеохоплюючих 
партіях вибори не відіграють суттєвої ролі в контролі 
за владою, а опозиційність забезпечує захист прав 
меншості і контроль над урядовою більшістю. А 
демократії дедалі властива процедура легітимації 



133

політики партій. М. Примуш вважає, що майбутнє 
демократії можна пов’язати з тим, чи зуміє Європа 
стати єдиною і відкритою в умовах етнокультурного 
плюралізму і розмаїття форм суспільного життя в 
умовах, коли як загальний стандарт буде виступати 
воля у всіх сферах суспільства. Демократія має 
пронизувати всі сфери суспільного життя – і політичну, 
і сфери економіки та трудових відносин, культури, 
освіти, засобів масової інформації тощо. Вона має 
йти знизу доверху, спонукаючи до активної діяльності 
громадян, які усвідомлюють своє місце у суспільстві 
і відповідальність перед ним. Демократична модель 
далеко не ідеальна, але вона оптимальна для людського 
суспільства [19, c.71]. 
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Vitaliy Semenko
Political Party as an Institute
of Democratic Representation

The article deals with the peculiarities and basic fea-
tures of the notion “political party”. Its basic definitions, 
conclusions of outstanding theorists, which were engaged 
in research of political parties, have been in details ana-
lyzed. Also connection of a party, as institute of intermedi-
ary between a civil society and state is shown. It is revealed 
the basic theoretical and methodological approaches of 
leading domestic and foreign scientists to a subject of the 
analysis. As world experience confirms the important role 
during changes of the modern world is played by political 
parties, therefore their role during the period of transfor-
mation and modernization processes is shown. 

 Key words: political party, democracy, political sys-
tem, party organization.
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ВІДКРИТЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
У статті актуалізовано якісні зміни, що 

відбуваються у системі інформаційної взаємодії влади 
та громадськості. Пропонується концепція відкритого 
коду в політиці. Розкрито аспекти відкритих моделей 
організації політичної комунікації. Показані сучасні 
тенденції в електронній демократії, пов’язані з 
розширенням можливостей доступу до інформації та 
реалізацією потенціалу соціальних мереж у політиці. 
Аналізуються форми залучення громадськості до 
вирішення завдань влади і самоврядування в умовах 
розвиненої Інтернет-комунікації.

Ключові слова: електронна демократія, Інтернет, 
гуглізація, соціальні мережі, широкий доступ.

Нові можливості комунікації, пов’язані з 
розвитком інформаційних технологій, можуть широко 
використовуватися для підвищення ефективності 
політики і якості демократії.

Інтернет забезпечує унікальний форум для 
спілкування, який в підсумку спричинить до 
формування нового характеру публічних комунікацій, 
перетворившись із засобу представлення інформації 
в інформаційний простір нового покоління з 
необмеженими інтелектуальними можливостями. 
Водночас наявні приклади застосування технологій 
інтернет-комунікації при вирішенні політичних 
завдань і наданні владних послуг свідчать про значну 
обмеженість форм і методів публічної комунікації у 
цьому контексті.

Метою дослідження є актуалізація якісних 
змін у системі інформаційної взаємодії влади та 
громадськості; об’єктом – нові форми організації 
публічної комунікації у політиці, а предметом – аналіз 
їх організаційних форм. 

Дослідженням політичної комунікації в Україні 
займаються Д. О. Шидловський, А. Б. Буданова,  
О. Б. Зінчина, Ю. Г. Сорока, А. С. Філатов, А. Г. Старіш, 
В. А. Коляденко, М. В. Сомов, Н. Р. Потураєв та ін. 
Проте найновіші моделі соціальних взаємодій на базі 
електронно-комунікаційних технологій ще потребують 
наукової розробки у вимірі сучасної демократії як в 
нашій державі, так і за її межами.

Конституція України гарантує для кожного 
„право вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або в іншій 
спосіб (ст. 34). Згідно з зі ст. 10 Закону України „Про 
інформацію”, право на інформацію забезпечується 
„обов’язком органів державної влади, а також органів 
місцевого і регіонального самоврядування інформувати 
про свою діяльність та прийняті рішення”, а згідно 
ст. 21 цього ж закону, інформація державних органів 
та органів місцевого і регіонального самоврядування 
доводиться до відома заінтересованих осіб, і шляхом 
безпосереднього доведення її до заінтересованих осіб 
(усно, письмово чи іншими способами. 

Відповідно до Указів Президента України від 

31 липня 2000 р. № 928 (928/2000) „Про заходи 
щодо розвитку національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 
широкого доступу до цієї мережі в Україні” та від 
17 травня 2001 р. № 325 (325/2001) „Про підготовку 
пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості 
діяльності органів державної влади” та згідно вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 
2002 р. № 3 „Про Порядок оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади”, якою, зокрема введено 26 видів обов’язкової 
інформації яка має бути розміщена на сайті обласної 
державної адміністрації та 20 – на сайтах центральних 
органів виконавчої влади. Міністерствам, іншим 
центральним органам виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним 
адміністраціям починаючи із січня 2002 р. належить 
забезпечити розміщення і постійне оновлення 
інформації на власних веб-сайтах у мережі Інтернет 
з метою „поліпшення умов для розвитку демократії, 
реалізації громадянами конституційних прав на 
участь в управлінні державними справами і на 
вільний доступ до інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, а також забезпечення гласності та 
відкритості діяльності цих органів”. Відповідно, веб-
сайти інституцій влади виконують суто інформаційні 
функції, забезпечуючи переважно односторонній 
зв’язок у форматі вітрини з оголошеннями. Причому 
рівень їх інформаційної ефективності обмежений. Так, 
згідно результатів аналізу, проведеного громадянською 
мережею „ОПОРА”, середній рівень інформаційної 
відкритості сайтів ОДА у 2006 р. становив 58,7% [1].

За результатами моніторингу інформаційної 
відкритості сайтів органів державної влади України 
можна констатувати, що органи влади опанували 
нову інформаційну технологію і продемонстрували 
спроможність використовувати свої сайти для 
інформування громадян, надання адміністративних 
послуг та проведення консультацій. Однак вони не 
виконують належним чином вимогу про розміщення 
повної й актуальної інформації про свою діяльність і 
не налаштовані на потреби громадян [3]. 

Офіційні українські інтернет-сайти, таким чином, 
являють собою, по-суті, засіб для односторонньої 
комунікації, своєрідні „дошки оголошень”, або, в 
кращому випадку, забезпечують найпростіші форми 
інформаційного обслуговування.

Водночас, із розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій та досвіду публічної 
комунікації органів виконавчої і представницької влади 
у світі, актуалізується така форма організації взаємодії 
як „електронна демократія” (e-democracy). Термін 
вперше розроблений у США і Великобританії і, як 
правило, означає використання нових інформаційних 
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технологій для захисту і розвитку основних 
демократичних цінностей та, в першу чергу, для участі 
громадян у процесі прийняття рішень органами влади, 
тобто з метою залучення громадян до політичного 
процесу [6]. Особливе значення у цьому аспекті мають 
мережні форми організації публічної комунікації.

Електронна демократія у вузькому розумінні, яке, 
тим не менше, формує стереотип електронно-медійної 
„публічності” влади, – це переважно веб-сайти 
державних інституцій, сформовані у відповідністю 
із форматом їх організації – як по вертикалі, так і в 
регіональному вимірі. 

За рекомендаціями, розробленими відділом 
державної економіки та управління ООН, виділяють 
п’ять рівнів упровадження електронних послуг органів 
влади [2]:

1) Початковий етап (зародження веб 
присутності) – саме на цьому етапі урядові структури 
пов’язується з мережею. Як правило, вони створюють 
один або кілька сайтів, які виконують в основному 
інформативну роль;

2) Розширена веб-присутність – користувач 
отримує більш докладну та постійно обновлювану 
інформацію на сайті, у користувача з’являється 
можливість не лише прочитати ту чи іншу інформацію, 
а й відшукати саме те, що його найбільше цікавить, а 
також надіслати запитання чи коментар за допомогою 
електронної пошти;

3) Інтерактивна взаємодія – характеризується 
інтенсифікацією взаємодії між громадянами та 
урядовими структурами. Користувач може отримувати 
спеціалізовані дані, а також прямий доступ до 
інформації, яка його цікавить;

4) Проведення трансакцій – на цьому етапі 
користувачі можуть за допомогою мережі отримувати 
документи (візи, паспорти), безпосередній доступ до 
відділів певної урядової структури, а також здійснювати 
платежі, використовуючи електронний підпис;

5) Безшовна взаємодія (повністю інтегрована 
веб-присутність) – уряд здійснює всі види послуг, 
а користувач може отримувати усі ці послуги через 
урядовий портал.

Для оцінки рівня доступності послуг органів влади 
у Європейському Союзі виділяють 4 рівні: перший – 
коли основна інформація (розклад роботи, контактна 
інформація, документи і т.д.) доступні через веб-сайт; 
другий – існує можливість взаємодії між громадянами 
і органами влади (наприклад з допомогою електронної 
пошти, телефону тощо); третій – інтегровані в 
єдине ціле різні внутрішні додатки і веб-частина, 
доступна користувачам, забезпечена можливість 
здійснення електронних трансакцій з кредитними 
картами; четвертий – повна інтеграція всіх систем, 
документообіг здійснюється в електронній формі. 

З такої позиції вітчизняний досвід офіційної 
інтернет-PR-комунікації є досить обмеженим.

Головним принципом залишається таємність. 
Споживач послуг публічної адміністрації не можете 

довідатися, наприклад, яка частина податків йде на 
оплату роботи дільничного лікаря. Те ж стосується 
урядових витрат на новий персонал, або зарплат 
чиновників вищих категорій. У той час як суспільство 
стає більш відкритим завдяки впровадженню 
пошукових технологій, така інформаційна самоізоляція 
властей не відповідає рівню запитів споживачів їх 
послуг. 

Використання такого потужного інструменту 
спілкування як Інтернет дає можливість реалізації 
нових форм електронної демократії, зокрема – 
залучення потенціалу інтернет-аудиторії для 
вирішення політичних завдань. Застосовуючи потужні 
інструменти пошуку інформації громадськість, звикла 
самостійно добувати потрібні відомості, а досвідчений 
користувач налаштований не лише отримати потрібну 
йому інформацію, але також готовий брати участь у 
прийнятті рішень. 

Для означення проактивності Інтернет-користувачів 
відносно недавно з’явився термін „гуглізація” як 
похідний від назви популярної пошукової системи 
Google (власник - американська компанія Google Inc.) і 
означає (наприклад, за [14, 19]): 

- безперечне світове лідерство пошукової системи 
Google в галузі пошуку в Інтернет і суміжних сервісів 
(за даними компанії Net Applications, в травні 2009 р. 
частка Google на ринку пошукових сервісів становила 
81,5% [18]); 

- „Інтернетизація” людства, коли пошук в Інтернет 
(у першу чергу, за допомогою Google) стає найбільш 
популярним способом добування будь-якої інформації, 
до якого вдаються школярі, студенти, журналісти, 
бізнесмени, науковці;

- доступність, оперативність, часто – безкоштовний 
доступ до інформації (довідкової; новин; географічної; 
медійної – музика, відео і т.п.); 

- некритичне ставлення значної частини 
користувачів до знайденої в мережі інформації (при 
тому, що достовірність і якість знайденого в мережі In-
ternet контенту часто перебуває під великим питанням); 

- проблема дотримання авторського права (проти 
Google було порушено ряд судових процесів, в тому 
числі великими компаніями, які звинувачують Google 
в незаконному використанні їх інтелектуальної 
власності – фотографій, відеоматеріалів, аудіозаписів 
тощо, зокрема організацією The Authors Guild, яка 
об’єднює біля 8 тисяч американських авторів [4]); 

- зростання ролі Інтернет в якості маркетингового 
та PR-інструменту.

Найпростішим прикладом гуглізації в рамках 
електронної демократії є веб-сайти, звідки можна 
не лише завантажити необхідні документи, але 
також і заповнити їх в режимі онлайн. Але на порі – 
переосмислення надання послуг публічного сервісу –  
від принципу „одне для всіх” до „все для всіх”, що 
вимагає застосування нових технологій і нових 
підходів в організації роботи з громадськістю. Це – 
розвиток публічних послуг від заявки на отримання 
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паспорта, що подається через Інтернет до прийому в 
режимі „онлайн”; можливість заповнити декларацію 
про доходи онлайн і забезпечення публічного доступу 
до них.

В США у відкритому доступі на відповідному сайті 
розміщено дані про фінансову активності уряду. Як 
сказав президент Дж. Буш, котрий підписав закон про  
створення онлайнової бази даних для відстеження 
близько $ 1 трлн. державних витрат на гранти та контра- 
кти, у платників податків з’явиться можливість „погу-
глити свої податкові долари” (...to Google their tax dol-
lars....) [5]. Відповідний сервіс задіяно з 1 січня 2008 р.

Подібний законопроект про створення сайту, 
завдяки якому діяльність казначейства була б відкритою 
і підконтрольною громадськості, розроблено у 
Великобританії [14]. 

Гуглізація – це лише один з факторів, що змінюють 
сучасну політику. Другим чинником є бум численних 
онлайнових співтовариств.

Також актуальним сьогодні є стрімкий розвиток 
соціальних мереж за інтересами в Інтернет. Як інтернет-
сервіс, така мережа є платформою, за допомогою 
якої користувачі можуть підтримувати контакти між 
собою та формувати угрупування за специфічними 
інтересами. Інформаційні сервіси такого виду 
забезпечують користувачів всіма можливим шляхами 
для взаємодії один з одним – відео, чати, зображення, 
музика, блоги та ін.

Актуальність соціальних мереж проявляється у 
дедалі ширшому використанні їх можливостей як 
засобу залучення інформаційних, інтелектуальних, 
фінансових ресурсів у політиці, регіональному та 
локальному розвитку тощо.

За даними дослідження популярності соціальних 
мереж у європейських користувачів, проведеного 
аналітичною компанією Comscore, котра 
спеціалізується на оцінюванні параметрів ринку 
електронної інформації, число унікальних відвідувачів 
соціальних мереж в Європі у серпні 2007 р. склало 
127,3 млн., що дорівнює 56% від загальної кількості 
інтернет-користувачів. Найбільш популярні соціальні 
мережі у Великобританії, де нараховується 24,9 млн. 
унікальних відвідувачів за місяць, що складає 78% 
від загальної кількості користувачів мережі Інтернет. 
Британські користувачі проводять в соціальних мережах 
у середньому 5,8 годин щомісячно. У Німеччині –  
15,4 млн. унікальних відвідувачів (46,9% від загального 
числа інтернет-користувачів), у Франції – 13,3 млн. 
унікальних користувачів, а в Іспанії – 8,8 млн. [16]. 
Таке зростання є показником рівня зацікавленості 
споживачів товарів і послуг у можливостях соціальних 
мереж, а також ознакою того, що соціальні мережі не 
можуть лишатися поза увагою політиків як ефективний 
засіб PR-комунікації.

На фоні стрімкого розвитку сектору глобальних 
мереж у Європі також відмічається тенденція зростання 
популярності серед європейців локальних ділових 
соціальних мереж як логічного і зручного способу 

онлайн-комунікацій. Все більш успішними стають 
професійні блоги, групи, форуми, інструменти для 
пошуку роботи і співробітників, а також для просування 
своїх послуг і продуктів рідною мовою, де всі новини 
і події прив’язані до країни і подій в ній. Користувачі 
з одного кола соціальної мережі надають один  
одному дієву допомогу – порадами, відповідями на 
запитання, причому прив'язаними до локальних реалій. 

Соціальні мережі дають можливість забезпечити 
комунікацію значної кількості людей за низьких витрат 
на підтримання контактів, а також за рахунок учасників 
мережі, що може бути корисним для підприємців та 
малих підприємств. Такі мережі часто виступають 
як форма управління взаєминами з клієнтами, 
інструментом для продажу продуктів і послуг.

Відмінність співтовариств, організованих на 
базі онлайнових мереж, від традиційних моделей 
політичного управління полягає в тому, що люди 
організують себе самі і говорять від свого імені, а не 
делегують це право будь-кому. Вони самі політично 
мобілізовані.

Сьогодні нові підходи, що базуються на мережній 
організації і принципах відкритості, починають 
широко втілюватися у політиці. 

Онлайнові політичні спільноти найперше виникли в 
США (як-от сайт Moveon.Org), а також Великобританії, 
де поки що майже всі вони створюються прибічниками 
консерваторів. Так, у президентській виборчій кампанії 
2008 р. у США кандидат у президенти Барак Обама 
відкрив власну соціальну мережу MyBarackObama [9] 
й активно використовує для консолідації прихильників 
відкритий сайт Facebook [12]. 

У політиці використовуються „неофіційні” сайти, 
які іноді за популярністю перевершують офіційні. 
Прикладом ефективного мережного політичного 
співтовариства є сайт британської консервативної 
партії. Це віртуальне співтовариство активістів, які 
постійно коментують роботу Консервативної партії – 
Conservativehome [7]. Учасники цього блоґґінгу 
постійно обговорюють дії керівництва партії і дають 
їм поради.

Лідери партії регулярно беруть участь в інтерв’ю 
та дискусіях на сайтах онлайнових політичних 
співтовариств. 

За гіпотезою Джеймса Суровецького, автора книги 
„Мудрість натовпу” [17], завершується епоха, коли 
громадськість погоджувалася з тим, що політичні та 
медіа-еліти мали монополію на мудрість. Політики 
повинні враховувати і покладатися на „мудрість 
натовпу”.

Одним із активних популяризаторів такого підходу 
є Джордж Осборн – міністр фінансів тіньового кабінету 
Великобританії, член Партії консерваторів та член 
парламенту з 2001 р. [8] 

У своїй промові „Політика з відкритим кодом” перед 
Королівським товариством мистецтв (8 березня 2007 р.) 
він виділив три принципи, на яких має будуватися 
політичний порядок [15]:
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– демократизації доступу до інформації;
– соціальних мереж;
– відкритого коду.
Лише за умови вільного і необмеженого доступу 

до інформації з’являється можливість участі 
громадськості у політичних чи економічних проектах. 

Залучення громадськості до вирішення завдань 
влади і самоврядування в умовах розвиненої 
Інтернет-комунікації може бути реалізоване у форматі 
тзв. „Платформ широкого доступу”, описаних і 
класифікованих Доном Тепскоттом і Ентоні Вільямсом 
[20] і які переважно являють собою орієнтовані на 
громадськість сервіси публічних даних (урядових, 
громадських організацій, фондів тощо), наприклад 
проект Фонду охорони навколишнього середовища 
(Environmental Defense Fund, EDF) [11] для 
об’єднання джерел урядових даних з метою створення 
загальнодержавного механізму оцінки екологічних 
ризиків.

 Серед платформ широкого доступу виділяють 
[за: 20]:

– платформи для оприлюднення інформації –  
такі як американський веб-сервіс „Локатор забруднень” 
(Pollution Locator) [13], що генерує таблиці з 
екологічними даними у відповідь на запит у формі 
наведення курсора на точку на віртуальній карті, а 
відвідувачі мають можливість інтерактивної участі у 
природоохоронних заходах;

– платформи для інформування місцевих громад 
(так, проект Neighborhood Knowledge California [10] 
інтегрує бази даних з інформацією про державні й 
приватні заходи, які можна відстежити на місцевому 
рівні для розробки інтерактивної системи моніторингу 
території). 

Підсумовуючи, відмітимо перспективність 
швидкого розвитку форм і методів електронної 
демократії, заснованих на відкритості та мережній 
організації у політиці, а також доцільність модернізації 
і трансформації вітчизняної системи інформаційної 
комунікації влади із врахуванням досвіду організації 
широкого доступу громадськості й масового 
співробітництва за рубежем.
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Sergiy Fedonyuk 
Open Collaboration in Political Communication
The high-quality changes which take place in the sys-

tem of informative co-operation of power and public are 
researched in the article. The concept of the opened code in 
a policy is offered. The aspects of the open models of po-
litical communication organization are exposed. Modern 
electronic democracy tendencies, related to the expansion 
of access to information possibilities and achieving social 
networks potential in a policy, are shown. The forms of 
bringing public to solving tasks of power and self-govern-
ment in the conditions of the developed Internet communi-
cation are analyzed.

Key words: e-democracy, Internet, googlization, social 
networks, wide access.
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ПОЛІТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЧЕХІЇ:
ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК СЕРЕД ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

Автор досліджує суспільно-політичні зміни в 
сучасній Чехії у контексті постсоціалістичного 
розвитку країн Центрально-Східної Європи і 
зазначає, що в регіоні існує до десяти відмінностей 
демократизації країн; доводить, що специфіка 
трансформації цієї країни у перехідний до демократії 
період підтверджує відсутність єдиної оптимальної 
стратегії на шляху до демократичної політичної 
системи та ринкової економіки; ці чинники демократії 
взаємодіють між собою, доповнюють один одного і, 
в зв’язку з особливостями та специфікою країни, чи 
перемагають, чи провалюються.

Ключові слова: Чехія, постсоціалістичні країни, 
демократія, політичні й економічні реформи, 
трансформація, демократизація. 

На початку 90-х рр. ХХ ст., з переходом до 
демократії майже всіх країн Центрально-Східної 
Європи і колишнього Радянського Союзу, третя 
хвиля демократизації, яка за визначенням провідного 
американського політолога С.Хантінгтона розпочалась 
у 70-х рр. минулого століття, отримала нові потужні 
імпульси. Аналіз практично всіх проблем, пов’язаних 
з сучасним політичним розвитком цього регіону 
Європи, вимагає розпочинати дослідження з моменту 
руйнування Берлінського муру й „оксамитової 
революції”, яка відбулася у Чехословаччині, а її 
спокійний на загал характер згодом став брендом всіх 
інших мирних революцій, які пройшли восени 1989 р. 
у країнах Центрально-Східної та Південно-Східної 
Європи. Вказані події суттєво змінили ситуацію 
на континенті, яка до того часу визначалась як 
протистояння між Заходом і Сходом та десятиліттями 
„холодної війни”. Фундаментальні зрушення в цій 
частині Європи ще не завершені і, очевидно, ще 
триватимуть певний час. 

Автор поділяє підходи тих вчених, які зазначають, 
що проблеми суспільно-політичних трансформацій, що 
постали перед постсоціалістичними країнами, значно 
відрізняються від звичних проблем тих країн, які 
здійснили перехід від тоталітаризму чи авторитаризму 
до демократії на кілька десятиліть раніше. Дехто з 
вчених нараховує до десяти таких відмінностей. Але, як 
правило, всі з незмінним переконанням зазначають, що 
найсуттєвіша – перша відмінність, яка пов’язана з тим, 
що керівництво постсоціалістичних країн відразу ж 
розпочало одночасне проведення реформ у політичній 
системі й економіці, намагаючись здійснити перехід до 
ринкової економіки та плюралістичної демократії. 

Звернемось, наприклад, до вислову відомого 
німецького політолога К.Оффе, який писав на початку 
90-х рр., що „посткомуністична Європа реально 
переживає „потрійний транзит”, який передбачає не 
просто демократизацію, але й масштабний перехід 
до ринкової економіки та розбудову держави. Те, на 

що Західна Європа витратила декілька століть (від 
створення нації-держави до капіталізму, а згодом 
до демократії), посткомуністичні країни повинні 
завершити одночасно і впродовж максимально 
короткого періоду часу” [14, с. 14]. 

Зазначимо щодо Чехії (до 1993 р. ще 
Чехословаччини – ЧССР), що розвиток подій у 
державі, починаючи з 1989 р. і в 90-х рр., повністю 
відповідає сформульованій Ф.Редером концепції 
переходу, на яку вказують К.Хендерсон і Н.Робінсон. 
Так, „оксамитова революція” Чехії згодом переросла у 
національну, в ході якої виникли дві нові національні 
держави; відбулася політична революція, яка 
знищила авторитарний режим у ЧССР; і – економічна 
революція, в результаті якої і в Чехії, і в Словаччині 
були створені механізми ринкової економіки. Тож, 
країна, розпочавши одночасний перехід „від диктатури 
до демократії”, „від командної економіки... до вільного 
ринку” і „до національної держави” [12, с.124], 
виявилася у скрутному становищі, ліквідовуючи 
тоталітарну спадщину, вирішуючи трансформаційні 
завдання та проблеми. Крім того, події „оксамитової 
революції” стали поворотним пунктом у новітній 
історії Чехословаччини і привели до кардинальних змін 
у політичних, економічних, ідеологічних орієнтирах 
суспільного розвитку, зрештою, до поділу на дві 
незалежні суверенні держави – Чеську Республіку та 
Республіку Словаччина. 

На нашу думку, при аналізі проблем і особливостей 
політичної трансформації в Чехії, слід наголосити, що 
існували й інші підходи до розгляду суспільних змін у 
Чехословаччині. Зокрема, на початку 90-х рр. ХХ ст. 
деякі дослідники, звертаючи увагу на багатовимірність 
суспільних перетворень у цій країні, підкреслювали, 
що мова тут повинна йти не про три, а про чотири 
революції: про буржуазну революцію, мета якої 
полягала в створенні ринку і приватної власності, 
про революції лібералізації і демократизації освіченої 
частини населення та про революцію реінтеграції 
у співтовариство західних країн, підтримуване 
новою буржуазією, більшістю цивільних громадян 
і військовими, що відчували нагальну потребу в 
західних технологіях [17, с. 751]. 

Проблеми співвідношення реформ у політиці й 
економіці у процесі трансформації постсоціалістичного 
суспільства та послідовності проведення політичних і 
економічних реформ, вже тривалий період викликають 
прискіпливу увагу багатьох західних транзитологів і 
економістів. Дискусії ведуться здебільшого навколо 
властивої всім постсоціалістичним країнам Центрально-
Східної Європи і новим державам пострадянського 
простору суперечності „подвійного переходу” – і 
до ліберальної демократії, і до ринкової економіки. 
Частина дослідників схильна до переконання, що 
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основна маса населення країн ЦСЄ, заперечуючи і 
відкидаючи соціалістичні режими, дотримувалась і 
керувалась мотивами, не ідейного чи політичного, а 
швидше соціально-економічного характеру. Тож, у 
зв’язку з цим, вважаємо, що саме падіння життєвого 
рівня, нестабільність матеріально¬го становища 
широких верств населення в умовах економічних 
реформ викликали в постсоціалістичних суспільствах 
ЦСЄ розчарування в демократії як політичному 
режимі. Це розчарування несло в собі значну загрозу, 
по-перше, різким посиленням антисистемної опозиції 
правого і лівого спрямування; по-друге, обмеженням 
демократичних свобод з боку правлячого режиму через 
можливість масових народних виступів; по-третє, 
приходом до влади нового авторитарного режиму. Щоб 
уникнути розвитку подібного сценарію, пропонувалось 
використати метод шокової терапії для прискорення 
проходження періоду економічного безладдя або, 
навпаки, відкласти економічні реформи до того 
моменту, коли виробництво досягне найнижчої точки 
падіння. Другий підхід взагалі полягав у переконанні, 
що необхідно уникнути одночасного проведення 
політичних і економічних реформ. Вважалось, 
що досягнути цього можна, якщо обрати один з 
наступних сценаріїв: економічні реформи проводяться 
раніше, ніж демократизація; спочатку здійснюються 
комплексні політичні реформи, і вже лише після їх 
інституціонального закріплення починаються ринкові 
перетворення.

Прихильники першого сценарію виходили з того, що 
економічні реформи вимагають послідовних, рішучих 
і непопулярних заходів, сильної авторитарної влади. 
Вказана теза відображала положення консервативного 
напряму теорії політичної модернізації 70-х рр. XX 
ст. [2, с.235]. Але в сучасний період цей підхід зазнав 
серйозної наукової критики, особливо з появою нової 
модернізаційної парадигми, в якій наголошується на 
наступних факторах: соціополітичному (пов’язаному 
з необхідністю вивчення розвитку країн третього 
світу), інформаційно-політичному (спрямованому на 
акумуляцію, аналіз інформації, вироблення та надання 
рекомендацій), ідеологічному (потреба обґрунтування 
альтернативного до соціалізму розвитку) і 
теоретичному (спрямованому на вироблення 
оптимістичної парадигми історичного розвитку). 
Основні заперечення проти стратегії лібералізації 
економіки авторитарними методами зводились до 
наступного: по-перше, більшість авторитарних 
урядів на практиці не здатні здійснити лібералізацію 
економіки; по-друге, ті уряди, які можуть провести 
лібералізацію, втрачають вже в близькій перспективі, 
імпульси до демократизації [4, с.6-7].

Порівняльний аналіз досвіду країн Європи, 
Латинської Америки й Азії не дає однозначної відповіді 
на питання про те, чи ефективний авторитарний шлях 
економічної модернізації. Водночас не слід виключати 
можливості успішного послідовного проведення 
ринкових перетворень при авторитарному режимі, а 

згодом лібералізації та демократизації цього режиму. 
Деякі вчені вважають, що в тривалій перспективі 
„комуністичний” Китай, з його успіхами в створенні 
ринкової економіки, має не менші, а більші шанси 
сформувати демократичну політичну систему, ніж 
держави, в яких комуністичний режим зазнав краху, 
й які не зуміли, поки що, домогтися серйозних 
економічних успіхів. А.Лінецький пише, що „на 
цьому фоні діяльність М.Горбачова, який ініціював 
лібералізацію комуністичного режиму в умовах, коли 
розпочався спад в економічній сфері і при відсутності 
будь-якого продуманого плану ринкових реформ, 
виглядає недостатньо теоретично обґрунтованою і 
практично неефективною” [3, с. 80].

Більшість західних політологів і економістів 
вважають, що політичні зміни – найважливіша умова 
для переходу від планової економіки до ринкової. Так, 
польський дослідник М.Домбовські вказує, що „для 
країн з перехідною економікою існує досить чітка 
кореляція між економічними і політичними свободами. 
В країнах зі зростаючим рівнем демократизації 
зазвичай економічні реформи рухаються швидше й 
ефективніше вперед, а в тих країнах, де відбувається 
протилежний процес – відхід від демократичних 
стандартів – у кращому випадку загальмовуються еконо- 
мічні реформи, у гіршому випадку... процес поверта-
ється назад. Незважаючи на історичний досвід проринко- 
вого авторитаризму, в Південно-Східній Азії чи Чилі 
періоду Піночета шанс на економічний успіх цього 
варіанту в Росії й інших країнах СНД малоймовірний. 
Авторитарні й напівавторитарні режими в пост-
комуністичних країнах не здатні побудувати ефективну 
і конкурентну ринкову систему” [1, с. 66]. 

Співвітчизник М.Домбовські, відомий соціолог 
П.Штомпка вважає, що соціальні зміни у суспільстві 
викликають насамперед травму. Він писав, що крах 
комуністичного режиму у Східній Європі не міг 
обійтися без потрясінь, але їх розмір і тривалість у 
часі для різних країн є різною. Вчений виділив три 
сфери, на які діє травма. По-перше, вона може бути 
відчутною на біологічному, демографічному та рівні 
колективності, проявляючись у вигляді біологічної 
деградації населення, епідемії, розумових відхилень, 
зниження рівня народжуваності й зростання смертності 
тощо. По-друге, травма діє на соціальну структуру. 
Як приклад, він наводить ситуації політичної анархії, 
порушення економічного обміну, порушення та 
розпад інституту сім’ї тощо. По-третє, травма діє 
на культуру. II.Штомпка наголошує, що така травма 
найбільш небезпечна, оскільки має велику інерцію, 
залишаючись у пам’яті наступних поколінь [7, с. 6-14]. 
Тож, сприймаючи соціальну травму від демократизації 
як об’єктивну реальність, слід нівелювати її 
наслідки. Інші польські вчені пишуть про певну 
ейфорію, характерну для перших років реформ. Так, 
X.Доманські і М.Ціолковські вважають початок 90-х 
„медовим місяцем” переходу до ринкової економіки, 
тоді як А.Мафесон підкреслює, що ейфорія реформ 
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пов’язувалася із впевненістю, що все можна зробити за 
наявності політичної волі [13, с. 38].

Подібної думки дотримуються російські вчені, 
які, зокрема вважають, що в Росії Б.Єльцин і його 
прихильники зробили помилку восени 1991 р., 
втративши час для серйозних політичних змін. 
Замість того, щоб створити власну політичну партію, 
відкоригувати чинну радянську конституцію чи 
прийняти новий Основний Закон, а також провести за 
новими правилами парламентські вибори, російські 
політичні лідери без необхідної політичної й ідеологічної 
підготовки приступили до радикальної економічної 
реформи. Відомі спеціалісти в галузі транзитології 
Х.Лінц і А.Степан вважають, що інтерес Б.Єльцина 
до економічних змін, а не політичних, викликав значні 
прорахунки. Це ослабило і державу, і демократію, 
і економіку. Політична еліта хоч дослухалась до 
громадської думки, але ніяких ефективних механізмів 
контролю за її діяльністю створено не було (ні прин- 
ципу відповідальності перед суспільством, ні інсти-
тутів, які могли б сприяти подібному контролю). 
Інститути представницьких органів влади і виборів 
були недостатньо розвиненими, ізольованими від 
впливу суспільства найперше через нерозвиненість і 
слабкість політичних партій. Більшість криз сучасного 
розвитку Росії виникали з того, що політичні цілі були 
принесені в жертву „швидким розрахункам” молодих 
економістів (уряд Є.Гайдара), які не мали достатнього 
політичного досвіду й знань [6; 8].

Підкреслимо, що в ході реформування політичної 
системи і переходу до ринкової економіки, пост-
соціалістичні країни зіткнулись ще з однією перешко- 
дою, чи, використовуючи термінологію П. Штомпки, 
моральною травмою, суть якої полягала в усвідомленні 
й необхідності подолання сформованого у соціа-
лістичний період критичного сприйняття Заходу, 
зокрема США, найперше як ворогів. Постала потреба 
визначити місце власної держави та суспільства у світі. 
Раніше вважали, що існує розвинений Захід, якому 
протистоїть розвинений соціалістичний світ, а решта 
держав – третій світ. Однак, крах системи соціалізму 
виявив, що за рівнем параметрів розвитку більшість 
постсоціалістичних країн не можуть конкурувати з 
розвиненими країнами Заходу. Тож, це нове розуміння 
було для значної частини громадян постсоціалістичних 
держав певним шоком, який тривав досить довго, 
особливо там, де відбувалось різке падіння ВВП. Чехія 
в порівнянні з іншими постсоціалістичними країнами 
вважалась доволі успішною, очевидно, тому у чехів 
бажання повернутися до Європи було просто шаленим. 
Щоправда, зауважимо, що прагнення вступу до 
європейських і євроатлантичних структур – Євросоюзу 
і НАТО, і важливість цього кроку ґрунтувалися не лише  
на практичних міркуваннях, зваженості власного ста-
тусу, але й на сильних емоційних факторах [10, с.97].

З початку 90-х рр. ХХ ст. західні вчені були 
захоплені змінами у ЦСЄ. Ф.Шміттер і інші дослідники 
спростували економічно детерміноване „вчення 

про передумови” розбудови демократії. Причинно-
наслідкові зв’язки набули зворотного характеру: 
демократію стилізували під передумову успішної 
ринкової економіки, а щоб це припущення виглядало 
більш переконливим, то його підсилили структурами 
міжнародної підтримки: лише демократичні режими 
мають перспективу отримання західної допомоги 
та вступу до ЄС і НАТО. Проте досить швидко 
вияснилося, що плану Маршалла для ЦСЄ не існує, 
а фактична допомога – мізерна. Характер сприйняття 
міжнародної допомоги у ЦСЄ, на думку К. фон Байме, 
був просто катастрофічним [9, с.143-144]. 

Населення ЦСЄ поволі переконувалось, що на 
допомогу Заходу не слід розраховувати. Угорський 
посол у Румунії заявив, що жодна країна не може 
вважатись демократичною, якщо її ВВП менший $6000 
США на душу населення, підкресливши, таким чином, 
що Угорщина змогла швидко демократизуватись, тоді 
як Румунія довго залишатиметься перехідною. Ці  
слова підтвердив А.Пшеворський, заявивши, що демо-
кратична система „з доходом на душу населення вищим 
$6000 США в рік… напевно повинна вижити” [16,  
с. 49]. Його доказ дещо зм’якшувала теза Х.Лінца, про 
те, що парламентські системи навіть у бідних націях 
виживають удвічі частіше, ніж президентські системи. 

Водночас тут допустимі особливі змінні 
перехідного характеру, які відображають контекст 
політичної системи кожної окремої країни. 
Враховуючи показник ВВП на душу населення на 
початку трансформації, бачимо що лише Чехія ($7424 
США), Словенія ($6540) і Угорщина ($5330) мали 
перспективу швидкої консолідації демократії. Болгарія 
($5113) і Польща ($4086) перебували в допустимих 
межах. Інші країни мали ВВП менше $3000 США. 
Порівняння цих показників з аналогічними в 
консолідованих демократіях третьої хвилі, свідчить, 
що в Іспанії було $4159 США, у Греції $3224, 
Португалії $2397 ВВП на душу населення [16, с. 153]. 
Наведені розрахунки, відкинувши політичні фактори, 
зробив А.Пшеворський, хоч раніше вчений виступав 
проти узагальнень теорії модернізації і залежності 
демократизації від економічних факторів, адже вони не 
підтвердилися в Іспанії [16, с. 96]. Можливо, що підхід 
і прави¬ль¬ний, але тому, що він застосовувався до всіх 
без винятку країн. Теза С.Хантінгтона, що демократія 
краще зберігається там, де існує американський вплив 
чи спадщина європейського колоніалізму, виявилася 
не менш проблематичною, хоч і враховувала політичні 
фактори міжнародного впливу.

Чехія, як і інші постсоціалістичні країни, розпочала 
радикальні соціально-економічні зміни в той час, 
коли рівень економіки ще не дійшов до найнижчої 
точки падіння. Тому чехи зіткнулись з потребою 
повного демонтажу значної частини існуючих секторів 
промисловості, при одночасній радикальній перебудові 
і модифікації багатьох виробництв, пов’язаних з 
переорієнтацією їх економік зі „Сходу” на „Захід” 
та з „інформаційною революцією”, економічною і 
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фінансовою глобалізацією. Відомо, що економічний 
спад у ході трансформації пережили всі країни ЦСЄ, 
але в кожній з них його глибина залежала від частки 
підприємств, створених у „комуністичний” період, 
у валовому національному доході. Виявилось, що 
тим секторам економіки, які склались до Другої 
світової війни в розрахунку на світовий ринок і його 
кон’юнктуру, було значно легше перебудуватись в 
умовах конкуренції, ніж промисловим „гігантам 
соціалізму”, побудованим виключно для потреб 
економіки країн колишнього радянського блоку. Так, 
Чехія, Угорщина і Польща, частка промисловості в 
національному доході яких за 1940-1980 рр. зросла 
відповідно на 7,3; 11,3 і 14,3% у 1994 р. показали 
промисловий спад на 8,9-19%. У Болгарії, Румунії і 
Словаччині, де до війни рівень розвитку промисловості 
був низьким, а при соціалізмі, завдяки індустріалізації 
частка промисловості у ВВП зросла відповідно на 32,6; 
28,7 та 25,9% – спад досягнув 22,1-27,7% [15, с. 238-
239]. Крім того, зауважимо, що відповідно до спаду 
економічних показників у цих країнах варіювалися і 
рівень адаптації політичної культури, і ступінь гостроти 
етнічних проблем. 

Зазвичай практичний досвід доводить, що економічні 
і політичні реформи повинні взаємно доповнювати одна 
одну і досить рідко їх можна здійснити кожну, зокрема. 
В цілому, країни регіону чи успішно просуваються на 
економічному і політичному напрямах, чи зазнають 
поразки на обох. Жодна авторитарна чи тоталітарна 
системи не знали такого одержавлення економіки, 
як у соціалістичних державах. Прагнення одночасно 
сформувати ринкове господарство і стабільну 
демократичну систему неминуче породжує внутрішню 
суперечливість постсоціалістичного переходу. Хоч у 
тривалій історичній перспективі демократія і ринок 
взаємодоповнюються і зміцнюються, на перших етапах 
реформування колишніх соціалістичних держав вони 
вступають між собою в конфлікт. Він відбувається за 
наступною схемою: радикальні економічні реформи 
призводять до серйозного зниження життєвого 
рівня населення, труднощі початку переходу до 
ринку породжують політичну нестабільність, яка 
ускладнює створення правових і інституціональних 
основ подальших економічних реформ, заважає 
залученню іноземних інвестицій, сприяє продовженню 
економічного спаду, а економічний спад згодом посилює 
політичну напругу в суспільстві і розчарування в 
інститутах демократії. Проблему поглиблює те, з якою 
безапеляційністю і натиском проводились „шокові” 
ринкові зміни, що завдали великих збитків, стали 
руйнівними і витратними практично для всіх країн.

„Перехід до нових економічних умов, – пише відомий 
американський економіст Т.Сендлер, – передбачає 
компроміс між поступовими і негайними реформами 
для того, щоб скоротити витрати реструктуризації і 
підвищити їх здійсненність. Але такий шлях менш 
ефективний. Крім того, у період часткових реформ 
зберігаються групи, які зацікавленні в тому, щоб 

уповільнити хід ринкових реформ і дискредитувати 
саму ідею переходу до нової економічної системи. 
Залишається питання, про існування оптимального 
періоду для проведення реформ у режимі „крок за 
кроком”. У такий спосіб зберігається можливість 
несвоєчасного проведення тих чи інших реформ, 
коли можливий відхід від початкового шляху по 
мірі завершення реформ і оцінки ситуації, з огляду 
нових перспектив, які відкриваються. Зрозуміло, що 
неможливо запропонувати єдиний шлях переходу 
до ринкової економіки, оптималь¬ний для всіх країн 
колишнього соціалістичного табору” [5, с. 297].

Тож, час, що минув з початку трансформацій у 
постсоціалістичних країнах, виявив різні проблеми 
суспільно-політичних змін їх суспільств. Чехії 
вдалось міцно зайняти свою нішу серед тих країн, 
які рухаються цим шляхом швидше і успішніше, 
інші країни вирішують проблеми трансформації 
повільніше і досягли менших результатів. Є низка 
причин, позитивного і не зовсім вдалого, вирішення 
проблем трансформації і кожна країна вносить до 
цього переліку свої – специфічні і притаманні лише 
їй. Зазначимо також, що не слід очікувати будь-якої 
подібності, чи прагнути до сліпого копіювання досвіду 
іншої країни, навіть серед найближчих сусідів (як 
Чехія і Словаччина), чи дотримуватись одночасності 
в розвитку суспільно-політичних трансформацій 
постсоціалістичних країн, це – неможливі речі. Та, 
зрештою, до цього не варто й прагнути, адже кожна 
країна має свій економічний потенціал, політичну 
систему, політичну культуру, духовність, ментальність 
тощо, а, відповідно, і розвивається згідно з власними 
особливостями.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
У статті автор здійснює аналіз системи правових 

засобів налагодження гендерних відносин в Україні. 
Сьогодні основним нормативно-правовим актом, 
що регулює проблеми гендерної рівності в Україні, 
є Закон України „Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків” (2005), окремий розділ 
якого присвячений забезпеченню прав і можливостей 
жінок у громадсько-політичній сфері. На думку автора  
статті основною проблемою вітчизняного законо-
давства у сфері гендеру є декларативність його  
положень. Більшість загальних норм щодо непри-
пустимості дискримінації, рівності прав і свобод, їх 
охорони та захисту не реалізуються на практиці. 

Ключові слова: гендерна рівність, гендерний 
паритет, дискримінація, законодавча ініціатива, 
гендерне законодавство, гендерне квотування.

Проголосивши себе демократичною, соціальною 
і правовою державою, Україна обрала для себе 
політичний і правовий орієнтир, досягнення якого 
передбачає конструктивні дії, перегляд суспільних 
ідеалів і структури суспільних зв’язків. Серед останніх 
важливе місце посідають соціально-статеві, які у 
демократичних суспільствах регулюються з позиції 
рівності жінки та чоловіка. Гендерна рівність виступає 
складовою загального принципу рівності як основи 
демократичного устрою держави й суспільства. 
Принцип рівності – це універсальна категорія, яка 
виключає дискримінацію за будь-якою ознакою: раси, 
релігії, кольору шкіри, соціального статусу. Рівність 
за ознакою статі відображає тільки один, але дуже 
вагомий елемент у конструкції загального принципу 
рівності [5, с. 67-68]. 

На сьогодні в Україні громадяни позбавлені 
досконалої системи правових засобів налагодження 
гендерних відносин. Поділ ролей відбувається 
переважно стихійно, коли лише формуються, хоча й 
надто повільно, нові підходи до творення правових 
основ гендера. Оскільки право як найвища форма 
соціальної взаємодії має високу гуманітарну цінність, 
якою не завжди володіють інші соціальні регулятори, 
його вплив на гендерні відносини призводить до 
позитивних зрушень. Саме тому за умов існування 
сучасних правових механізмів недоцільно залишати  
гендерне питання в архаїчному стані стихійної 
саморегуляції. 

Правове регулювання державної гендерної політики 
здійснюється нормативно-правовими актами двох 
рівнів: наднаціонального (міжнародні правові акти, 
ратифіковані Україною) та національного (національні 
нормативно-правові акти щодо рівноправності жінок 
і чоловіків). Проте, на нашу думку, утвердження 
рівності обох статей, забезпечення їх рівних прав і 
можливостей потребує вдосконалення й оптимізації 
функціонування всієї правової системи України, 
оскільки без підвищення ефективності галузевого 
законодавства щодо гендерної рівності неможливо 
забезпечити успішний розвиток гендерної політики. 

Метою статті є аналіз системи правових засобів 
налагодження гендерних відносин в Україні. 

Також на сьогодні в Україні дискусійним видається 
питання щодо методу регулювання гендерних 
відносин. З одного боку, широко використовується 
диспозитивний метод, який передбачає надання жінкам 
цілого спектра прав та можливостей, що забезпечують 
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їх рівність поряд із чоловіками, а жінки залежно від 
індивідуальних потреб, користуються тими чи іншими 
правами [5, с. 74]. З іншого боку, значного поширення 
набула практика застосування імперативного методу, 
суть якого полягає у введенні в органах влади та 
управління, а також на підприємствах обов’язкових 
квот для представниць жіночої статі. Таким чином, 
відповідні органи формуються з чоловіків та жінок, 
при цьому пропорційна кількість представників кожної 
статі є нормативно встановленою [1, с. 99].

Варто зауважити, що такі заходи є гендерно 
асиметричними, однак проблему гендера слід 
розглядати в конкретних життєвих умовах, а не в 
абстрактній площині. Сьогодні дані умови призвели 
до того, що майже всі керівні чи управлінські посади 
займають чоловіки. Закріплення в законодавстві рівних 
прав буде ефективним лише за умови фактичного 
існування рівних стартових можливостей. Однак такі 
можливості в сучасних умовах не є рівними, тому вже 
на початкових стадіях здійснення прав, наприклад, у 
сфері політичних відносин, перевагу мають чоловіки. 
Для виправлення ситуації необхідне проведення 
відповідної державної політики. 

Принцип рівності прав жінок та чоловіків 
закріплений в Конституції України. Зокрема, ст. 24 
Конституції гарантує рівність прав і свобод усім 
громадянам та відсутність обмежень за ознаками 
статі. У ст. 24 Конституції України також зазначено, 
що „Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: 
наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей 
у громадсько-політичній і культурній діяльності, у 
здобутті освіти та професійній підготовці, у праці 
та винагороді за неї” [4, с. 10]. Однак наявність 
гендерних проблем в українському суспільстві та їх 
обширність ставить під сумнів реальність дотримання 
норм Конституції. Рівне виборче право гарантується, 
зокрема, і п. 1 ч. 5 ст. 3 Закону України „Про вибори 
народних депутатів України”, згідно з якою заборонено 
вживати привілеї чи обмеження кандидатів у депутати 
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками [2]. Слід 
також відзначити, що Україна офіційно приєдналася 
до світових стандартів законодавчого врегулювання 
виборчого процесу, що засвідчує наміри нашої держави 
забезпечувати рівні можливості для жінок і чоловіків у 
виборчому процесі.

Однією з перших законодавчих ініціатив по 
формуванню гендерного паритету в українському 
суспільстві була постанова ВРУ „Про Декларацію про 
загальні засади державної політики України стосовно 
сім’ї та жінок” (1999) [6], якою проголошувалося, 
що Україна гарантує та забезпечує рівні права і 
можливості жінкам і чоловікам відповідно до основних 
прав та свобод людини; забезпечує ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок; гарантує і забезпечує 
повну і рівноправну участь жінок у політичному, 

економічному, соціальному і культурному житті 
суспільства; забезпечує неухильне додержання 
законодавства України та норм міжнародного права 
стосовно сім’ї та жінок. Вказувалося, що положення 
Декларації про загальні засади державної політики 
України щодо сім’ї та жінок є основою для подальшого 
розроблення законів та інших нормативно-правових 
актів з питань становища сім’ї та жінок. Однак, сфера 
соціального, згідно з цією постановою, звужувалася 
для українських жінок до меж сім’ї та відновлення 
позитивного балансу демографічних показників 
українського суспільства.

Сьогодні проблеми гендерної рівності регулюються 
в Україні Законом України „Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків” (2005). Його 
ухваленню передувала інтенсивна законотворча 
робота депутатів декількох скликань ВРУ. Зокрема, 
у травні 2001 р. за ініціативою народних депутатів 
Ковалко М., Самойлик К., Ромовської З., Осташ І. був 
зареєстрований Проект Закону про державні гарантії 
рівних прав і можливостей чоловіків і жінок [13]. Згідно 
з депутатською ініціативою особливого регулювання 
потребують гендерні відносини в політичній сфері, 
тому окремі статті законопроекту були присвячені:  
(1) забезпеченню рівних прав та можливостей 
чоловікам і жінкам у виборах та виборних органах; 
(2) висуненню кандидатів у депутати: при висуненні 
кандидатів від виборчих об’єднань (виборчих блоків) у 
списках кандидатів має бути рівна кількість чоловіків 
і жінок від загального числа кандидатів, у тому числі 
серед перших двадцяти, з різницею в одну кандидатуру;  
(3) співвідношенню прізвищ чоловіків і жінок у 
списках кандидатів у депутати: у кожному із списків 
різниця в кількості кандидатів від чоловіків і жінок 
не повинна перевищувати одне прізвище; в кожному 
списку прізвища кандидатів у депутати чоловіків та 
жінок чергуються; така пропорція має бути збережена й 
після того, як із списків, завірених виборчою комісією, 
виборче об’єднання виключає деяких кандидатів з 
певної причини; (4) дотриманню принципу рівних 
можливостей чоловіків і жінок у списках кандидатів 
від політичних партій: у списках кандидатів, висунутих 
на виборні посади від політичних партій, має 
витримуватися принцип рівних можливостей чоловіків 
і жінок на представництво в керівних органах – 50/50, 
з різницею в одну кандидатуру; (5) забезпеченню 
виборчою комісією пропорції чоловіків і жінок у 
виборчих списках: у разі невиконання вимоги, виборча 
комісія повідомляє відповідне виборче об’єднання 
(виборчий блок), політичні партії протягом доби 
про наявне порушення. Виборча комісія відмовляє в 
реєстрації списків, якщо виборче об’єднання (виборчий 
блок, політична партія) протягом доби відмовляються 
внести зміни до списку кандидатів. Рішення виборчої 
комісії може бути оскаржене до вищестоящої комісії 
або суду; (6) дотриманню рівного представництва 
чоловіків і жінок при формуванні виборчих комісій: 
при формуванні складу Центральної виборчої комісії, 
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окружних, територіальних й дільничних виборчих 
комісій, комісій референдуму необхідно дотримуватися 
рівного представництва чоловіків і жінок з різницею 
в одну кандидатуру. Однак, зважаючи на недостатнє 
обґрунтування окремих положень законопроекту, його 
було відхилено.

У 2002 р. за ініціативою народного депутата 
Зварича Р. був внесений черговий проект Закону про 
забезпечення рівності прав жінок та чоловіків [14], 
ст. 18 якого пропонувалося регулювати дотримання 
рівності політичних праві чоловіків та жінок виключно 
на рівні об’єднань громадян. Цей законопроект не 
витримує критики з позицій відсутності розгорнутого 
визначення багатьох термінів, а наведений перелік 
термінів має ряд суттєвих недоліків. Наприклад, 
дискримінація визначається як: 1) різне ставлення 
до жінок і чоловіків, що пов’язано з їхньою статтю;  
2) різне ставлення до жінок і чоловіків, що пов’язано 
з їхнім батьківством, сімейними обов’язками або 
через інші причини, зумовлені статтю. Водночас 
дискримінація не може зводитись просто до різного 
ставлення до жінок і чоловіків, а може враховувати 
лише ті випадки, коли воно пов’язане з позбавленням 
чи обмеженням особи в правах або наданням одній 
особі порівняно з іншими переваг у правах за ознакою 
статі. Різне ставлення є неоднозначним поняттям і 
може втілювати як негативний зміст – дискримінацію, 
так і позитивний – право на відмінності.

Зважаючи на таке вузьке і не зовсім адекватне 
розуміння гендерного виміру рівності політичних 
прав, законопроект був знятий з подальшого розгляду. 
Повторну спробу Зварич Р. зробив наступного, 2003 р., 
подавши законопроект з аналогічною назвою [15]. 
Однак, зважаючи на ідентичність законодавчих 
ініціатив та те, що більшість статей запропонованого 
проекту повторюють відповідні положення Конституції 
України, яка є документом прямої дії і не потребує 
дублювання в окремому законі, а також положення 
кодексів та законів України, які передбачають рівні 
права для чоловіків та жінок, його також було 
відхилено. 

І тільки після 2004 р., коли Україна остаточно 
і незворотно визначилася з євроінтеграційною 
стратегією свого розвитку, уникнення розгляду та 
ухвалення відповідного законодавства стало фактично 
неможливим. Уже в 2005 р. було прийнято Закон 
України „Про забезпечення рівності прав жінок  
та чоловіків” [3]. Метою даного закону виступає 
досягнення паритетного становища жінок і чоловіків 
у всіх сферах життєдіяльності суспільства. В законо-
проекті чітко визначені основні засади та напрямки 
державної політики щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків. Ще однією сильною 
стороною названого закону є визначення механізмів 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків та окреслення меж відповідальності суб’єктів 
права за порушення даного законодавства. 

Цікавим видається Розділ ІІІ, присвячений 

забезпеченню прав та можливостей жінок і чоловіків 
у громадсько-політичній сфері. Цим законом 
встановлюється:

- забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у виборчому процесі: рівні виборчі 
права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються 
законодавством України; політичні партії, виборчі 
блоки під час висунення кандидатів у народні депутати 
України в багатомандатному загальнодержавному 
виборчому окрузі передбачають представництво жінок 
і чоловіків у відповідних виборчих списках; контроль 
за цією вимогою здійснюють виборчі комісії; 

- забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у сфері державної служби та служби  
в органах місцевого самоврядування: призначення 
на державну службу та службу в органи місцевого 
самоврядування здійснюється з дотриманням 
представництва кандидатур кожної статі; дискримінація 
за ознакою статі при прийнятті на державну службу 
та службу в органи місцевого самоврядування і під  
час її проходження забороняється; керівники 
органів державної влади та органів місцевого само- 
врядування зобов’язані забезпечити рівний доступ 
громадян до державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування відповідно до кваліфікації 
і професійної підготовки незалежно від статі 
претендента; формування кадрового резерву для 
заміщення посад державних службовців і посад в 
органах місцевого самоврядування, просування їх по 
службі здійснюється із забезпеченням рівних прав 
та можливостей для жінок і чоловіків; дозволяється 
застосування позитивних дій з метою досягнення 
збалансованого представництва жінок і чоловіків 
на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування з урахуванням категорій посад 
службовців [3]. 

Проте, варто зауважити, що цей закон має рамковий 
характер, норми закону дуже узагальнені, орієнтовані 
на майбутнє, реалізація їх потребує розробки і 
впровадження значної кількості підзаконних актів. 
Основні недоліки закону зводяться, в першу чергу, до 
відсутності чітко визначених норм представництва 
та механізмів їх реалізації. Так, наприклад, ст. 8 
закону містить норму про врахування у законодавчій 
діяльності принципу рівних прав і можливостей та, 
на жаль, жодного документа, що зобов’язував би 
проводити таку роботу відповідні підрозділи апарату 
Верховної Ради, немає. Одним із напрямків деталізації 
гендерного законодавства є спроба запровадження 
системи квотування політичного представництва 
жінок.

Проблема квотування представництва жінок у 
виборчих списках кандидатів у депутати від партій 
в українському політикумі починає предметно 
обговорюватися, починаючи з 2001 р. Зокрема, 
народний депутат України Мазур О. запропонував 
доповнити ст. 40 Закону України „Про вибори 
народних депутатів України” п. 9 такого змісту: „В 
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кожному виборчому списку кандидатів у депутати від 
партії (блоку) кількість осіб кожної статі не повинна 
відрізнятись більше ніж на одну особу. Список має 
бути складений за принципом чергування осіб різної 
статі”[9]. Ця ініціатива викликала досить швидку 
реакцію, оскільки вже через 28 днів після внесення 
законодавчої ініціативи, ініціаторам було вручено 
подання про відхилення.

Паралельно Мазур О., ініціював введення 50% 
квоти для жінок кандидатів у народні депутати у 
контексті обговорення питання збільшення терміну 
повноважень народних депутатів до 5 років [8]. Згідно 
з цією законодавчою ініціативою партії або виборчі 
блоки, які беруть участь у виборчій компанії, після 
реєстрації Центральною виборчою комісією мають 
право висунути по одному кандидату у виборчий округ 
через свої регіональні відділення (місцеві осередки) 
за таким принципом: в п’ятдесят відсотків (50%) 
виборчих округів висуваються кандидатами особи 
жіночої статі, в інші п’ятдесят відсотків (50%) 
виборчих округів – особи чоловічої статі. А при 
формуванні виборчого списку партій або їх виборчих 
блоків, необхідно керуватись наступними правилами: 
половину виборчого списку партій (виборчого 
блоку) повинні складати особи чоловічої статі, другу 
половину – особи жіночої (через одного в списку, за 
принципом: чоловік, жінка, чоловік, жінка і т.д.). Однак, 
ці ініціативи, викладені цілком в дусі європейських 
традицій паритетної демократії не були схвально 
сприйняті навіть на рівні експертного висновку.

Більш інтенсивно інкорпорація проблеми 
гендерного паритету у сфері політичних відносин 
почала здійснюватися напередодні президентських 
виборів 2004 р. Зокрема, народними депутатами 
Білозір О., Томенком М. та Богатирьовою Р. було 
ініційовано зміни до виборчого законодавства, згідно 
з якими пропонувалося, визначаючи черговість 
кандидатів у партійному виборчому списку на з’їзді 
(зборах, конференції), обов’язково забезпечувати 
представництво у виборчому списку в кожній п’ятірці 
кандидатів у депутати як жінок, так і чоловіків [10]. 
Однак і такий, більш м’який варіант, що пропонував 
фактично тільки не менше 20% представництво жінок 
у партійних передвиборчих списках, не знайшов 
підтримки вже на першому етапі проходження 
законодавчої ініціативи. 

З прийняттям Закону України „Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (2005) 
постала нагальна необхідність внесення змін до 
законодавчих актів для приведення їх у відповідність із 
вимогами названого Закону, зокрема, щодо забезпечення 
рівних можливостей жінок і чоловіків бути обраними 
до вищого законодавчого органу влади та до органів 
місцевого самоврядування. З цього приводу у ВРУ було 
зареєстровано дві законодавчі ініціативи: по-перше, 
проект Закону „Про внесення змін до Закону України 
„Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків” (щодо права жінок у представницьких 

органах)” [7] (ініціатори – Шевченко К., Шпиг Ф., 
Грицак В.) не був прийнятий у першому читанні; 
по-друге, проект Закону „Про внесення змін та  
доповнень до деяких законів України (щодо 
забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків 
у виборчому процесі)”[12] (ініціатори Томенко М., 
Бондаренко О.) отримав позитивний експертний 
висновок та був рекомендований до ухвалення 
у першому читанні в лютому 2008 р. Завданням 
законопроекту, яким визначається порядок, який 
забезпечує представництво у виборчому списку в 
кожній п’ятірці кандидатів у депутати як жінок, 
так і чоловіків, є створення додаткових умов для 
забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до 
участі в прийнятті рішень на рівні законодавчої влади 
та органів місцевого самоврядування. 

Ідеологія законопроекту відповідала 
проаналізованим вище ініціативам Томенка М., 
поданих на розгляд ВРУ в 2004 р. Новація зводилась 
до того, що по-перше, контроль за представництвом у 
кожній п’ятірці партійних виборчих списків як жінок-
кандидатів, так і чоловіків мали здійснювати виборчі 
комісії; по-друге, застосування подібної практики 
пропонувалося і на рівні виборів депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів. Отже, за своєю 
сутністю запропоновані проектом зміни не викликають 
заперечень, оскільки є позитивними діями, що 
спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями 
жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані 
їм Конституцією, можливість застосування яких 
передбачена чинним законодавством. Однак, 
норми проекту не передбачали механізм реалізації 
запропонованих законодавчих новацій, що дозволяє 
зробити висновок про їх, певною мірою, декларативний 
характер та, відповідно, неможливість реалізації на 
практиці. Зокрема, запропонована проектом нова 
редакція ст. 15 Закону України „Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та 
нові редакції ч. 5 ст. 57 Закону України „Про вибори 
народних депутатів” та ч. 1 ст. 34 „Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів” містять 
однаковий припис щодо „обов’язкового забезпечення 
представництва у виборчому списку в кожній п’ятірці 
кандидатів у депутати як жінок, так і чоловіків”. Разом 
з тим, наведений припис не передбачає практичного 
механізму його застосування, оскільки в межах 
згаданих вище виборчих законів не пропонується 
деталізувати порядок відліку відповідних п’ятірок, що 
дозволяє тлумачити згадану норму довільно.

Нова редакція ст. 15 Закону України „Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків” (так само, як і чинна) передбачає, що 
контроль за вимогами цієї норми здійснюють виборчі 
комісії. У зв’язку з цим, доцільно зауважити, що 
питання контролю за дотриманням вимог виборчого 
законодавства повинно бути предметом відповідних 
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виборчих законів, а не Закону України „Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків”. Крім того, варто звернути увагу на той 
чинник, що для проведення тих чи інших виборів, 
відповідно до Закону України „Про вибори народних 
депутатів України ”(ст. 24) та Закону України „Про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів” (ст. 19), передбачено утворення різних 
видів виборчих комісій. Разом з тим, норми проекту не 
конкретизують, які саме виборчі комісії і в який спосіб 
контролюють дотримання вимог закону щодо складу 
виборчих списків, які рішення можуть прийматися 
виборчою комісією за результатами контролю.

Механізм реалізації припису щодо „обов’язкового 
забезпечення представництва у виборчому списку в 
кожній п’ятірці кандидатів у депутати як жінок, так 
і чоловіків” виглядає не завершеним і з огляду на те, 
що не містить розв’язання низки цілком вірогідних 
проблемних ситуацій. Наприклад, не зрозуміло, які 
правові наслідки можуть спричинити ситуації, за яких 
окремому депутату відмовлено в реєстрації, скасовано 
його реєстрацію або кандидатом відкликана заява 
про згоду балотуватись, внаслідок чого фактично 
відбудеться порушення згаданих законодавчих 
нововведень.

Отже, проблеми забезпечення паритетності 
статей слід розв’язувати з точки зору можливості 
встановлення рівноваги соціальних прав та 
обов’язків, яка забезпечила б чоловікам і жінкам рівні 
можливості й водночас враховувала їхні анатомічні та 
психофізіологічні особливості. Принцип рівноправ’я 
жінок і чоловіків повинен розглядатися як рівне 
право на участь у державному управлінні, на працю, 
освіту, визнання спеціальних прав працюючої жінки, 
пов’язаних з її фізіологічними особливостями і 
роллю матері й жінки в сім’ї та суспільстві. Вказаний 
принцип має торкатися також рівності між самими 
жінками, незалежно від національності, майнового 
стану, мови та віросповідання. Також сьогодні вкрай 
необхідно визнавати й охороняти спеціальні права 
жінок, пов’язані з інтересами дітей.

Будь-яка політика, а особливо гендерна, спрямована, 
в першу чергу, на реалізацію інтересів громадян – 
жінок і чоловіків, сформованих у контексті певних 
цінностей і потреб. Державна влада має безперечне 
право авторитарно пропонувати суспільству власні 
цінності, примушуючи визнавати їх як соціальні 
норми. Однак інтереси, що реалізуються державною 
політикою, мають бути ідентичними інтересам 
розвитку суспільства.

Підсумовуючи, зауважимо, що основна проблема 
вітчизняного законодавства у сфері гендера полягає, 
насамперед, у його декларативності. Більшість 
загальних норм практично не реалізуються на практиці, 
оскільки відсутніми є чітко прописані механізми 
контролю за їх дотриманням. Для розв’язання 
практичних гендерних проблем, регулювання окремих 

аспектів становлення гендерної рівності, законодавчого 
визначення всього спектра прав та можливостей, які 
містить поняття гендерна рівність, на нашу думку, 
необхідною є розробка спеціального предметного 
законодавства. Будь-яка сфера суспільного життя має 
свої гендерні особливості, які необхідно враховувати 
в правотворчій діяльності відповідних органів влади. 
Оскільки законодавство завжди діє як єдина злагоджена 
система, то дії навіть найбільш досконалих загальних 
приписів закону не будуть достатньо ефективними, 
якщо він не підтримується системою підзаконних 
правових актів. Саме тому вдосконалення, на рівні із 
законами, потребують також і підзаконні нормативно-
правові акти, що визначають практичні шляхи 
реалізації норм закону. 
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Iryna Tsikul
Peculiarities of Legal Regulation of Gender Relations 

in Ukraine
The author analyzes the system of legal means of 

gender relations regulation in Ukraine. Today the basic 
legal act, which regulates problems of gender equality in 
Ukraine, the Law of Ukraine „On maintenance of the equal 
rights and possibilities of women and men" (2005) where a 
separate section is devoted to maintenance of the rights and 
possibilities of women in political sphere. The basic prob-
lem of the domestic legislation in gender sphere is preten-
tiousness of its positions. The majority of the general norms 
concerning inadmissibility of discrimination, equality of 
the rights and freedom, their protection and protection are 
not realized in practice. The main barrier the author sees 
absence of concrete legal mechanisms, direct sanctions and 
a significant amount of norms-principles. Improvement of 
such situation provides creation of the subject legislation 
focused on the decision of practical gender problems, de-
tailed regulation of separate aspects of formation of gender 
equality, legislative definition of all spectrums of the rights 
and possibilities connected with gender equality.

Key words: gender equality, gender parity, discrimina-
tion, the legislative initiative, gender legislation, quota of 
gender.
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ГЕОПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

В статті аналізуються джерела геополітики як 
специфічної сфери знань теорії міжнародних відносин. 
Зроблено коротку історичну ретроспективу щодо 
розвитку геополітичних вчень та концепцій. Визначено 
основні закони, функції та категорії геополітики. 
Вивчено погляди вітчизняних та зарубіжних 
дослідників стосовно геополітичного положення 
України. Змодельовано можливі сценарії розвитку 
геополітичної обстановки навколо нашої держави. 
Особливу увагу приділено важливості врахування 
геополітичного аналізу в процесі прийняття рішень 
щодо організації зовнішньополітичної діяльності 
держави.

Ключові слова: теорія міжнародних відносин, 
геополітичні концепції, геополітичний аналіз, 
геополітичне положення, функції геополітики.

Поява на політичній карті Європи суверенної 
України – помітна подія у розвитку сучасної міжнародної 
системи. Сьогодні Україна шукає своє місце у 
багаторівневій ієрархічній будові міжнародної системи – 
„універсальній”, тобто серед світових геополітичних 
центрів сили (США, Європа, Китай), які конкурують 
між собою та взаємодоповнюють один одного [14, 
с.74]. Можна стверджувати, що позиція України значно 
впливає на формування архітектури цієї системи не 
тільки на регіональному, але й на глобальному рівні. 
У цьому контексті важливі геополітичні концепції 
щодо дослідження розвитку взаємовідносин України 

з державами світу, визначення її ролі і місця у 
геополітичному „балансі сил”. Ігнорування законів 
геополітики часто веде до перетворення слабших 
держав в об’єкт маніпуляції сильнішими, тобто до 
втрати національного суверенітету. Закони геополітики 
торкаються всіх держав без винятку, незалежно від їх 
статусу і місця у міжнародній системі. Із збільшенням 
спектру вибору зовнішньополітичних рішень 
збільшилась і відповідальність за їх правильність, 
що відповідає стратегічним національним інтересам. 
Виробити доцільний зовнішньополітичний курс 
неможливо без широкого геополітичного аналізу, 
законів функціонування і визначення особливостей 
міжнародної системи.

Геополітичні ідеї виникали разом із феноменом 
державної експансії й імперської держави. У широкому 
розумінні геополітичні ідеї реалізувалися в кінці ХІХ – 
початку ХХ ст., ставши вагомим надбанням загальної 
теорії міжнародних відносин. Тож, автор прагне виявити 
важливість даної наукової дисципліни для сьогодення, 
особливо в контексті становлення України. Адже світові 
процеси в минулого, значно модифікувались щодо 
низки політичних, економічних, соціальних, військово-
стратегічних, науково-технічних, інформаційних, 
психологічних чинників, по-новому визначають логіку 
й ієрархію сучасних міжнародних взаємин. Праць по 
цій проблемі, доволі багато у вітчизняній і світовій 
науковій літературі. Поряд з „батьками геополітики”, 



148        

як Р.Челлен [21], Х.Маккіндер [27], К.Хаусхофер [26], 
цікаві праці З.Бжезінського [1; 2; 3], С.Гантінгто-
на [5], К.Плешакова [17], К.Гаджиєва [4]. Їх аналіз 
дозволив автору згрупувати матеріал і зробити певні 
висновки. Дана наукова проблема лише започаткована 
в українській політичній школі, що й зумовило 
звернення до неї.

Першим виокремив геополітику як науку Ф.Ратцель 
(1844-1904), хоч сам цього терміну не вживав. Учений 
писав, що держави повинні вивчати географи. Він 
уперше розглянув державу за органістичним підходом, 
ввів поняття „життєвого простору”, його значення як 
політичної сили, необхідність територіальної експансії 
і вивів „закони експансії” [30, с.137]. Австрійський 
вчений Л.Гумплович (1838-1909) розвинув вчення про 
державні кордони, як функцію могутності держав, 
сформулював закони зовнішньої політики. Головним 
законом він вважав постійну боротьбу між сусідніми 
державами за прикордонну лінію [8, с.123]. Теоретичні 
основи геополітики як окремої науки сформулював 
Р.Челлен (1864-1922), поділяючи політичну науку на 
екополітику, демополітику, соціополітику, застосував 
термін „геополітика”, визначив її, як науку про 
державу, що є „географічним організмом”, порівняв 
її з чуттєво-розумовими здібностями людини [21, 
с. 310], розвинув органістичні погляди Ф.Ратцеля у 
дослідженні проблем гео-історичної долі Німеччини, 
як великої континен¬тальної держави. Тоді ж з’явилась 
і сформувалася більшість геополітичних ідей і сама 
геополітика як наука.

Найвагоміший внесок у розвиток науки про 
геополітику зробив англієць Х.Маккіндер (1861-
1947). У доповіді „Географічна вісь історії”, озвученій 
у 1904 р. у Королівському географічному клубі 
Лондона, він уперше висунув цілісну геополітичну 
концепцію. Найголовнішим законом геополітики 
він вважав геополітичний дуалізм, тобто боротьбу 
морської і сухопутної стихій. Заслуговує уваги система 
геополітичного районування Х.Маккіндера, за якою 
для сухопутної держави найвигіднішим є серединне, 
центральне положення щодо решти материка (світу). 
Із планетарної точки зору в центрі – Євразія, а в 
центрі Євразії,  „Серце Землі” (Хартленд),  найбільш 
сприятливий плацдарм для контролю над світом. 
„Хартленд” – ключова територія у межах Світового 
острова (Азія + Європа + Африка). Навколо „Хартленду” 
концентричними півколами розміщені „Внутрішній” 
і „Зовнішній півмісяці”. „Зовнішній півмісяць” – 
форпост морської цивілізації. „Внутрішній” – 
сухопутної. Окрім того, „Внутрішній півмісяць” – 
зона тиску між сухопутною і морською цивілізаціями. 
Х.Маккіндер вважав, що „Внутрішній півмісяць” – 
найбільш сприятлива зона для людської цивілізації, а 
ключовим моментом в ієрархії планетарного простору 
є виділення „Воріт Хартленду” з Європи у Сибір і 
навпаки.

Х.Маккіндер писав, що Чорне море, Балтика 
(Балто-Чорноморська дуга), Середній і Нижній 

Дунай – стратегічне поле для світового панування. 
Він проголосив знамениту формулу геополітичного 
світового панування: „Той, хто контролює Східну 
Європу – домінує над „Хартлендом”; той, хто 
домінує над „Хартлендом” – домінує над „Світовим 
островом”; той, хто править „Світовим островом” – 
панує над світом” [27, с.120-121]. Зауважимо, що 
автор теорії „Хартленду” вказав на доцільність 
існування „Серединного поясу” держав між Гданськом 
і Константинополем, для поділу німецького і 
російського експансіонізмів. Саме у Східній Європі 
вчений проводить „геостратегічну вісь історії”. 

Х.Маккіндер одним із перших сформулював поняття 
„Серединного океану” – „атлантичного простору 
єдності”, наголосив на тому, що запорука панування 
будь-якої морської цивілізації полягає в системі 
морських комунікацій. У цьому контексті слід згадати 
А.Мехена (1840-1914), який заклав підвалини морської 
геополітики та геостратегії. Практично всі його праці 
присвячені темі „Морської сили”. А.Мехен вважав, 
що „Морська сила” має опанувати морські шляхи і 
стратегічні пункти системи морських баз. Зокрема, він 
виділив критерії для визначення політичного статусу 
держави (суто з морської точки зору), обґрунтувавши, 
у глобальному сенсі, так звану „стратегію анаконди” 
по відношенню до сухопутної сили [15, с.155-157].

Велику наукову цінність мають геополітичні 
погляди й ідеї французького вченого П.Відаля 
де ля Бланша (1845-1918), який відкоригував 
жорсткий детермінізм, що втілився у формі поняття 
геополітичного „посибілізму”. Він стверджував, що 
географічний фактор, визначає долі окремих народів, 
але провідна роль належить людині, здатній приймати 
рішення [31, с.230-235]. 

Варто відзначити і доробок Н.Спайкмена (1893-
1943) в дослідженні позиції політичного реалізму. На 
думку вченого, зовнішню політику будь-якої держави 
варто розглядати виключно з позиції сили, а державний 
кордон та лінії розподілу вважав функцією могутності 
держав у конкретній ситуації. Боротьба за владу 
на міжнародній арені є боротьбою за географічний 
простір. Він розглядав геополітику як важливий 
інструмент конкретної міжнародної політики, 
аналітичний метод і систему формул, що дозволяють 
виробити найефективнішу зовнішньополітичну 
стратегію. Ключ до панування над світом – „Берегова 
зона” (Rimland). Вчений виводить свою формулу: „Той, 
хто контролює „Rimland”, домінує над Євразією; той, 
хто домінує над Євразією, тримає долю світу у своїх 
руках”. Однак, формула Спайкмена, на нашу думку, 
є лише модифікацією висновку з маккіндерівської 
концепції „Хартленду” [29, с.77].

Цікаві роботи німецького вченого К.Хаусхофера 
(1869-1946), автора геополітичної концепції 
„континенталізму”. Він вивів практичну геополітичну 
формулу „Континентального блоку” на осі „Берлін – 
Москва – Токіо” та т.зв. „Александрійську вісь” – 
„Ісландія – Александрія – Нова Зеландія”. Саме йому 
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і його учням геополітика завдячує перетворенням 
у міждисциплінарну науку, виходячи за межі суто 
мілітарних, політичних, дипломатичних тощо наук, 
звертаючись до ідеології і релігії, розвитку техніки 
і комунікацій, культурних, правових, психологічних 
питань тощо. Йому належить найбільш вдале 
визначення геополітики, як географічного розуму 
держави [26, с.200-210].

У Росії цим питанням займався П.Савіцький 
і „євразійство” загалом. Цікава концепція „місце 
розвитку” – своєрідний аналог „Rimland” – 
„географічного індивідууму”, де „євразійство” – 
російський варіант „континенталізму”, поєднання 
„сухопутних доль” Азії й Європи. Певне значення для 
геополітичної школи Росії мають роботи Г.Гаджиєва, 
М.Нартова, К.Плєшакова, О.Дугіна. Хоч більшість 
з них – модифікація і доповнення ідеї російського 
„євразійства”.

З 50-х рр. геополітикою займався А.де Северський 
(глобальна стратегія з погляду авіації) [24]; Дж.Слессор 
(доктрина ядерної геостратегії) [28]; К.Грей 
(геополітика супердержав) [25]; і С.Коен, що: завершив 
ревізію і вдосконалив ідеї Н.Спайкмена; звернув увагу 
на „смугу уламків”: Східну Європу, Близький Схід, 
Передню Азію і Центральну Америку; доопрацював 
роль і ступінь впливу на вибір геостратегії держави 
чинників авіації й ядерної зброї; змодифікував 
геополітичну концепцію через уявлення про єдність 
простору, поділив простір на геостратегічні райони і 
геополітичні субрегіони [23, с.190-199].

Досить цікаві геополітичні концепції С.Гантінгтона 
і З.Бжезінського, які в сучасній „геополітичній моделі 
світу” значне місце відвели Україні. С.Гантінгтон, 
аналізуючи сучасний геополітичний розвиток взаємин 
держав (блоків, союзів), зводить його до протистояння 
останніх за цивілізаційними (культурними) ознаками 
і вважає, що конфронтації ХХІ ст. – це конфронтації 
найперше між різними людськими цивілізаціями; 
вважає, що геополітика України детермінується 
передусім зовнішніми чинниками, боротьбою за 
незалежність. У різні історичні періоди Україна мала 
незалежність, але більшість новітньої епохи була 
складовою політичного утворення під керівництвом 
Москви. 1654 р., − на думку вченого, − в українській 
історії сталася вирішальна подія, коли Богдан 
Хмельницький погодився присягнути на вірність 
царю в обмін на допомогу у боротьбі проти поляків. 
Аж до 1991 р., крім нетривалого періоду незалежної 
республіки між 1917-1920 рр., територія, сучасної 
України, перебувала під політичним контролем Москви 
[5, с.371-375].

Тож, Україна позначена роздвоєністю і має, на думку 
вченого, дві окремі субкультури. Лінія цивілізаційного 
розлому між Заходом і Сходом проходить через її 
осердя, і так було впродовж століть. Внаслідок цього 
розмежування взаємини між Україною та Росією могли 
б піти одним із трьох імовірних шляхів розвитку. На 
початку 1990-х найсерйозніші проблеми двох держав 

викликали ядерна зброя, проблеми Криму, права 
росіян в Україні, Чорноморський флот і економічні 
відносини. Дехто передбачав навіть збройний 
конфлікт, через що деякі західні аналітики наполягали, 
що Захід має підтримати право України володіти 
ядерним арсеналом, щоб зупинити російську агресію. 
Друга більш вірогідна можливість полягає у тому, що 
Україна могла б розділитися по лінії свого розколу 
на два окремих утворення, причому те, що на Сході, 
злилося б із Росією. Проблема відділення виникла 
й стосовно Криму. Третій ймовірний сценарій – 
Україна залишається неподільною, зберігаючи при 
цьому ознаки роздвоєння, свою незалежність і тісно 
співпрацює з Росією. Після завершення перехідного 
періоду місце серйозних питань ядерної зброї і 
військових сил, надовго займуть проблеми економіки, 
вирішенню яких сприятиме часткова спорідненість 
культур та тісні особисті зв’язки. Вважаємо, що цей 
сценарій геополітичного майбутнього України доволі 
системний, але не враховує всі геополітичні чинники, 
які дійсно впливають на власний геополітичний вибір 
України, зокрема важливість незалежності України 
для таких країн як Чехія, Угорщина, і, в першу чергу, 
Польща. 

З.Бжезінський висловлює значно оптимістичнішу 
позицію щодо України, у порівнянні з С.Гантінгтоном. 
Він вважає, що незалежність України – подія великого 
міжнародного значення, яка по-новому визначає 
кордони Європи, має потенціал впливу на Росію як на 
національну державу. Реальна можливість, а не прогноз 
полягає у тому, що об’єднання Європи буде зазвичай 
соціально-економічним утворенням, при збереженні 
політичної розпорошеності Європи та її зверненості на 
саму себе, без чіткого стратегічного бачення цього світу. 
Тож, залучення Росії до тіснішої співпраці з Європою 
буде підмінене поверненням до традиційних імперських 
цілей, і негативно впливатиме на російську демократію 
та загрожуватиме національній незалежності вільних, 
але все ж вразливих сусідів Росії [1, с.70-73; 2; 3]. У 
такому контексті очевидною є потреба у тіснішому 
зв’язку між Америкою і розширеною Європою.

Українські вчені вивчали наступні геополітичні 
проблеми: віковий поділ української етнічної території 
між країнами-сусідами; переважання думки, що саме 
Україна, в якій виникла Київська Русь – колиска східних 
слов’ян; перманентні пошуки порозуміння з сусідами, 
прагнення співіснувати з ними на рівних тощо. У 
середині ХХ ст. В.Старосольський писав, що: „У старі 
часи це набувало конкретної форми виразу: „Москва 
чи Варшава”, як це існувало в XVI столітті. Зараз 
це вибір – „Схід чи Захід” …?” [19, с.55]. Ці завжди 
актуальні для України проблеми, а надто на початку 
ХХ ст., вивчали М.Грушевський, В.Винниченко, 
В.Липинський, Д.Донцов, С.Рудницький, Ю.Липа, 
І.Лисяк-Рудницький, Р.Лащенко, С.Шелухін і утвердили 
слов’янофільську [7; 20; 22], чорноморсько-балканську 
[12; 13, с.74-75], центрально- і західноєвропейську, 
чорноморсько-балтійську та „східно-західної рівно-
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ваги” концепції. Тож, історія геополітичних вчень 
свідчить про ґрунтовну актуальність проблеми.

Етимологічно термін „геополітика” складається 
з двох грецьких слів: geo – земля, politikos – все, що 
пов’язане з місцем: держава, громадянин тощо [11, 
с.90]. Геополітика розглядає державу в динаміці – як 
живу істоту. Такий підхід запропонував німецький 
теоретик Ф. Ратцель. Геополітика вивчає державу 
головним чином у її ставленні до оточення, передусім 
до простору, а метою є вирішення проблем, що 
виникають із просторових відносин. [30, с.50]. 
Згідно з М. Нартовим геополітика – наука, система 
знань про контроль над простором [16, с.320-321], а  
О. Дугін вважає геополітику насамперед ідеологією – 
це світогляд влади, наука про владу і для влади. Тільки з 
наближенням до соціальної верхівки людина відкриває 
значення геополітики, тоді як до цього вона сприймалась 
як абстракція [9, с.97-99]. Відомий російський 
політолог К.Плєшаков, вважає, що геополітика може 
бути визначена як „не просто об’єктивна залежність 
тієї чи іншої нації від її географічного положення, 
а об’єктивна залежність суб’єкта міжнародних 
відносин від сукупності матеріальних факторів, які 
дозволяють цьому суб’єкту здійснювати контроль над 
простором” [17, с.32]. Вважаємо, що найбільш влучне 
визначення геополітики дав К.Хаусхофер: геополітика 
це географічний розум держави. Тож, геополітика 
вивчає весь спектр зовнішньополітичних відносин, 
адже кожне політичне рішення має просторовий 
вираз. Актуальною є теза Н.Спайкмена: „Географія є 
найфундаментальнішим фактором у зовнішній політиці 
держав, тому що цей фактор постійний. Міністри 
приходять і йдуть геть, вмира¬ють навіть диктатури, але  
гірські хребти залишаються непорушними” [29, с.77].

Об’єктом геополітичного дослідження є, з однієї 
сторони – географічний простір, а з іншої – сукупність 
зовнішньополітичних відносин, міжнародна система, 
міжнародні відносини в усіх їхніх формах та проявах. 
Разом з тим самі міжнародні відносини важко повністю 
відокремити від інших соціальних явищ, що доволі 
ускладнює загальний геополітичний аналіз. Як бачимо, 
вже у визначенні об’єкту дослідження наголошується 
на пограничності геополітики.

Важливими є закони, категорії та функції геополі-
тики. Головним законом, який найбільше привертає 
увагу дослідників цієї науки, на думку провідних фахів- 
ців, є закон фундаментального дуалізму, що виявляється 
в географічному устрої планети і в історичній типології 
цивілізацій. Практично всі дослідники вважали, що 
цей дуалізм виражається у зіставленні сухопутної 
(телурократії) і морської (таласократіі) могутності. 
Перше виявляється у вигляді військово-авторитарної 
цивілізації (Стародавня Спарта, Стародавній Рим), 
друге – торгової цивілізації (Стародавні Афіни і 
Карфаген). 

Сухопутна могутність, або телурократія, характе-
ризується чітко позначеними межами, фіксованим 
простором, способами життєдіяльності населення, 

стійкістю його якісних орієнтацій: осілість, 
обмеженість у виборі місця праці, консерватизм, 
суворі етичні або юридичні норми і закони, яким 
підкоряються всі індивіди, групи людей, племена, 
народи, країни, імперії.

Морська могутність, чи таласократія, на думку  
А. Мехена, − абсолютно протилежний тип цивілізації. 
Таласократія, чи торгова цивілізація, динамічна і 
сприйнятлива до технічного прогресу, їй властивий 
дух індивідуалізму, наживи, підприємництва. Ці якості 
індивіда чи групи зумовлює море, що вимагає типу 
особи, яка може вижити в екстремальних умовах. 
Похідним від основного закону геополітики, тобто 
дуалізму таласократії і телурократії, є закон синтезу 
суші і моря – „берегова зона”. „Берегова зона”, чи 
Rimland, − фрагмент таласократії чи телурократії. 
Вплив моря зумовлює в „береговій зоні” активніший 
розвиток, ніж на суші, тож, вона складне і культур¬ніше 
утворення. Rimland нагадує одночасно, як вважає 
О. Дугін, „острів і корабель”, а з іншого – „імперію 
і будинок”. Rimland − „складна реальність, що має 
самостійну логіку і величезною мірою впливає і на 
таласократію, і на телурократію” [6, с.22]. 

З початку ХХІ ст. проблематики геополітики 
розширилась, розробляється її категоріальний апарат. 
До категорій геополітики входять: геополітична модель 
світу, геополітичний простір, геополітичне поле, 
геополітичний регіон, геополітична лінія, геополітичне 
суперництво, геостратегія, кордони, національна 
безпека держави, національний інтерес, національна 
могутність, експансія тощо. Найважливішим у 
геополітиці є поняття „геополітичного положення” 
(ГПП), яке акумулює і синтезує весь спектр об’єктивно 
існуючого географічного простору, що визначають 
просторово-геог¬рафічну орієнтацію держави. ГПП – 
інструмент і кінцевий результат геополітичного аналізу, 
адже вивчає географічне поширення сукупності 
вагомих детермінант зовнішньої політики; детермінує 
зовнішньополітичний вираз національних інтересів – 
зовнішню політику. Ігнорування його особливостей 
веде до поразок на світовій арені. Виходячи з природи і 
ознак детермінант, які зумовлюють зовнішню політику, 
ГПП складається з двох компонентів – статичного і 
динамічного. 

У контексті наведених постулатів можна 
стверджувати, що географічне положення завжди 
детермінує зовнішню політику держави. Так, для 
Великобританії протока Ла-Манш – фактор, який 
визначав не лише британську політику „блискучої 
ізоляції” і „балансу сил”, а й фактор, з яким рахувалися 
Ю.Цезар, В.Завойовник, Філіп ІІ, Наполеон, А.Гітлер 
тощо. Цей фактор діє і нині, що показує аналіз 
британської політики стосовно європейської інтеграції. 
Іншим прикладом є США, „ізольована” двома океанами, 
що сприяло активній акумуляції сили на континенті. 
При виході на світову арену це гарантувало їй місце 
глобальної суперпотуги, з великим розміром території, 
який завжди значимий у міжнародних взаєминах. 
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Особливо ця роль посилилася в добу ядерної зброї, 
коли розмір території став важливим з військово-
стратегічного погляду, надаючи великим державам 
можливість розташовувати промислові центри 
подалі один від одного. Звідси США, Росія, Китай 
мають стратегічну перевагу над Великобританією чи 
Францією. Водночас простір – не абсолютний силовий 
вимір (Іспанія та Португалія в імперський період), а 
визначальний лише у поєднанні з іншими силовими 
вимірами.

Важливим є аналіз форми державної території, 
з мережею внутрішніх комунікацій, доступністю 
столиці й інших центрів для периферії, вразливістю 
території щодо зовнішньої інвазії. Виділяють острівні, 
півострівні, подовжені з анклавами, компактні 
з анклавами, з „коридорами” форми державної 
території. ГПП за рівнями має макро-ГПП (частина 
світу, положення щодо світових центрів сили, тобто 
глобальний рівень); мезо-ГПП (положення країни 
у регіоні, сусідство різного порядку, відносно 
„гарячих точок”, тобто регіональний рівень); мікро-
ГПП (вигідність для держави положення окремих 
ділянок кордону). Отже, ГПП розглядають на трьох 
рівнях (макро-, мезо-, мікро-), може ранжуватися за 
важливістю в міжнародній системі (активне, важливе, 
пасивне).

Отже, геополітика – міждисциплінарна сфера знань, 
яка зосереджує основну увагу на просторовому аспекті 
міжнародної системи: використовує методологію 
політичних наук, географії, філософії, воєнних наук, 
економіки, соціології, психології тощо; виявляє місце 
держави у міжнародній системі; сприяє реалізації 
національних інтересів і формуванню концепції 
національної безпеки. Геополітика – теоретична і 
прикладна дисципліна – це сфера діяльності і наука, 
що вивчає закономірності і рушійні сили розвитку 
політичних відносин країн і регіонів з урахуванням 
усіх видів земного простору (континентального, 
регіонального), положення країн, впливу на 
цю діяльність морських, повітряно-космічних, 
демографічних, інформаційних, оборонних, духовно-
етичних, соціально-економічних, комунікаційних 
чинників [6, с.15-22].

Сучасне геополітичне становище змушує Україну 
виробляти у зовнішній регіональній політиці правила 
поведінки, адекватні ситуації в світі і водночас 
відповідні її власним національним інтересам, 
геополітичному і геостратегічному положенню в 
регіональній і глобальній міжнародній системі. Ці 
обставини вимагають від лідерів держави активності 
у зовнішній політиці і поступового виходу зі статусу 
„розмінної карти” у політичній грі наддержав. 
Незалежність України зумовлює гостру потребу 
геополітичних досліджень, з залученням сучасних 
теоретико-методологічних засад геополітики. 
Враховуючи особливості сучасної міжнародної 
системи, геополітичне положення України, вони 

сприяли б реалізації пріоритетних напрямків 
зовнішньої політики нашої держави.
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Petro Chernyk
Geopolitics as a Tool

of the State Foreign Policy Activity Analysis
The sources of geopolitics as a special sphere of in-

ternational relations are analyzed in the article. There was 
made a short historical look on development of geopoliti-
cal learning and concepts. There were views of home and 
foreign researches about geopolitical position of Ukraine. 

A possible scenario of geopolitical situation development 
round our country was modeled. Special attention was paid 
to the importance of taking into consideration geopolitical 
analysis in the process of taking decisions on organizing 
foreign policy of the state.

Key words: international relations theory, geopolitical 
concepts, geopolitical analysis, geopolitical location, func-
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
УДК: 94(=161.2)(73)„194/196”    © Світлана Герегова

(м. Чернівці)
УКРАЇНСЬКІ МИТЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ

В АМЕРИЦІ (НАПРИКІНЦІ 40-Х – 60-ТІ РОКИ ХХ СТ.)
У статті йде мова про українських митців: малярів, 

графіків, скульпторів, які опинившись в Америці 
після Другої Світової війни, брали активну участь в 
організації культурно-мистецького життя українців: 
створювали мистецькі гуртки та об’єднання; 
проводили мистецькі виставки; відкривали навчальні 
заклади, де українські слухачі мали можливість 
опановувати засади образотворчого мистецтва. 
Такі заходи сприяли не лише збагаченню національної 
культурної спадщини, а й згуртуванню української 
спільноти за кордоном. 

Ключові слова: діаспора, українська спільнота, 
інтеграція, культурне середовище, художня культура, 
мистецтво, художник, скульптор, Об’єднання 
Мистців-Українців в Америці (ОМУА), мистецька 
студія, мистецькі виставки.

„Може й для того існувала західна 
українська діаспора, щоб зберегти, помножити
 й розвинути те в нашій культурі, що прирік на 
загибель в Україні російський тоталітаризм…”

Дм. Степовик

Українська діаспора є невід’ємною частиною 
українського народу держави Україна і творить 
глобальний український простір. В умовах утвердження 
нашої держави у міжнародній спільноті особливо 
важливим є надання нового імпульсу в дослідженні 
питань розвитку культури української діаспори, 
зокрема, пов’язаних із розвитком художньої культури, 
із наповненням кращими творами українського 
мистецтва скарбниці культурної спадщини не лише 
України, а й світової цивілізації. 

У цьому контексті надзвичайно актуальним 
є звернення до мистецької творчості західної 
української діаспори, яка в умовах свободи, хоча й в 
оточенні чужих етнічних середовищ і культур, мала 
можливість розвиватись природно, вільно. Чимало з 
тих українських малярів, графіків, скульпторів, які 
опинилися в еміграції на початку або в середині ХХ ст., 
продовжували розвивати прогресивні напрями й 
творчі імпульси, якими жило українське мистецтво 
до сталінських чисток, до сумнозвісної низки 
партійних та урядових постанов 30-40-х років ХХ ст., 
внаслідок чого були знищені цінні здобутки 
українського мистецтва ХІХ і першої третини ХХ ст. 
Крім того, вони займались організацією виставок 
образотворчого мистецтва, створювали гуртки 
та об’єднання, школи мистецтв, що допомагало 
талановитій українській молоді не лише „не 
загубитись” у чужоземному середовищі, а й творчо 
розвиватись.

Для відновлення історичної пам’яті українського 
народу, повернення його багатої культурної спадщини, 
„забутих” радянським тоталітарним режимом імен 
українських культурних діячів важливо проаналізувати 
досвід, нагромаджений західною українською 
діаспорою у справі організації культурно-мистецького 
життя українців за кордоном. 

Займатись дослідженням проблем української 
еміграції українські науковці отримали можливість 
лише на початку 90-х років ХХ століття. Після падіння 
так званої „залізної завіси”, вони отримали доступ 
до раніше заборонених архівних матеріалів, що дало 
можливість проводити неупереджені дослідження на 
основі об’єктивного аналізу джерел. 

Одним з перших досліджень з історії української 
еміграції стала спільна праця канадських і українських 
науковців „Зарубіжні українці” [8], де розкриваються 
причини еміграції з України на різних етапах її 
історії. Це видання слугує своєрідним довідником 
щодо розселення українців за кордоном та створення 
різноманітних громадських та політичних організацій. 
Тернопільські науковці видали низку праць, 
присвячених історії української еміграції [12], де 
автори, аналізуючи причини та обставини виникнення 
українських етнічних груп, розсіяних по країнах 
на різних материках, наголошують на соціально-
економічних та культурних умовах їхнього розвитку. 
Цінна інформація, яка базується на грунтовному 
вивченні джерел та статистичних даних, зосереджена у 
праці В. Трощинського, А. Шевченка „Українці в світі” 
(1999) [18]. Серед останніх досліджень, присвячених 
українській еміграції у США, варто назвати науковий 
доробок Г. Саранчі, де авторка зосереджує увагу на 
питаннях соціальної адаптації третьої хвилі української 
еміграції у цій країні [16].

Незважаючи на певну розробку теми, актуальність 
проблеми очевидна, адже і сьогодні не лише 
продовжують діяти, але й створюються нові 
українські культурно-освітні, мистецькі, громадські 
товариства та наукові інституції за кордоном. Проте 
внесок українських митців в організацію культурно-
мистецького життя українців в Америці наприкінці 
40-х – 60-тих роках ХХ ст. ще не знайшов достатнього 
висвітлення у науковій літературі. 

Метою даної наукової розвідки є дослідити причини 
і пояснити той факт, що наприкінці 40-х років ХХ ст. 
розпочався бурхливий розвиток національної культури, 
особливо художнього мистецтва, в українській 
діаспорі в США. Виходячи із мети, автор ставить перед 
собою завдання визначити роль українських митців в 
організації культурно-мистецького життя українців 
в Америці в зазначений період у непростих умовах 
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еміграції; проаналізувати внесок конкретних осіб у 
проведення мистецьких виставок, створення гуртків 
та об’єднань, шкіл мистецтв, що не лише зумовлювало 
збагачення скарбниці національних культурних 
здобутків, а сприяло згуртуванню української 
спільноти за кордоном. 

За словами мистецтвознавця С. Гординського, 
митці, які після завершення Другої Світової війни 
„опинилися у скитальчих таборах Німеччини і 
Австрії [серед яких був і сам С.Гординський – С.Г.], 
почали роз’їжджатися в різні заморські країни: США, 
Канаду, Аргентину, Австралію та ін., шукаючи собі 
кращого грунту” [5, с. 833]. Більшість із українських 
митців обрали місцем свого подальшого проживання 
Сполучені Штати Америки. Як зазначено у довіднику 
„Зарубіжні українці”, кількість українських 
іммігрантів, які поселились у США з 1947 по 1952 рр. 
складала 85 тис. осіб, серед них: понад 100 українських 
скульпторів та художників [8, с. 96, 114]. „Ми прибули 
до країни, - згадував скульптор М. Черешньовський у 
розмові із Д.Степовиком 15 січня 1991 р., - про яку в 
таборі і в Мюнхені говорили, як про рай на землі, але 
настрій був не райський. Весь час гнітила думка, що 
ти віддаляєшся від України. Коли і за яких обставин 
доведеться міряти оці тисячі кілометрів у зворотньому 
напрямі? У першій порі Америка справила таке 
враження, ніби ти попав на іншу планету” [17, с. 101].

Українських митців на чужині чекали важкі 
випробування. Спочатку це була рутинна робота на 
фабриках, миття посуду в ресторанах, тобто виживання 
в умовах чужої країни. Митці мали заробляти собі на 
прожиття і часу на творчість майже не залишалося. 
Цей період життя так охарактеризував у листі до 
родичів скульптор Я.Паладій: „…Життєва хуртовина 
розкинула нас там, де ніколи і не снилось бути” [13]. 

З початком нової хвилі української еміграції у 
США в українській громаді відбулося зближення 
нащадків перших поселенців (з так званої трудової 
еміграції кінця ХІХ ст. і років Першої Світової війни) 
з новими емігрантами. Виник своєрідний феномен 
„української діаспори” – єдності всіх поколінь одного 
народу на поселеннях на базі двох провідних чинників: 
національної ідеї та християнського віровизнання. 

Наприкінці 1940-х в українському культурно-
мистецькому середовищі в Америці активно 
поширювалась ідея створення українських мистецьких 
організацій. Зокрема, йшла мова про відродження 
передвоєнної львівської Асоціації незалежних 
українських мистців (АНУМ), що обгрунтовувалось 
перебуванням у цій країні колишніх її керівників 
Осінчука і Гординського та ін.; з Детройту, де 
поселилися художники Дмитренко і Козак, надходила 
інформація, що мюнхенська Українська спілка 
образотворчих мистців (УСОМ), яка вважала себе 
спадкоємцем львівської Спілки праці українських 
образотворчих мистців (СПУОМ), не перестала діяти і 
незабаром розгорне свою діяльність в Америці [9, с. 15- 
16]. Без сумніву, українську мистецьку інтелігенцію, 

яка опинилась в еміграції, але не байдужу до долі 
України, спонукало до розвитку національної культури 
й те, що художники, скульптори отримали змогу вільно 
творити, без тиску з боку радянського тоталітарного 
режиму.

Проте відсутність творчих контактів між митцями 
зумовлювала неможливість досягнення ними успіхів у 
професійній сфері. Без взаємного спілкування митців 
за межами Батьківщини неможливо уявити виникнення 
рушійної сили, яка неодноразово рятувала наше 
мистецтво від застою, тупцювання на одному місці, 
а то й загрози зведення нанівець. Логіка диктувала 
потребу відшукати „своїх”, хоча б „для самозахисту”: 
послухати думки інших і поділитися з ними своїми 
міркуваннями, знайти можливість показати свої 
досягнення, порівнюючи їх з досягненнями інших; не 
забуваючи про плекання привезених з України творчих 
традицій, інформування чужоземного оточення 
про мистецтво України, збереження української 
субстанції і передання її новому, молодому поколінню 
шляхом формування відповідних творчих осередків і 
навчальних закладів. 

Уже в 1949 р. у Нью-Йорку був створений 
Літературно-мистецький клуб, який став важливим 
осередком українського культурно-мистецького життя 
в Америці й при ньому Спілка мистецької праці, як 
перша, хоча і недосконала, українська мистецька 
організація. Кожної п’ятниці у Клубі відбувалися 
мистецькі вечори, двічі на рік влаштовувалися 
літературно-мистецькі ярмарки. Щорічними 
художніми виставками, які організовувались у Клубі, 
охоплювались українські митці, які мешкали не лише в 
Америці, а й в інших країнах [14, с. 1-2]. Клуби такого 
спрямування діяли у Філадельфії, Детройті, Трентоні. 

12-14 жовтня 1951 р. у Філадельфії відбулися треті 
загальні збори Злученого Українсько-Американського 
Допомогового Комітету (далі – ЗУАДК), який 
мав вирішити нелегку проблему інтеграції тисяч 
новоприбулих українців в американське полірасове 
і поліконфесійне суспільство. За пропозицією його 
директора В. Галана, у готелі Белв’ю Стретфорд, 
де проходили збори, була організована виставка 
робіт українських митців, серед 25 авторів якої 
були С. Литвиненко, П. Андрусів, Я. Гніздовський, 
В. Крижанівський, В. Кричевський, Г. Мазепа,  
А. Павлось, П. Мегик, М. Мухін, П. Холодний,  
С. Рожок, М. Черешньовський та ін. [19].

Ця перша виставка українського образотворчого 
мистецтва в Америці, яку очолив Петро Мегик, 
стала важливим кроком для подальшої діяльності 
українських митців в Америці. Вона мала на меті 
ознайомити делегатів з’їзду з творчістю митців, які 
досі знали про США лише з книжок та розповідей. Для 
українських митців це була можливість репрезентувати 
свої творчі здобутки, і таким чином, дістати певне 
громадське визнання, увагу преси, що сприяло б 
подальшим контактам для діяльності за кордоном.
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Так, першу нагороду від журі дістав скульптурний 
портрет дівчини різбяра М. Черешньовського*, який 
прибув до США у 1951 р. Після чого декілька видань 
надрукували статті про автора з репродукціями його 
творів, серед яких була стаття вище згадуваного 
С. Гординського в англомовному „Українському 
квартальнику” [2] із зображенням скульптури „Матері 
Божої”. Вона справила неабияке враження на відомого 
хорватського скульптора Івана Мештровича, що 
мешкав в Америці, і який запросив Черешньовського 
стати помічником у проведенні робіт по оформленню 
скульптурами величного католицького собору 
„Національний Храм Непорочного Зачаття” у м. Ва-
шингтоні. Проте Черешньовський відмовився від 
вигідної пропозиції, адже мав сумніви щодо його 
проживання на новому місці: у Нью-Йорку, де він 
мешкав на той час, була велика українська громада, 
чимало друзів; його лякало незнання англійської мови, 
що було необхідним для спілкування у столиці США 
[17, с. 123]. Крім цього, Черешньовський планував 
працювати в руслі української тематики [можливо, це 
була своєрідна данина рідній землі. – С.Г.]. Проте, на 
нашу думку, саме його „відомість” завдяки зазначеним 
публікаціям сприяла можливості успішної подальшої 
творчості митця у чужоземному середовищі.

Найяскравіше розкрився талант Черешньовського 
як скульптора-монументаліста, портретиста, автора 
станкових скульптур і декоративних різьблених 
композицій. Його скульптури, зокрема, два пам’ятники 
Лесі Українці – у Клівленді і Торонто, отримали світове 
визнання. 

Наведений приклад слугує яскравим доказом 
важливості створення мистецьких виставок як одного 
з аспектів розбудови організованого культурно-
мистецького життя за кордоном. Згодом уже відомий 
і заслужений митець М. Черешньовський сам брав 
участь в організації культурно-мистецького життя: у 
травні 1965 р. став головою ОМУА, яке він очолював 
протягом майже тридцяти років. 

Як зазначалось, найбільша чисельність українських 
митців зосереджувалась у Нью-Йорку. Наслідком 
їх ініціативи стало створення у травні 1952 р. 
Об’єднання Мистців-Українців в Америці (далі – 
ОМУА), головою якого було обрано скульптора  
С. Литвиненка [7]. Водночас був створений автономний 
відділ ОМУА у Філадельфії, який очолив П. Мегик [6]. 
Одним із головних напрямів роботи ОМУА як 
професійного об’єднання, була організація мистецьких 
виставок, в яких міг брати участь кожен митець з 
відповідною кваліфікацією, де роботи оцінювало 
журі, обране самими митцями. Виставки українських 
художників та скульпторів у США влаштовувалися 
при сприянні українських громадських, мистецьких та 
благодійних організацій, зокрема, ЗУАДК, Українського 
Літературно-Мистецького клубу тощо. Відгуки 
мистецької критики на твори, виставлені на художніх 
виставках, яскраво визначали їх характер: „Хоча 
учасники походять з різних українських земель, шкіл 
та мистецьких напрямків... Об’єднують їх у великій 
мірі, тематичні спрямування та шукання власного 
українського стилю в формі, композиції і навіть 
колористиці. Відчувається спільне усім – ментальність, 
духовність, ритм і характер” [14, с. 1-3]. Влаштована 
у 1954 р. українськими митцями виставка образо- 
творчого мистецтва отримала надзвичайно високу 
оцінку: „Порівнюючи „виставку дев’ятьох” з іншими, 
що їх ми бачили в американських галереях, ми можемо 
ними [учасниками – С.Г.] тільки гордитися” [11]. 

Уособленням такого митця, який під впливом 
несприятливих обставин життя емігранта у чужій країні, 
ледве не втратив своєї мрії став художник, скульптор 
Яків Гніздовський**, який у 1949 р. емігрував до США. 
Працюючи на той час художником у рекламній агенції 
в Міннеаполісі (штат Міннесота), він подав декілька 
робіт на мистецьку виставку при Інституті мистецтва 
і отримав першу нагороду за дереворіз у 1950 р. [4,  
с. 10-11]. Таке визнання мистецького таланту спонукало 
Я. Гніздовського перебратися до Нью-Йорку і стати 

* Михайло Черешньовський народився у 1911 р. на Лемківщині, що у передгір’ї Низьких Бескидів, у бідній селянській 
родині. З дитинства займаючись різьбленням по дереву, і, маючи бажання розвивати свою майстерність, у 1928 р. він 
виїхав з рідного гірського куточка до Коломиї, яка славилась не лише розквітом народного й професійного мистецтва, 
а й українського національного життя. Закінчивши Коломийську мистецько-промислову школу, продовжив навчання у 
Краківському інституті пластичного мистецтва ім. Щепанського (1933-1939 рр.). Протягом наступного періоду свого життя 
М. Черешньовський формувався як скульптор-різьбяр. Мешкав у Кракові, згодом у Болехові. Небайдужість до долі України 
привела його до співпраці з ОУН та УПА. Цікавий факт з життя зіграв важливу роль у його подальшій тематичній творчості: 
дивом врятувавшись під час переправи в листопаді 1947 р. як член бойової групи УПА, Черешньовський присягнув віддячити 
Христу й Богородиці за великий дар життя своєю творчістю… Стримуючи обіцянку, протягом 1948-50 рр. в Міттенвальді 
та Мюнхені (Німеччина) виконав декілька портретів, алегорію „Україна-Мати” і статую „Приречений”; у США до 1956 р. 
створив понад десять скульптур на тему Богородиці. Репродукція однієї із його скульптур “Божої Матері” і була вміщена у 
зазначеній статті Гординського, присвяченій автору.
** Я.Гніздовський народився у 1915 р. в с. Пилипче Борщівського р-ну Тернопільської обл. Потяг до мистецтва спрямував 
його до Львова, де він познайомився з активними митцями, членами Асоціації незалежних українських мистців. Навчався 
в мистецьких академіях Варшави і Загреба. Після закінчення Другої світової війни опинився в столиці Баварії – Мюнхені, 
де включився в організоване мистецьке і літературне життя українських „переміщених осіб” у західних окупаційних 
зонах Німеччини. Займався оформленням видань заснованого у 1945 р. у Фюрті письменницького об’єднання Мистецький 
український рух (МУР), був дописувачем у журналі літератури, мистецтва і критики “Арка”. На своїх полотнах зображував 
побут українських скитальців у таборах повоєнної Німеччини.
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незалежним митцем. „Яка гарна заохота для того, - 
згадував він, - хто по закінченні мистецької освіти вже 
майже був покинув малювання. Яка принадна нагода 
повернутися назад, до своєї мрії: стати незалежним 
митцем. І, в кінці, який чудовий привід покинути 
заробіткову працю”[ 4, с. 12]. Після довгих сумнівів 
він організував у 1954 р. свою першу індивідуальну 
виставку олійних картин, кераміки і малої скульптури 
у галереї Еглестон, розуміючи, що шлях потрапити 
на професійну „поверхню” пролягав крізь інтеграцію 
в американське культурне середовище: виставками в 
американських галереях і прихильністю, здобутою у 
критиків. 

Після двохрічного перебування у Франції, де він 
одружився з донькою вихідців з України Стефанією 
Кузан (сестрою композитора Маріяна Кузана; дружина 
називала його Жаком, що пояснює його підпис на 
творах латиною „Jacques Hnizdovsky”), та організації 
у Парижі трьох персональних виставок [1], митець у  
1958 р. повернувся до Нью-Йорку. Без сумніву, 
саме участь у мистецькій виставці, організованій 
українськими митцями, допомогла Я. Гніздовському 
відбутися як митцю із світовою славою: його твори-
дереворізи були включені в експозицію американської 
графіки, яка виставлялась у Латинській Америці, 
СРСР, Японії, Індії та країнах Європи. Його роздуми 
про мистецтво побачили світ у Нью-Йорку як окреме 
видання під назвою Гніздовський [4]. Крім того, він брав 
участь у редагуванні журналу Товариства екслібристів 
Великобританії та був членом Американського 
товариства любителів і творців книжкового знаку.  

Аналіз біографій українських митців, які 
емігрували за океан, дає можливість зрозуміти, що 
поза межами України опинилася справжня мистецька 
еліта української нації. На важку долю емігрантів 
зважувалися ті, що прагнули свободи у своєму 
мистецькому покликанні. Більшість із них мали 
освіту європейського рівня, виставляли свої роботи 
на всесвітніх мистецьких виставках. Так, М. Мирош, 
який навчався художньому мистецтву у Львові, 
згодом – в Італії, Німеччині і Франції, виставлявся 
у мистецьких галереях Нью-Йорка. Молода плеяда 
українських митців: К. Мільондас, Б. Певний,  
А. Олеська-Петришин, Б. Пачовський, І. Прийма, свою 
освіту здобувала вже у США, виставляючи власні 
твори у галереях Нью-Йорка, Чикаго та інших містах 
[16, с. 235-236].

З метою надання можливості опановувати засади 
мистецтва для талановитої молоді створювались 
спеціальні навчальні заклади. Так, у 1952 р. 
була заснована Студія мистецтв у Філадельфії за 
ініціативою художників П. Андрусіва та П. Мегика, які 
були співтворцями багатьох починань в українському 
мистецькому житті. Очолив студію невтомний 
організатор культурно-мистецького життя за кордоном 
П. Мегик [3, с. 25]. Подібна мистецька студія була 
створена і в Нью-Йорку, проте через незгоду між 
викладачами існування її стало проблематичним. 

Мистецька студія незабаром розділилася на дві частини: 
ОМУА в Українському літературно-мистецькому клубі, 
яку вів Петро Холодний-син, і приватну в Українському 
Народному Домі, яку очолив М. Радиш, а після його 
смерті – Л. Кузьма [20].

Студія мистецтв у Філадельфії проіснувала 30 років, 
давши початкові мистецькі знання багатьом студентам 
і любителям мистецтва. Вона мала середньошкільний 
рівень, на відміну від студії у Нью-Йорку, де навчались 
здебільшого підлітки. Плідна діяльність студії багато в 
чому залежала від П. Мегика, який, будучи директором, 
адміністратором та професором студії, насамперед, 
намагався прищепити студентам українську духовність. 
Крім того, він брав участь в організації та виставляв 
картини у щорічних виставках: ОМУА у власній галереї 
в Нью-Йорку (1953-1979); у Вейн-Стейн університеті 
в Детройті (1960); у домі Української мистецької 
студії у Філадельфії (1963; 1969) [15, с.157]. Сприяла 
розвитку українського мистецтва в Америці й активна 
редакційна та видавнича діяльність П. Мегика. Так, у 
травні 1963 р. він започаткував „Нотатки з мистецтва” – 
найбільш солідне й поліграфічно досконале періодичне 
видання в діаспорі, в якому містилася цінна інформація 
з історії українського мистецтва та були представлені 
твори українських митців за кордоном. Зауважимо, 
що „Нотатки з мистецтва” надсилались до України, 
але вони з відомих причин „осідали” на полицях 
спецфондів. 

Звісно, несправедливо було вимагати від жменьки 
митців української діаспори якоїсь провідної ролі у 
мистецькому житті чужих культур… Та все ж українські 
митці, опинившись за кордоном, звертаючись до 
світової мистецької спадщини та мистецьких здобутків 
країн свого перебування, творчо інтерпретували 
їх згідно із власними естетичними уподобаннями. 
А відображення у творчості митців-емігрантів 
традицій власного минулого або сторінок історії свого 
народу, сприяло усвідомленню їх етнокультурної 
сутності та служило своєрідним психологічним 
самоствердженням. Адже, за словами мистецтвознавця 
Б. Стебельського, на українських митців, що „силою 
обставин знайшлися на чужині… лягло важливе й 
відповідальне завдання, репрезентувати українську 
культуру перед чужинцями”, що могло бути можливим 
лише при умові збереження національної суті їх 
мистецтва [10, с.119].

Створення відділів ОМУА та українських 
Студій мистецтв у Нью-Йорку та Філадельфії, 
організація виставок образотворчого мистецтва, 
на яких виставлялися роботи новоприбулих до 
США українських митців, допомагали їм швидше 
адаптуватись у чужоземному середовищі, відчувати 
свою „потрібність” у суспільстві, можливість у важких 
умовах „виживання” не втратити свою мрію малювати 
й мистецьку кваліфікацію. Наведені творчі біографії 
митців М. Черешньовського, Я. Гніздовського, 
мистецький талант яких „не загубився” у проблемах 
існування на чужині переконують у тому, що діяльність 
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подвижників українського мистецтва по організації 
культурно-мистецького життя українців за кордоном, 
зокрема в Америці, сприяла піднесенню національної 
культури на рівень світової.
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„НЕ ЗАПЕРЕЧУЮ, ЯКЩО НЕ МАЄ ПЕРЕШКОД ГПУ…”:
ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЧІ ЗАКОРДОННИХ ПАСПОРТІВ ТА ВІЗ В УСРР (1921–1924 рр.)

У статті досліджується особливості видачі 
закордонних паспортів та віз УСРР (1921–1924 рр.). 
Паспортизація громадян УСРР та іноземців, тобто 
видача службових, дипломатичних, громадянських 
закордонних паспортів і відповідних віз на виїзд, 
свідчила про те, що НКЗС УСРР виконував 
повноваження суб’єкта міжнародних зносин, а з 
другого боку нормалізовувалися правові підстави для 
налагодження соціально-економічних та культурних 
зв’язків України з навколишнім світом.

Ключові слова: паспортизація, громадянин, 
іноземець, європейські країни, службовий паспорт, 
дипломатичний паспорт, закордонний паспорт, віза.

Фраза, яка обрана в якості тематичної назви статті, 
належить голові Раднаркому УСРР В.Я. Чубарю. 
Резолюція, накладена ним 4 вересня 1923 р. на 
клопотанні Вукопспілки про надання закордонного 

відрядження члену правління кооперативної спілки 
В.М. Супруну [2, ф.4, оп.1, спр.458, арк.13], є 
красномовною, позаяк розкриває організаційно-
юридичний та номенклатурно-політичний механізм 
видачі радянського закордонного „пашпорта” 
громадянам УСРР. Видача паспорта та особливо віз 
консульських представництв іноземних держав в 
Україні – не лише дипломатична процедура, а також 
факт визнання УССР як суб’єкта міжнародних стосунків 
на рівні громадянських взаємин. Тема абсолютно не 
досліджена істориками, навіть в хронологічних рамках 
першої половини 20-х рр., не кажучи про наступний 
період, коли повноваження радянської України в 
складі СРСР були надто обмежені. Дослідники 
виокремлювали проблему міждержавних контактів 
стосовно демаркації кордонів після завершення 
Першої світової війни [3], а тема повсякденних турбот 
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емігрантів, службовців, звичайних громадян, які 
назавжди або тимчасово залишали Україну, належить 
до соціогуманітарної проблематики міжнародних 
зв’язків. Їх частота та належний рівень віддзеркалювали 
становлення нового стилю контактів між країнами та 
суспільствами повоєнної доби, соціально-економічної 
руїни, зумовленої драматичними наслідками воєн та 
революцій.

Спираючись на архівні документи фонду 
Народного комісаріату закордонних справ УСРР, 
що зберігається частково в ЦДАВОУ, а також на 
літературу та періодичну пресу, важливо з’ясувати 
основні складові окресленої проблеми: інструктивно-
нормативні матеріали державних органів влади про 
видачу паспортів, їх повноваження, кількість та 
персональний склад „паспортизованих” громадян, 
умови закордонних службових відряджень, особливості 
візування радянських паспортів консульствами 
іноземних держав, оформлення права в’їзду до УСРР 
громадян та підданих інших країн. Правовий та 
громадянський статус осіб, які належали до української 
політичної еміграції, нами не висвітлюється, бо 
загалом досліджений [6]. Вони належали до категорій 
людей, яка проходила специфічну політфільтрацію 
через ГПУ, тому заслуговує окремого вивчення. На 
території європейських країн опинилися сотні тисяч 
пересічних громадян, які воювали і не воювали у 
„ворожих арміях”, біженців, інтернованих тощо, тобто 
склалася суперечлива і складна гуманітарна проблема, 
політизована більшовиками, відтак мала статус 
міжнародної, адже в УСРР та РСФРР перебували 
полонені, біженці з інших країн. Їх доля вирішувалася 
дещо по-іншому: оптовим обміном за списками.

Встановлення зовнішньополітичної стабільності 
між Україною та західними сусідами сприяло 
зосередженню уваги на подоланні катастрофічних 
економічних наслідків повоєнного періоду. Політичне 
керівництво усвідомлювало відповідальність моменту, 
коли небезпеку становила не зовнішня загроза, а 
внутрішня – визрівання селянського повстанського 
руху. Гармати війни замовкли, а політична боротьба 
зосереджувалася на дипломатичному фронті.  
22 листопада 1920 р. Голова ВРНГ УСРР Е.І. Квірінг, 
дбаючи про визнання України з боку Латвії, пропонував 
експорт українського хліба до цієї прибалтійської 
країни, щоб зробити її більш „поблажливою” [2, 
ф.4, оп.1, спр.14, арк.1]. Набагато складніше було 
встановити державний кордон з Польщею після 
військового походу С. Петлюри та Ю. Пілсудського 
до більшовицької України весною 1920 р. 30 вересня  
1920 р. Е. Квірінг запропонував ЦК КП(б)У, Народному 
комісаріату закордонних справ (НКЗС УСРР) ідею 
активного формування позитивної громадської думки 
про радянську Україну серед населення Волині, 
Галичини та порубіжної Європи, позаяк дуже „…
треба щоб ми стали для них культурним українським 
народом” [2, ф.4, оп.1, спр.14, арк.10]. Організаційною 
структурою пропаганди радянського ладу мало стати 

„Товариство поширення української культури серед 
українського населення, яке мешкало за межами 
України». Ховаючись за його „напівбуржуазний 
характер” та спираючись на „безпартійних українців”, 
які шукали замирення з УСРР, таке об’єднання 
формувало б її позитивний імідж серед західняків. Але 
для початку треба було владнати міждержавні стосунки 
воюючих сторін, особливо на західному кордоні.

Мирні перемовини між Польщею та урядовою 
делегацією УСРР–РСФРР тривали майже рік, які 
завершилися підписанням ганебного Ризького 
договору 18 березня 1921 р., внаслідок якого Україна 
втратила 162 тис. кв. км української території 
з населенням понад 11 млн. осіб [3, с.49], яке 
опинилося на роздоріжжі: повертатися в Україну чи 
полонізуватися. Кордони УСРР на заході визначилися, 
відтак формувалися норми та принципи їх легального і 
офіційного перетину громадянами, службовцями.

Першими офіційними особами, які виїхали до 
європейських країн були радянські дипломати. 
Вони працювали у повноважних представництвах 
(посольствах) та консульських відділах, а також у 
торгових та кооперативних представництвах України. 
Системна та унормована видача закордонних 
паспортів і відповідних віз на виїзд за кордон почала 
налагоджуватися влітку 1921 р., тобто одразу після 
мирних угод з Польщею, яка була великим транзитним 
вікном до Німеччини та інших країн. 27 липня 1921 р.  
особий відділ секретно-оперативного управління 
ВУЧК просив НКЗС УСРР видати візу співробітникам 
для виїзду за кордон „для таємних потреб” [2, ф.4, 
оп.1, спр.113, арк.4]. Існувала і така форма дипломатії, 
тобто оперативна розвідка. Раднарком УСРР прийняв 
26 вересня 1921 р. „Положення про представництва 
за кордоном” [2, ф.2, оп.2, спр.13, арк.163], які почали 
виникати в Австрії, Німеччині, Чехословаччині, Польщі. 
1 жовтня 1921 р. ВУЦВК видав декрет „Про порядок 
видачі дипломатичних паспортів”, систематизувавши 
та упорядкувавши цю відповідальну ділянку 
соціально-гуманітарних відносин [1, 1921, №20, 
арт.567]. Першими повноважними представниками, 
тобто українськими радянськими послами, були В.Х. 
Ауссем (в Берліні), Ю.М. Коцюбинський (в Австрії), 
М.В. Левицький (в Празі), Є.П. Терлецький (в Ризі), 
О.Я.Шумський. Вони належали свого часу до різних 
політичних партій – боротьбистів, борбистів. Зокрема, 
колишній борбист Є.П. Терлецький був наркомом 
юстиції УСРР (1920–1921), а активний боротьбист  
Л.Б. Ковалів був заступником наркома закордонних 
справ, тобто правою рукою Х.Г. Чаковського [7, с.9].

Видачею дипломатичних та службових паспортів 
займався відділ віз та закордонних паспортів НКЗС 
УСРР. До його повноважень належало клопотання 
перед посольствами іноземних країн, акредитованих 
в Україні, за отриманням віз. Так, 4 січня 1922 р. до 
Посольства Польщі в Харкові надійшов лист такого 
змісту: „НКЗС свідчує свою пошану Посольству 
Польщі, має честь поважно прохати о завізірованні при 
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цьому надсилаємих шість дипломатичних пашпортів 
за №204, 206, 207, 209, 210” [2, ф.4., оп.1, спр.84, 
арк.10]. Поєднання польського діалекту з радянським 
українським правописом було притаманним для 
офіційних повсякденних звернень НКЗС, а ноти 
міжнародного рівня виконувалися французькою 
мовою. Якщо взяти до уваги принцип послідовності 
у видачі дипломатичних паспортів, то станом на 
січень 1922 р. їх було видано понад триста. Їх видали 
працівникам Уповнаркомзовнішторгу Я.С. Ландеру, 
І. Полякову, А.Б. Генкіну, С.Г. Брону, М.С. Міронову, 
тобто керівникам радянських установ. Зокрема, 
співробітнику Укрзовнішторгу С.Г. Брону, якому  
24 лютого 1922 р. вручили закордонний паспорт для 
поїздки в Німеччину, був членом колегії НКЗС УСРР 
[2, ф.4., оп.1, спр.64, арк.25]. Дипломатичний паспорт 
отримали 19 червня 1922 р. нарком освіти УСРР  
Г. Гринько та провідний співробітник Наркомосу  
М. Астерман, які прямували до Німеччини для вивчення 
організації шкільної освіти [2, ф.4, оп.1, спр.84, арк.27]. 
До Німеччини з дипломатичним паспортом виїхав  
11 березня 1922 р. управляючий справами РНК УСРР 
П.К. Солодуб, а 20 травня 1922 р. від Українського 
Червоного Хреста Андрій  Іванов [2, ф.4, оп.1, спр.63, 
арк.14]. За дипломатичним паспортом у червні – липні 
Чехо-Словаччину та Польщу відвідали 7 посадовців 
від ЦК КП(б)У, з них К.М. Епштейн, Г.Ф. Лапчинський 
та інші [2, ф.4, оп.1, спр.64, арк.25]. 7 червня 1922 р. 
НКЗС надіслав німецькому уповноваженому в Україні 
вербальну ноту стосовно попередньої домовленості 
між повноважним представником Німеччини Г. Гаєм 
та завідуючим дипвідділом НКЗС С. Капарським про 
терміновий виїзд до країни секретаря ЦК КП(б)У  
Д.З. Лебедя, а також Г. Гринька, М. Астермана, директора 
товариства Експортвугілля Г. Гребеня, співробітника 
Наркомзему Г. Дібольда, представника Кустарпрому 
М. Борисенка [2, ф.4, оп.1, спр.80, арк.13]. Фактично 
зверталися від усіх радянських та партійних установ: 
Наркомосу, Наркомфіну, Наркомшляхів, апарату РНК 
УСРР, НКПраці, Укрраднаргоспу, ГПУ, ЦК Допгол 
при ВУЦВКу. Країнами призначення службових 
відряджень високопосадовців з диппаспортами були: 
Польща, Чехо-Словаччина, Румунія, Німеччина, 
Туреччина, Італія, Англія.

Дипломатичний паспорт, судячи з посадового 
статусу його власників, слугував своєрідним 
прикриттям під час поїздки, давав певні переваги, тому 
що партійно-радянська номенклатура представляла 
країну, хоча візу в посольствах отримували на загальних 
підставах. 22 червня 1922 р. консульство Німеччини 
в Харкові отримало вербальну ноту НКЗС УСРР про 
видачу візи для наркома юстиції М.О. Скрипника 
[2, ф.4, оп.1, спр.459, арк.311]. Кількість бажаючих 
отримати закордонні паспорти неухильно зростала. 
Станом на 4 серпня 1922 р. було виготовлено 1313 
громадянських, 133 службових, 54 дипломатичних 
паспортів, а за січень – червень 1922 р. розглянули 
500 заяв на їх отримання, з них 52 відмовлено. Серед 

447 виданих закордонних паспортів, 214 осіб виїхали 
до Америки, 53 до Болгарії, 51 до Німеччини, 37 до 
Палестини, 24 до Чехо-Словаччини, 19 в Англію, 8 
до Польщі, 6 до Швейцарії, 5 в Румунію, 7 до Канади,  
4 до Франції, 4 в Латвію, 3 в Аргентину, 2 до Єгипту,  
2 до Італії та один до Швеції [2, ф.4, оп.1, спр.63, арк.57-
58]. До Америки масово виїздили німці-менноніти, 
залишаючи південні райони України, уражені посухою 
та голодом.

7 липня 1922 р. ВУЦВК видав декрет „Про виїзд 
за кордон громадян УСРР та чужоземців” [1, 1922,  
№ 29, арт. 459], врахувавши попередній досвід видачі 
паспортів, а також вніс зміни до їх оформлення, 
правила засвідчення особи тощо. 3 серпня 1922 р., 
виконуючи положення цієї постанови, з’явився 
наказ №196 по НКВС та ГПУ, яким встановлювався 
порядок видачі паспортів: при губ- управліннях ГПУ 
створювалися столи для прийому заяв від громадян 
на видачу закордонних паспортів [1, 1922, № 29, 
арт.11]. Контроль цього державного політичного 
відомства стосувався іноземців та громадян України, 
які виїздили за кордон. 5 серпня 1922 р. НКЗС УСРР 
відправив Повноважним представництвам України 
циркуляр, заборонивши їм видавати візи за зверненням 
до них Уповнаркомзовнішторгу та інших наркоматів, 
тому що така практика порушувала правила і порядок 
візування документів громадян України безпосередньо 
консульствами іноземних держав в Харкові [1, 1922,  
№ 29, спр.59, арк.9]. Усі клопотання про видачу 
паспортів та віз розглядав НКЗС, аналізуючи 
повсякденні питання, недоречності, міжвідомчі 
суперечки. 3 серпня 1923 р. була видана інструкція 
НКЗС та ГПУ УСРР „Положення про порядок видачі 
закордонних службових паспортів на виїзд за кордон”. 
НКЗС видавав службовий паспорт лише після дозволу 
ГПУ на виїзд тій чи іншій особі, крім членів ВУЦВКу, 
наркомів, членів колегій наркоматів, ЦК КП(б)У, 
ВУРПС, ЦК ЛКСМ, списки яких лише подавали до 
відома та реєстрації. Решта громадян одержувала 
службові паспорти та візи після дозволу ГПУ протягом 
3-х днів, а для іноземців 48 годин від подання. 
Громадяни заповнювали анкети з фотокарткою особи. 
НКЗС мав право продовження візи без відома ГПУ. 
Дипломатичні та службові паспорти реєструвалися 
в особливій книзі ГПУ, а номер реєстрації співпадав 
з номерами паспортів, виданих НКЗС. Інструкцію 
підписали заступник наркома В. Яковлєв та голова 
ГПУ В. Балицький. 23 січня 1923 р. РНК УСРР видав 
чергову постанову „Про видачу паспортів та дозволів 
на виїзд за кордон”. Відтепер паспоти та візи для 
громадян України та „візи на національні паспорти 
чужоземців” видавав НКВС УСРР, а службових 
та українських дипломатичних паспортів і візи на 
дипломатичні паспорти „чужоземців” – НКЗС УСРР 
[1, 1923, № 3, арт.56]. 

Створення інституту Уповноваженого НКЗС СРСР 
в Україні, тобто після реорганізації НКЗС УСРР, внесло 
зміни до порядку видачі закордонних паспортів та їх 
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візування. 24 серпня 1923 р. уповноваженому НКЗС в 
Харкові О.Г. Шліхтеру було надіслано від завідуючого 
економічно-правового відділу інструкцію з викладом 
його прав та повноважень: видавати дипломатичні 
паспорти згідно декрету ВЦВК від 21 лютого 1923 р., 
службові паспорти і дипломатичні візи згідно 
циркуляра НКЗС №96 ВУЦВК дійсно упорядкував 
видачу дипломатичних паспортів постановою від  
23 лютого 1923 р., згідно якої його отримували голови 
і члени президії ВУЦВКу та члени, голови РНК, 
наркоми, уповноважені наркоматів, їх заступники та 
члени колегій, повноважні представники, радники, 
секретарі посольств, що перебували при повноважних 
предстваництвах, військові аташе, генеральні 
консули та віце-консули, член урядових делегацій на 
міжнародних конференціях, особи за спеціальними 
дорученнями дипломатичного характеру, дипкур’єри 
та їх супровідники, дружини й малолітні діти, вище 
відряджуваних осіб [1, 1923, № 10, арт.178]. Закордонні 
паспорти приватним особам видавали структурні 
підрозділи НКЗС УСРР, а право на в’їзд мав лише 
Уповноважений НКЗС СРСР при Раднаркомі УСРР.

Службовий паспорт громадянина УСРР мав 
форму своєрідного мандату з гербовою печаткою на 
звичайному паперові без водяних знаків формату 
А-4. Текст українською та французькою мовами 
засвідчував права його власника, які охоронялися 
радянською державою право на виїзд давав також 
громадянський паспорт, але для службового 
відрядження. Протягом першої половини 1922 р. 
службовими паспортами скористалися 76 посадовців, 
які працювали в наркоматах, освітніх та наукових 
установах. Громадянський паспорт зі службовою візою 
отримав заступник наркома освіти УСРР Я.П. Ряппо 
для поїздки в Латвію 3 червня 1922 р. [1, 1923, спр.64, 
арк.25]  Користуючись посадовими повноваженнями, 
Я.П. Ряппо просив 22 лютого НКЗС УСРР видати 
закордонний паспорт професору Харківського 
медінституту М.І. Ліфшицу, доктору А.А. Скрипту 
для поїздки в Берлін на конгрес терапевтів, професору 
Харківського ІНО С.Н. Бернштейну службового 
паспорта для наукового відрядження в Швейцарію з  
15 травня 1922 р. [1, 1923, спр.155, арк.5-8].

Для виїзду за кордон службовців радянських установ, 
крім паспорта та візи, треба було мати політичний дозвіл 
ГПУ та резолюцію голови Раднаркому. 3 травня 1922 
р. НКЗС УСРР повідомив ГПУ УСРР про те, що ГПУ 
РСФРР вимагало від них дотримуватися постанови 
РНК РСФРР „Про порядок отримання дозволу на 
виїзд за кордон”, попередивши В.А. Балицького 
про незаконність такої дії, тому що ця постанова не 
була ухвалена РНК УСРР, а в Україні діяли власні 
правила [1, 1923, спр.64, арк.16]. Згідно Положення 
про НКЗС РСФРР від 6 червня 1921 р. видачею 
„російських закордонних паспортів” та захистом 
„російських радянських громадян”, які перебували 
закордоном, переймалася винятково російське 
зовнішньополітичне відомство [1, 1923, спр.32, 

арк.3]. До закордонних представництв обох республік  
мали право звертатися за допомогою їх громадяни, 
навіть за транзитною візою до інших держав.

Закордонні відрядження радянських службовців, 
крім політичної складової, мали і фінансову, позаяк 
здійснювалися коштом тих чи інших наркоматів.  
2 травня 1923 р. Раднарком УСРР заслухав доповідь 
П.К. Солодуба про порядок схвалення закордонних 
відряджень, затвердивши з цього питання постанову 
Укрекономнаради при РНК УСРР [1, 1923, спр.431, 
арк.5]. Для розгляду доцільності відрядження 
вимагали подання інформації про осіб, які виїздили 
(анкету), мету поїздки, термін перебування, суму 
витрат та фінансове джерело покриття. Подання 
підписував нарком або його заступник, яке зберігалося 
в Управлінні справами РНК УСРР, а затверджувалися 
відрядження на засіданнях уряду або УЕН. Наприклад, 
21 березня 1923 р. голова правління „Сільського 
Господаря” В.М. Качинський звернувся до УЕН за 
дозволом на виїзд за кордон у службових справах 
голови Київської губспілки сільгоспкооперації  
А.А. Болозовича. Голова Раднаркому Х.Г. Раковський 
коротко завізував подання: „не заперечую” [1, 1923, 
спр.458, арк.10]. Правління Вукоопспілки просило 
НКЗС УСРР видати візу члену правління А.Е. Геттлєру 
для поїздки в Прагу на засідання Центрального комітету 
Міжнародного кооперативного союзу, зав. фінансовим 
відділом Вукопспілки та головному ревізорові усіх 
представництв української кооперації за кордоном  
М.І. Меєровичу з дружиною Б. Меєрович, яка вільно 
володіла німецькою мовою, виїхати до Берліна, 
співробітникам Вукопспілки Д.І. Ліфшиць, Н.І. Моги-
лянському, В.М. Супруну, П.П. Фетісову, які отримали 
дозвіл В.Я. Чубаря. Представники Електротресту  
Б.Я. Борянов та М.Х. Владосу виїхати до країн Близького 
Сходу для вивчення попиту на електромашини, а 
18 травня 1924 р. з дозволу голови уряду службові 
паспорти отримали заступник комерційного директора 
Донвугілля Л.З. Каменський та інженер З.М. Хургін 
для закордонного відрядження в Туреччину, Італію, 
Німеччину, Англію [1, 1923, спр.461, арк.13]. 
Управляючий справами РНК УСРР Ф. Бега звертався 
5 травня 1924 р. в НКЗС з проханням видати службові 
паспорти Г.В. Волошину для поїздки в Лондон, 
В.Л. Темніну в Берлін. Анкети цих співробітників 
Укрзовнішторга були заповнені німецькою та 
російською мовами [1, 1923, спр.172, арк.8].

Елітними вважалися дипломатичний паспорт 
або дипломатична віза, яку отримували різні особи 
за особливим клопотанням НКЗС УСРР та згодом 
Уповноваженого НКЗС СРСР при уряді УСРР. Зокрема, 
14 серпня 1923 р. українська сторона просила Польське 
посольство в Харкові видати візу члену колегії 
Наркомюсту Р.В. Гальнеріну, котрий їхав до Німеччини 
через Польщу. Існувала навіть усталена форма 
звернення до посольств і консульств іноземних держав 
за дипломатичною візою. Наприклад, 17 серпня 1923 р. 
управління Уповноваженого НКЗС СРСР в УСРР „…
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мало честь просити не відмовити у люб’язності дати 
дипломатичну візу для виїзду в Німеччину народного 
комісара охорони здоров’я Мойсея Гуревича” [1, 1923, 
спр.459, арк.114]. Декількома місяцями раніше за 
аналогічного звернення дипломатичну візу просили для 
виїзду до Німеччини голови ВРНГ УСРР В. Ксандрова 
та його дружини Катерини з донькою Наталкою [1, 
1923, арк.143]. Паломництво радянської номенклатури 
до європейських країн, особливо з членами родин, не 
завжди мало службовий, а тим паче дипломатичний 
характер. Наявність самого дипломатичного паспорта не 
давала його власнику права дипломатичного імунітету, 
бо головним була його справжня дипломатична 
посада. У жовтні 1923 р. в Німеччину їздили нарком 
фінансів О. Новицький з дружиною, голова правління 
Українбанку О.А. Полоцький також мав службовий 
інтерес до Німеччини, яка переживала трагічні  
наслідки Першої світової війни та економічної кризи.

5 травня 1923 р. НКЗС УСРР просив Польське 
посольство в Харкові завізувати паспорти №80 та №81 
дружині та доньці голови ВУЦВКу Г.І. Петровського 
для поїздки в Німеччину через Польщу. Дружина 
всеукраїнського старости Домініка Федотовна 
мала дипломатичний паспорт, хоча її професійна 
та службова кваліфікація ніякого відношення до 
української дипломатії не мали*  [2, ф.4, оп.1, спр.459, 
арк.232]. Вона мешкала в Харкові (в. Мироносицька, 
16, кв. 5), на Україні проживала лише 1,5 роки, двоє 
синів знаходилося в Росії. Її донька комсомолка 
Антоніна, яка народилася в Катеринославі у 1905 р., 
була українкою, закінчила Петроградську жіночу 
гімназію та навчалася в Москві на робфакові. 
Дипломатичний паспорт видали їй за „усним 
розпорядженням т. Яковлєва” [2, ф.4, оп.1, спр.459, 
арк.232]. Дипломатичну візу для поїздки в Німеччину 
просив голова Малого РНК УСРР М.О. Рейхель, котрий 
мав вищу юридичну освіту та володів польською, 
французькою і німецькою мовами. Закордонний 
„пашпорт” та службову візу до Берліна для участі в 
засіданні Виконкому Міжнародного кооперативного 
альянсу отримав 6 березня 1924 р. кооператор  
В.М. Целларіус – випускник юрфаку Петроградського 
університету, автор пропагандистських книг і брошур 
з історії радянської кооперації [5; 9].

Дослідники повсякденного життя партійно-
радянської номенклатури переконливо доводять 
її привілейований статус, користування різними 
спецфондами та розподільниками, а також можливістю 
лікуватися самим та членам їхніх родин за кордоном 
[4; 7; 8]. Дипломатичні паспорти слугували своєрідним 
дахом для особи, яка належала до урядових інстанцій.

Видачею віз іноземним громадянам на в’їзд в 
УСРР та виїзд займався НКЗС, узгоджуючи питання 
з іншими органами державної влади. Так, 26 жовтня 
1921 р. іноземний підвідділ особого відділу ВУЧК 

отримав повідомлення від НКЗС УСРР про те, 
що уповноважений уряду Литви пан Ратушис мав 
посвідчення особи №15721 та візу №583 для поїздки 
до Ростова [2, ф.4, оп.1, спр.113, арк.4]. Відділ віз 
інформував також про повернення до Англії через 
прикордонний пункт Кривин у напрямку Варшави 
співробітника комісії Нансена – В. Хейна, а до Москви 
заступника голови торгової місії Чехо-Словаччини  
В. Бенеша, уповноваженого німецького акціонерного 
товариства „Гермес” Г. Мюльфорта у березні 1922 р.

Перетнувши кордон та опинившись на території 
УСРР, кожен громадянин, крім паспорта та візи, мав 
отримати дозвіл на проживання, тобто легітимізацію 
перебування в Україні. Для врегулювання цього 
питання 9 червня 1922 р. існувала „Інструкцію 
про видачу дозволу на проживання іноземцям”. Її 
видавали відділи управління ГПУ губвиконкомів, 
а доказом чужоземного громадянства слугували: 
паспорт, посвідчення особи, виданих дипломатичними 
представництвами іноземних держав та завізовані 
радянськими представництвами за кордоном. 
Дійсними вважалися також документи, які були видані 
до 1917 р. „бувшими російськими або українськими» 
органами влади, але на законних підставах, акти 
громадянського стану, достовірні свідчення та запорука 
шести повноправних громадян УСРР, зареєстровані у 
народному суді. Іноземцями визнавалися громадяни 
Польщі, національні паспорти яких візувалися НКЗС 
УСРР, а також паспорти мешканців Галичини та 
Верхньої Сілезії як громадяни держав у підданстві 
яких вони перебували раніше [2, ф.4, оп.1, спр.60, 
арк.7]. Не були іноземцями і не отримували права на 
проживання громадяни держав, створених на території 
колишньої Російської імперії, але договори з якими ще 
не ратифікував уряд УСРР.

Іноземцю видавали «паспортний лист» з 
конкретним реєстраційним номером та датою, звіряючи 
дані з національним паспортом громадянина, а також 
з’ясувавши: громадянство, походження, рік народження, 
професію, родинний стан, місце проживання (країна, 
місто), відношення до військової служби за кордоном 
(вичерпно) та посади. До „паспортного листа 
чужоземця” записували членів сім’ї, які подорожували 
з ним. Для одержання українського „паспортового 
листа” іноземець мав тимчасове посвідчення (форма 2),  
яким підтверджувалося, що він здав документи до столу 
з метою оформлення українського документу на право 
проживання. Анкета іноземця (форма 3), заповнена 
власноруч, яка передбачала таку інформацію: прізвище, 
ім’я, по-батькові, рік народження, громадянство, під- 
данство, звання, проживання, місце і ким видано пас-
порт, засвідчений українським закордонним предста- 
вництвом, галузь діяльності на батьківщині, мета поїздки,  
професія, освіта, наявність рідні в Україні, заняття 
батьків. Кожен документ повинен був мати фото.

*  Петровська Д.Ф. – 27.ХІІ.1883 р. народження, росіянка, акушерка за фахом, фельдшер (1914-1917) на фронті, член РКП(б) 
з 1917, зав. жінфронтбюро ЦК КП(б)У, освіта – 4 кл. гімназії.
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Право на проживання видавали не органи 
робітничо-селянської міліції, а місцеві органи ГПУ.  
2 вересня НКВС УСРР лише доповнив інструкцію про 
видачу дозволу на проживання іноземцям пунктом про 
вікові обмеження, тобто дітей до 16 років записували 
до „паспортного листа”, а старше 16 років та особливо 
подружжя отримували його індивідуально. Наприклад, 
19 вересня 1922 р. повноважний представник 
УСРР при РНК УСРР А. Приходько звернувся до 
НКЗС УСРР з проханням надати не лише візу, а й 
перекладача кореспонденту американських газет 
„Сюрвей Графік” та „Нью-Йорк Евенінг пост” та 
громадянинові ПАСШ Завелю Зімонду, котрий їхав 
з РСФРР через Харків на Донбас для знайомства з 
металургійною промисловістю [2, ф.4, оп.1, спр.14, 
арк.12]. 11 вересня 1922 р. Британська торгова місія у 
Москві звернулася до Повноважного представництва 
УСРР в Росії з клопотанням про дозвіл виїзду з УСРР 
в Англію мешканки Одеси та англійської підданої  
М. Уорд [2, ф.4, оп.1, спр.14, арк.17]. 2 вересня 1922 р.  
повноважний представник УСРР при закордонних 
організаціях Допгол Т. Башков просив дозволу НКЗС 
на в’їзд до УСРР громадянина ПАСШ В.П. Нейфельда 
для з’ясування ним обсягів матеріальної допомоги 
голодуючим [2, ф.4, оп.1. спр.63, арк.85].

Паспортизація громадян УСРР та іноземців, тобто 
видача службових, дипломатичних, громадянських 
закордонних паспортів і відповідних віз на виїзд, 
свідчила про те, що НКЗС УСРР виконував 
повноваження суб’єкта міжнародних зносин, а з 
другого боку нормалізовувалися правові підстави для 
налагодження соціально-економічних та культурних 
зв’язків України з навколишнім світом. З УСРР частіше 
виїздили, ніж прибували до неї іноземці. Дипломатичні 
паспорти видавали не лише дипломатам, а також 
представникам партійно-радянської номенклатури та 
членам сімей високо- посадовців, які не виконували 

службового відрядження. Пожвавилися контакти 
за службовими паспортами, якими користувалися 
науковці, освітяни, фахівці з різних галузей знань.
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ФОРМУВАННЯ ІДЕЇ СОБОРНОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
НА БУКОВИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті проаналізовано процес зародження ідеї 
незалежної соборної України на Буковині в другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. Відзначено важливу 
роль творчості Ю.Федьковича для формування 
соборницьких ідей. Простежено ставлення окремих 
політичних течій до цього гасла. Доведено, що 
напередодні Першої світової війни ідея соборної 
незалежної України набула значного поширення і 
ввійшла до програмних документів усіх українських 
національних партій.

Ключові слова: соборна Україна, національний рух, 
Буковина, народовство, національна ідея.

У другій половині ХІХ ст. Буковина була 
окремим коронним краєм Австро-Угорської імперії. 
Багатонаціональна за складом, слабо розвинена 
економічно, найбільш віддалена від центру держави 

на схід, вона довгий час не відзначалася активністю 
суспільного життя. Українці краю в середині ХІХ ст. 
не мали чітких уявлень про те що вони за народ, яке 
місце займає їхня мова серед інших слов’янських 
мов і взагалі чи це окрема мова. Однак мав уже місце 
вплив Наддніпрянської України та Галичини, де рівень 
національної свідомості був значно вищим. Саме за 
таких умов на Буковині розквітла муза Ю.Федьковича. 
Мова його творів розвінчувала міф, що література 
народною мовою неможлива. Поезія та проза 
буковинського соловія стали важливим свідченням 
окремості української мови від російської і польської, 
сприяли розвінчанню русофільських теорій про 
„язык высшего слога” та про необхідність розвивати 
літературу так званим „язичієм”.



163

Ідеї, які сповідував Ю.Федькович у своїх творах 
стали своєрідним поетичним озвученням програмних 
вимог галицьких народовців, нової суспільної течії, яка 
зародилася на початку 60-х років ХІХ ст. в Галичині 
і яка на перше місце поставила національні гасла. 
Народовці вимагали щоб українські письменники 
писали літературні твори народною мовою. Вони гостро 
дискутували у цьому питання з русофілами. Найбільш 
яскравий приклад такої дискусії брошура „Слово на 
слово до редактора „Слова” К.Горбаля. Автор наводив 
твори Ю.Федьковича як зразок справжньої літератури. 
І це справляло магічне враження, діяло значно 
сильніше, ніж посилання на творчість М.Шашкевича, 
якого вже не було, чи на творчість наддніпрянських 
письменників, які все ж таки перебували в іншій країні.

Таким чином, започаткувавши нову українську 
літературу на Буковині, Ю.Федькович одночасно і 
започаткував народовську течію в краї, що тільки 
тільки зароджувалася, а також формування ідеї 
соборності України, єдності всіх українських земель, 
незалежно від їх державної приналежності На жаль, 
у 60-х роках ХІХ ст. прихильників Федьковича 
на Буковині було небагато. Тому, незважаючи на 
популярність його творів, Буковина повторила звивисті 
шляхи національного відродження Галичини. В 60-
70-х роках ХІХ ст. на Буковині переважали русофіли-
москвофіли, які сповідували міфічну ідею про „единый 
русский народ от Карпат до Камчатки”. Остаточна 
перемога народовців сталася на початку 80-х років 
ХІХ ст. А в 1886 р. народовці організували урочисте 
святкування двадцятип’ятиліття творчої діяльності 
поета. На урочистостях С.Смаль-Стоцький зокрема 
сказав: „Заслуги Федьковича для Буковині величезні і 
через те, що він розвіяв у нас темряву вузькоглядності, 
що він перший показав, що нам нема що відділятися 
від рідних братів у Галичині, на Україні, бо ми один 
народ, одна наша мати, один наш язик. Своїми творами 
звеличав він Буковину на всю Русь, а як він її любить, 
доказом того єго слово”. Отже, вже тоді як одна із заслуг 
Федьковича називалася популяризація ідеї „Соборної 
України”, яка також була однією з найголовніших в 
народовській ідеології. Але те що народовські політики 
обстоювали в політичних документах Ю.Федькович 
передавав художніми образами, які мали великий 
вплив на українське громадянство.

З ідеєю соборності також тісно пов’язана 
популяризація поетом Наддніпрянської України, як 
історичного центру, навколо якого повинні об’єднатися 
всі українські землі. Ю.Федькович ніколи не був на 
Наддніпрянщині, але вона йому ввижалася як якась 
казкова країна, яка зберігала українські традиції, яка 
вся просякнута історією та вільнолюбним духом.

Хто ж то може знов забути могили, кургани,
Де козацтво українське, славні отамани
Свою славу сном провадять, славов серце гріють,
А ті думи богатирські так-то гарно піють,
Що аж тут ся відзивають, що аж тут їх чути, -
Україно, Запороже, можна вас забути?

І.Франко критикував пізніше цей вірш 
Ю.Федьковича за певну фальшивість і відхилення від 
історичної дійсності. Але ще раз наголосимо, що тут 
Наддніпрянщина для Ю.Федьковича – це духовний 
та історичний центр українства, до якого прагнули 
горнутися всі українські землі.

Так само Ю.Федькович закликав до єдності 
з Галичиною. Він засуджував тих політиків, які 
намагалися розділити ці дві українські землі за 
релігійною ознакою, протиставити греко-католиків 
і православних, хоча й вважав можливим релігійне 
об’єднання на основі православної віри. 

Най загостить з того боку
На наше подвір’я
Руська щирість; А від нас знов
Православна віра
Най вернеться в Галичину,
Най засвітить ясно,
Щоб римського анцихриста
Туманища згасли
Отже, з іменем Ю.Федьковича небезпідставно 

пов’язується не тільки початок українського 
національного відродження на Буковині, але й 
формування соборницької ідеології та перші 
висловлювання в краї про можливе надання українським 
територіям Австрії національно-культурної автономії.

Однак, як уже зазначалося, до середини 80-х років 
ХІХ ст. ідеї Ю.Федьковича та його прихильників, ще 
не мали достатнього впливу на українців Буковини. 
Тільки після перемоги народовців у буковинських 
товариствах ідеї соборності України стають предметом 
активних ідейних дискусій та політичної боротьби. З 
першого січня 1885 року в Чернівцях почала виходити 
газета „Буковина”. В передовій статті першого номеру 
зазначалося: „Буковина” буде про то на першім 
місцю обговорювати справи, стоячі в тісній зв’язі з 
відношеннями нашого народу і його рідного краю, 
Буковини; но не залишить она також от часу до часу 
подавати вістки про духовне житьє галицьких, угорских 
і на Україні жиючих братів наших належачих до одної 
і тої ж самої великої родини - вірних синів одної рідної 
неньки нашої Матері–Руси” [6]. На початку 90-х років 
ХІХ ст. політичні лідери буковинців висунули ідею 
перетворити газету „Буковина” в загальноукраїнський 
друкований орган, який би займав проміжне місце 
між галицькими часописами „Діло” і „Народ”. Це 
вдалося зробити в 1895 р., коли „Буковину” очолив 
новий редактор Осип Маковей, газета почала виходити 
щоденно і присвячувала чимало місця подіям в 
Наддніпрянщині та Галичині, послідовно відстоюючи 
думку про кровну та духовну єдність усіх українців.

Впродовж другої половини 80–90–х рр. ХІХ ст. 
народовці вели активне обговорення тактики 
дій та кінцевої мети своєї політичної програми. 
Великий вплив на буковинське суспільство справила 
дискусія між Б.Грінченком і М.Драгомановим 
(„Листи з Наддніпрянської України” та „Листи 
на Наддніпрянську Україну”), яка друкувалася на 



164        

сторінках Буковини. С.Смаль-Стоцький писав до 
Б.Грінченка: „Листи з Наддніпрянської України” нашій 
громаді страх як сподобалися. Вони тепер загальнійші 
і читаються на розхват” [2, ф.3, № 39423, арк. 1].  
В іншому листі він зауважував: „Листи 13 і 14 пречудні, 
всі ними надзвичайно інтересуються, а 14-й то вже так 
вірно і так добре із серця виказав правду, що ліпше 
вже не можна. Треба ось таких листів якнайбільше, 
вони розрухують нашу суспільність і учать думати...
вони так дуже на часі і порушують такі важні преважні 
справи...” [2, ф.3, № 39422, арк.1]. Більш послідовний 
в своїх політичних уподобаннях Б.Грінченко здобув 
найбільше симпатій буковинських народовців. 

Чималий резонанс на Буковині та за її межами 
викликала серія статей С.Смаль-Стоцького в газеті 
„Буковина” „Політика реальна”. Смaль-Стoцький 
писaв, щo у нaрoду мaє бути щoсь oднe, спiльнe, кoтрe 
б усix oб’єднувaлo, дoдaвaлo oxoти й сили дo прaцi. 
„Тим oдним, – ствeрджувaв вiн, – є i мoжe бути лиш 
iдeя нaцioнaльнa. Oднa лиш iдeя нaцioнaльнa мoжe в 
нaс будити нaдiю, щo кoлись виплинeмo нaвeрxa” [7, 
ч.74]. Кoнкрeтизуючи цe пoлoжeння, вiн дaлi писaв: “...
трeбa змaгaти дo тoгo, щoб вибoрoти сoбi нeзaлeжнiсть, 
щoб вийти з упoслiжeнoгo стaнoвищa i стaти пoплiч з 
другими нaрoдaми дo зaгaльнoї людськoї культурнoї 
прaцi... Для тoгo тo спрaвa сaмoстiйнoсти рускoгo нaрoду 
мусить нaлeжaти дo пoлiтичнoї прoгрaми Русинiв i з тoї 
тoчки прoгрaмoвoї нe мoжнa aнi нa вoлoс пoпустити, 
бo вoнa є iстинoю сaмoї прoгрaми” [7, ч. 74].

Полемізуючи з соціал-демократами, Смaль-
Стoцький різко заперечував проти популяризації 
класової боротьби як важливої складової української 
ідеї, ввжaючи, щo тaкa бoрoтьбa мoжe вeстися у нaцiй 
пaнiвниx, a в укрaїнцiв як нaцiї пригнoблeнoї нa пeршe 
мiсцe нaлeжить стaвити нaцioнaльнe визвoлeння. 
При цьoму вiн виxoдив iз тoгo, щo тaкoї нaцioнaльнoї 
сaмoстiйнoстi мoжнa дoбитись в мeжax Aвстрo-
Угoрськoї iмпeрiї.

Нeпримирeнну пoзицiю зaймaв вiн щoдo 
мoсквoфiлiв, пiдкрeслювaв шкiдливiсть їxньoї 
дiяльнoстi, зaкликaв нe йти з ними нi нa якi кoмпрoмiси. 
“Нaвiть якщo ввaжaти мoсквoфiлiв чистo русинским 
явищeм i якщo Рoсiя тут нi при чoму, – писaв Смaль-
Стoцький, – тo всeрiвнo чи мoжe русин спoкiйнo 
придивлятися, щo Рoсiя рoбить з Укрaїнoю? Тoж 
мiлioнaм Русинiв зaткaлa зoвсiм рoт, бa щe i пoзa свoїми 
грaницями плaтними нaємникaми кoлoтить нaш спoкiй 
i нe дaє нaм диxaти” [7, ч. 80]. Тaкa пoзицiя Смaль-
Стoцькoгo булa нaдзвичaйнo вaжливoю, бo чимaлo 
нaрoдoвцiв i рaдикaлiв ввaжaлa мoсквoфiлiв мeншим 
злoм, зaкликaли дo спiвпрaцi з ними. Тaк, Ю.Рoмaнчук 
ввaжaв, щo рaзoм iз мoсквoфiлaми мoжнa бoрoтися 
прoти пoльськoгo зaсилля в Гaличинi, a М.Дрaгoмaнoв – 
щo з ними рaзoм мoжнa вiдстoювaти сoцiaльнo-
eкoнoмiчнi iнтeрeси укрaїнцiв. Цe спричинювaлo 
вiдрoджeння, здaвaлoся, вжe дaвнo мeртвoї суспiльнoї 
тeчії, дaльшoї aктивiзaцiї вжe нa нoвoму, вiдкритo 
прoмoскoвськoму рiвнi приxильникiв “eдинoй и 

нeдeлимoй”. Сaмe зaвдяки пoслiдoвнoстi С.Смaль-
Стoцькoгo i букoвинськиx нaрoдoвцiв у цьoму питaннi 
мoсквoфiльствo нa Букoвинi нa пoчaтoк XX ст. булo 
нaбaгaтo слaбшим, нiж у Гaличинi чи Зaкaрпaттi, нe 
мoглo нa рiвниx прoтистoяти нaрoдoвству, xoчa й 
прoдoвжувaлo встaвляти пaлицi в кoлeсa нaрoднo-
нaцioнaльнoї спрaви.

Дoвiвши, щo нaцioнaльнa iдeя – цe нaйвaжливiший 
прoгрaмний принцип, якoгo пoвиннi дoтримувaтися всi 
нaрoдoвцi, Смaль-Стoцький визнaчив гoлoвнi нaпрями 
рoбoти, щoб утiлити цeй принцип у життя, a сaмe:  
„1) Дбaти прo руску мoву i бoрoтися прoти всякиx 
тeoрiйoк мoсквoфiлiв щoдo мoви; 2) Oднoстaйнiсть 
i пeвнiсть у прaвoписi. Тaкoю прaвoписю є лишe 
прaвoпись фoнeтичнa; 3) Рoзширeння прaв рускoї мoви 
в публiчнiм життю; 4) Рoзвитoк укрaїнськoї шкoли. 
Збiльшeння укрaїнськoї iнтeлiгeнцiї; 5) Рoзвитoк 
укрaїнськoї лiтeрaтури,укрaїнськoї нaуки, рoзвивaти 
видaвничу спрaву, ствoрювaти рiзнi лiтeрaтурнi i нaукoвi 
фoнди. В цьoму oсoбливo вeликa рoль iнтeлiгeнцiї; 
6) ширити свiдoмiсть нaцioнaльну, знaйoмити iншi 
нaрoди з укрaїнським життям дуxoвним; 7) Рoзвивaти 
укрaїнську, щирo укрaїнську рoдину” [7, ч. 84].

Нe вaжкo пoбaчити, щo ця прoгрaмa стoсувaлaся 
тiльки культурнo-oсвiтнix питaнь. Смaль-Стoцький цe 
прeкрaснo рoзумiв i oкрeмo зaувaжувaв, щo дaнi пункти 
нe вичeрпують усю вeличeзну кiлькiсть прoблeм, якi 
пoстaнуть при викoнaннi цiєї нeпрoстoї рoбoти. Oднaк 
вiн тaк i нe зрoбив нiчoгo, aби кoнкрeтизувaти нaйближчi 
зaвдaння в політичній та сoцiaльнo-eкoнoмiчнiй сфeрi, 
щo суттєвo oбмeжувaлo мoжливoстi втiлeння цiєї 
прoгрaми в життя, тa нaйгoлoвнiшe – пoпуляризaцiї її 
сeрeд прoстиx сeлян, якi зaзнaвaли визиску вeликими 
зeмлeвлaсникaми.

На кінець ХІХ ст. в українському русі на Буковині все 
більше відчувалося наростання протиріч між старшим 
і молодшим покоління народовців. Центральною 
проблемою конфлікту стало питання про перспективи 
розвитку руху та його кінцеву мету. Старше покоління 
вважало, що конкретно говорити про боротьбу за 
незалежну Україну ще рано, для цього треба піднести 
свідомість широких народних мас та підвищити 
життєвий рівень простих українців. Але найголовніше 
ж було те, що старше покоління українських політиків 
боялося вступати в конфлікт з австрійською владою, 
щоб не накликати на себе якихось репресій.

Однак зупинити молодь було вже неможливо. 
В середині липня 1900 р. у Львові відбулося віче 
українських студентів Австрії. Воно прийняло 
резолюції за рефератами Л.Цегельського і Е.Косевича, 
які ставили на чільне місце завдання боротьби за 
політичну незалежність України та соціальну рівність 
трудящих. На з’їзд приїхала представницька делегація 
чернівецьких студентів. Від української молоді 
Буковини надійшло декілька вітальних телеграм. В 
одній із них, за підписом М.Івашка та М.Левицького, 
зазначалося: „Єдина, неподільна, самостійна Україна 
від Сяну, Тиси по Кавказ без хлопа і без пана є і ніколи 
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не перестане бути нашим найвисшим ідеалом” [4].
Під впливом львівського віча на Буковині сталися 

важливі зміни в молодіжному русі. В грудні 1900 р.  
в Чернівцях засновано студентське товариство 
„Молода Україна”. Воно постало внаслідок гострих 
ідейних суперечок у студентському товаристві „Союз”. 
Одна частина членів цієї організації була настроєна 
радикальніше і орієнтувалася на галицьку „Академічну 
громаду”, на рішення львівського віча українських 
студентів, засуджувала надмірне захоплення порядками 
німецьких буршершафтів (студентських земляцтв). 
Інша – дотримувалася курсу, виробленого старшими 
народовцями. На загальних зборах товариства „Союз” 
22 листопада 1900 р. 15 студентів, переважно галичан, 
незгідних з попереднім курсом, вийшли з товариства. 
Саме вони організували “Молоду Україну”. З нагоди 
заснування товариства відбувся великий концерт і 
комерс, в якому взяли участь студенти „Академічної 
громади” зі Львова. На ньому виступили чернівецькі 
студенти Олександр Левицький, Модест Левицький, 
Олександр Кобилянський. Від галицьких радикалів 
промову тримав В.Старосольський, від академічного 
товариства “Січ” у Відні - М.Галущинський, від 
львівського товариства „Основа” - Я.Вінцковський, 
від українських студентів Кракова - В.Гоморак, від 
буковинських учителів - М.Гаврищук, від єврейського 
товариства „Земфіра” - студент М.Штайлер. Головний 
зміст промов українців зводився до необхідності 
здобуття політичної незалежності України у 
майбутньому.

Чернівецький магістрат повідомляв президії 
крайового управління: „...товариство має на меті 
здобути політичну незалежність українського 
народу, воно не визнає територіальних кордонів, які 
розділяють український народ. Товариство стоїть 
на всеукраїнському становищі, за яким всі українці 
від Сяну до Кавказу і від Прип’яті до Чорного моря 
вважаються єдиним нероздільним народом. Цим 
самим діяльність товариства буде поширюватися на 
всіх українців – в Буковині, в Галичині, в Україні і в 
Угорщині” [1, ф. 3, оп.1, спр.8061, арк. 22-23]. Далі 
зазначалося: „...керівники цього руху вважають, що 
час для здійснення їхньої політичної програми вже 
близько… На випадок здійснення цієї всеукраїнської 
програми, як і при відновленні польського королівства, 
цілковито змінилася би карта Європи, і це означало 
б ліквідацію Австрійської монархії” [1, ф. 3, оп.1, 
спр.8061, арк. 23-24]. Звідси робився висновок про 
протиправність існування „Молодої України”. Згідно 
з розпорядженням крайового управління Буковини 
від 27 грудня 1900 р. № 28534, товариству було 
відмовлено в реєстрації [1, ф. 3, оп.1, спр.8061, арк. 21- 
22]. Після цього крайове управління ще декілька 
разів відмовляло в затвердженні його статутів. 
Тільки 31 березня 1901 р. відбулися перші загальні 
збори товариства. На них прислано декілька десятків 
поздоровлень, які красномовно засвідчували зміни в 
настроях буковинської молоді. Слухачки Чернівецької 

учительської жіночої семінарії повідомляли: „Наша 
симпатія на Вашій стороні… станемо і ми спільно з Вами 
в ряд бойовий під стягом цілої української молодежи 
святим: „Одна, єдина нерозділима, самостійна Україна 
від Карпат аж по Кавказ”[3, ф. 309, оп. 2, спр. 203, 
арк.1]. „Вас тепер малий кружок, - писали представники 
українських радикалів у Чернівцях,- але дасть Бог, що 
він за пару років зросте у велику громаду, і Вам буде 
честь, що перші піднеслисьте стяг самостійної України 
на нашій Буковині. До праці, козаки!” [3, ф. 309, оп. 2, 
спр. 203, арк. 2]. „Слава Вам, молоді козаки, за те, що 
Ви перші підняли стяг самостійної України на зеленій 
ще Буковині”, - вітала українська молодь Чернівецької 
учительської чоловічої семінарії [3, ф. 309, оп. 2, спр. 203, 
арк. 35]. „Най Ваше, що лиш засноване товариство 
якнайкращі плоди принесе, плоди в виді великих 
діячів на народній ниві, плоди в виді борців за правду 
і волю, борців за наш дорогий ідеал, за нашу: „Одну 
єдину, нероздільну, вільну, самостійну Україну від 
Карпатів аж по Кавказ”,- бажали українські гімназисти 
Чернівців [3, ф. 309, оп. 2, спр. 203, арк. 41]. „Слава 
Вам за те, що високо несете стяг вольної України”, - 
зазначало керівництво „Руської православної читальні 
у Чернівцях” [3, ф. 309, оп. 2, спр. 203, арк. 6]. Як 
бачимо, майже в усіх привітаннях головний акцент 
ставився на ідеї здобуття Україною в майбутньому 
політичної незалежності та необхідності докладати 
зусиль для втілення цього ідеалу в життя.  

Святковий комерс „Молодої України”, промови на 
ньому, а також все, що було пов’язане із заснуванням 
товариства, викликали негативну реакцію „Буковини”. 
Вона опублікувала статтю „На увагу молодіжи”, 
в якій зазначалося: „Се й заставляє нас звернути 
увагу нашої буковинської молодіжи на те, щоби не 
переоцінювала сих ідей, а тим меньше їх ширила 
у кругах своєї меншої братії (тобто селян. - О.Д.), 
котра навіть не в стані зрозуміти їх далекосяжності, 
а готова загирити (занапастити. – О.Д.) свою долю 
і причинити рускій справі велику шкоду. Замість 
голосити (проголошувати.- О.Д.) високопарні фрази, 
небезпечні тілько одним нам, а придатні хіба нашим 
ворогам, повинна наша академічна молодіж попри свої 
студії дбати про національне освідомлення молодших 
братів своїх” [5].

Але члени „Молодої України” мало зважали 
на бурчання старших колег. Вони розгорнули 
активну видавничу та пропагандистську діяльність, 
привернувши до себе увагу як Галицької, так і 
Наддніпрянської України. Заслуга товариства полягала 
ще й в тому, що від того часу на Буковині стало  
поширюватися вживання слів „українці”, „українська 
мова”, „український народ” – замість „русини”, „руска 
мова”, „руский народ” тощо. 

Такі дії молоді через декілька років справили вплив 
і на старше покоління. Вже 1905 р. було створено 
першу українську партію на Буковині „Національна 
Рада русинів на Буковині”. В її програмі було записано: 
„При теперішнім державнім устрою ми віддані всею 
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душею рідному краєви Буковині, і працюючи перед  
усім і завсігди  для нашого народу на Буковині ми 
змагати будемо до національної автономії і спільности 
Русинів в державі” [8]. Тобто партія прагнула на 
національно-територіальної автономії українських 
земель у складі Австро-Угорщини. Ця вимога стала 
незабаром загальною для всіх українських політичних 
партій Буковини: національно-демократичної, 
народної, радикальної, соціал-демократичної. Але вона 
розглядалася як завдання найближчого часу. Кінцевою 
метою українського національного руху було здобуття 
Україною незалежності. Про це також заявляли всі 
українські партії. 

Таким чином, напередодні Першої світової війни на 
Буковині вже добре усталеною стала думка, що українці 
повинні добиватися національно-територіальної 
автономії в рамках Австро-Угорської імперії і 
об’єднання Східної Галичини, Північної Буковини та 
Закарпаття в окремий коронний край. Не піддавалася 
сумніву й думка, що українці західноукраїнських земель 
та Наддніпрянської України повинні об’єднатися в 
майбутньому в незалежній державі. Однак в той час 
ніхто навіть не міг уявити, що таке відбудеться вже 
через якихось чотири роки.
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The article deals with a thorough analysis of the ori-
gin of Ukraine’s conciliarism sovereignty in Bukovyna in 
late 19th and early 20th centuries. Of particular importance 
was Yuriy Fed’kovych’s creative works for establishing the 
idea of collectivism.  The author discloses a certain politi-
cal literary movements’ treatment of this idea. It should be 
mentioned, that the idea of Ukraine’s sobornist (concili-
arism) became considerably speculated on the eve World 
War I and was included to program documents of all the 
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ЕТНОКУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ЗАКАРПАТТЯ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті проаналізовано особливості 

етнокультурного життя української, німецької та 
єврейської громад на Закарпатті у ХІХ – на початку 
ХХ століття Встановлено, що соціокультурна 
ситуація у Закарпатті разюче контрастувала 
з ситуацією у Галичині та на Буковині. Якщо у 
результаті низки реформ культурне життя в 
австрійській частині імперії завирувало у всім 
розмаїтті етнічних спільнот, то в угорській 
політика мадяризації перешкодила національному 
відродженню українців. До того ж, процес їх 
самоідентифікації супроводжувався різноманітними 
суперечностями внутрішньоетнічного характеру 
та політичними обставинами. У результаті хибної 
національної політики угорського уряду, високого рівня 
неписьменності у краї не було сформовано сприятливої 
атмосфери для культурного співробітництва українців 
з іншими етноспільнотами. 

Ключові слова: етнокультурне життя, 
самоідентифікація, етнічні спільноти.

Закарпаття є етнографічно-історичною територією 
на південних схилах та передгір’ях Карпат, заселена 
переважно українцями. На півночі гірський хребет 
відмежовує цей край від Галичини, а на півдні 
він з’єднується з Угорською рівниною. Впродовж 
століть Закарпатська земля входила до складу 
різних державних утворень і відповідно прибирала 
різні назви – Угорська Русь, Підкарпатська Русь, 
Карпатська Україна, Закарпатська область. З ХІ ст. 
Закарпаття входило до складу Угорського королівства, 

яке наприкінці ХУІІ ст. підпало під владу Австрії. 
З утворенням дуалістичної форми правління воно 
залишилося у складі Угорщини, тобто належало до 
Транслейтанії. Географічне розташування Закарпаття 
сприяло тому, що воно завжди перебувало у тісному 
контакті з сусідніми народами, не пориваючи, однак, 
зв’язків із сім’єю східних слов’ян. У середині ХІХ ст. 
крім українців, які стабільно складали 70%  населення 
краю, тут жили мадяри, словаки, румуни, чехи, німці, 
євреї, цигани. Етнонаціональна мозаїчність краю, яка 
збережена до сьогодні, спричиняла розмаїття підходів 
до розуміння змісту та форм етнокультурного життя на 
Закарпатті

Українська історіографія дослідження Закарпаття 
австро-угорського періоду відзначається не значною 
кількістю досліджень, і в основному представлена 
нарисами [2; 5; 10–12]. Огляд англомовних видань по 
темі подав відомий американський історик П.Р.Маґочій 
[9, с. 601]. Інтерес до етнонаціональних процесів 
у Закарпатті особливо зріс після проголошення 
незалежності України. Прихильники новорусинства 
та їх критики відзначають, що в австро-угорський 
період не йшлося про намагання чи перспективу 
формувати ще один східнослов’янський етнос чи мову 
[13, с. 399; 6, с. 447]. Метою даного дослідження є 
відтворення цілісної картини процесу становлення 
інституціоналізованих форм етнокультурного життя на 
Закарпатті у ХІХ – на початку ХХ с.

У Закарпатті з середньовіччя спорадично селилися 
німці у якості ремісників, купців, військових. 
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Організованих форм їх культурно-релігійне життя 
набрало значно пізніше. Для з’ясування особливостей 
побуту і дозвілля німців Закарпаття варто відзначити 
їх соціальний склад та різницю у походженні, що 
вплинуло на можливості і потреби культурного 
розвитку цієї етнічної групи в іншомовному просторі.

Загалом німецька громада на Закарпатті була 
невеликою і не відігравала значної ролі у культурному 
розвитку краю, як це мало місце, приміром на Буковині. 
Вона почала формуватися на початку 18 ст., коли після 
поразки визвольних змагань проти австрійського 
панування під керівництвом Ференца Ракоці ІІ, маєтки 
повстанців передавалися новим німецьким власникам. 
У1728 р. австрійський імператор Карл VI більшу частину 
Закарпаття подарував німецькому графові Лотару 
Францу Шенборну Бухгейму у якості компенсації за 
союзництво і підтримку австрійських Габсбургів. Для 
обробки латифундій власники переселяли німецьких 
колоністів з Баварії та Вюрцберга. Вони селилися 
переважно на Мукачівщині, одержували в оренду 
ділянку землі, яку могли обробити за допомогою 
двох коней. Господарства колоністів звільнялися від 
податків на 10 років. 

З 70-80-х роках XVIII століття починається 
колонізація краю австрійцями. З 1776 р. з метою 
розробки соляних родовищ та заготівлі лісу віденський 
уряд переселив невеликі групи німців-лісорубів 
до Ужгорода, стимулюючи їх наданням будинків, 
земельних ділянок, правом оренди лісових угідь. Їх 
завданням було не просто рубати ліс, а сплавляти 
деревину гірськими ріками до Дунаю. Справа була 
нелегка. Мілководні ріки гатилися з метою утворення 
штучного озера, яке заповнювали деревиною. Коли 
ж її назбирувалося доволі, греблю зрушували, і вода 
несла плоти до Тиси. У Солотвині їх вантажили 
„білим золотом” – сіллю і сплавляли рікою далі. 
Таким способом Відень отримував стратегічні товари 
Закарпаття – деревину і сіль. Серед колоністів, крім 
зайнятих у аграрному і лісовому господарствах, були 
лікарі, священики, учителі. На початку ХХ ст. німці 
проживали у 33 населених пунктах історичного 
Закарпаття, найчастіше поряд з місцевим населенням, 
для якого вони всі на загал були „швабами”.

Про життєвий рівень німців свідчить той факт, 
що їх чисельність впродовж 1880–1910 рр. зросла 
з 15231 осіб до 33694, тобто подвоїлася. Оскільки 
притік колоністів припинився, зріст відбувався за 
рахунок природного приросту. З крахом Австро-
Угорщини німців на Закарпатті зменшилася до 
7668 осіб [3]. Так само як у Галичині та Буковині на 
Закарпатті діяли німецькі школи, культурні товариства. 
Закарпатські німці брали участь у з’їздах карпатських 
німців, входили до загально німецького „Товариства 
християнських німців”.

Більш помітну роль у краї впродовж ХІХ ст. – 
на початку ХХ ст. відігравали євреї. Їх кількість 
у Центральній і Східній Європі почала помітно 
збільшуватися після того як вони змушені були 

покинути Іспанію. Перша писемна згадка про євреїв 
в Ужгороді датується 1575 р., а існування невеликої 
єврейської общини – 1724 р. У 1778 р. община мала 
школу та товариство ортодоксальних євреїв „Святе 
братство” з центром в Ужгороді. У 1805 р. у місті була 
збудована перша загальноміська синагога, а в 1904 р. –  
центральна синагога – одна з трьох найвеличніших 
у Європі [3, с. 19]. Зараз тут розміщена обласна 
філармонія. Ужгород не зазнав бомбардувань у роки 
Другої світової війни і багато будівель історичного 
характеру уціліло.

У ХІХ ст. завдяки притоку єврейського населення 
з інших регіонів Австро-Угорщини, головним чином з 
Галичини, община збільшувалася швидкими темпами. 
Міграція була зумовлена політико-економічними 
причинами. Після австро-угорської Угоди 1867 р. 
в угорській частині імперії були створені більш 
сприятливі умови для життя євреїв та їх інтеграції в 
угорську соціально-політичну систему. Угорська еліта, 
що складалася в основному із земельної аристократії 
яка зайняла лідируючі позиції у своїй субімперії після 
Угоди 1867 р., цілком свідомо пішла на створення 
угорської буржуазії головним чином з мадяризованих 
євреїв. Їм відводилася роль головних союзників у 
реалізації проекту розбудови мадярської нації шляхом 
мадяризації значних груп населення – словаків, 
українців, румунів та ін. У світському аспекті євреї також 
зазнавали мадяризації, що проявилося зокрема у зміні 
прізвищ, однак у родинному і культурно-національному 
житті вони дотримувалися своїх релігійно- 
культурних цінностей. Цьому сприяла також розгалу-
жена система власних освітніх та культурних товариств. 

За переписом 1900 р. в Угорщині налічувалося 851 
тис. євреїв. Масове переміщення євреїв з Галичини 
відбувалося у роки Першої світової війни. У результаті 
в 1921 р. у Підкарпатській Русі новоствореної 
Чехословаччини їх кількість зросла до 93 тис., що 
складало 15%  населення краю, а у деяких містах 
зокрема у Мукачеві євреї склали половину жителів 
[4, с. 20]. Стосунки цих двох етнічних меншин з 
українцями Закарпаття докладно не досліджувалися. 
Можна припустити, що за рівнем толерантності вони 
були подібні до тих, що склалися у Галичині.

Українці – автохтонне населення Закарпаття 
подібно до українців сусідньої Галичини вживало 
самоназву „русини”, або „руснаки”. У 1843 р. вони 
складали 470 тис. осіб і відрізнялися від інших 
мешканців Угорщини діалектом та приналежністю 
до греко-католицької церкви. У Закарпатті унія між 
католицькою і православною церквою була укладена 
24 квітня 1646 р в Ужгороді за участю 63 священиків.

Першим поштовхом до національного пробудження 
в Закарпатті послужило прагнення кількох греко-
католицьких ієрархів звільнитися від юрисдикції 
угорського католицького єпископа. У цій боротьбі їх 
підтримали історики-аматори переважно з церковного 
середовища, які шукали у старовинних хроніках і 
грамотах правового обґрунтування для відновлення 
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незалежної Мукачівської єпархії. Результатом пошуків 
була публікація перших праць з історії Закарпаття 
і серед них трьохтомної праці І.Базиловича (1799–
1805 рр.). Прагнення греко-католицьких ієрархів 
підтримала імператриця Марія Терезія. У час її 
правління була створена греко-католицька єпархія – 
спочатку у Мукачеві, згодом перенесена до Ужгорода, 
де була відкрита семінарія з слов’яноруською мовою 
викладання. Для закарпатського духовенства у Відні 
була заснована семінарія Барбареум (на честь Св. Вар-
вари). Згодом до неї почали приймати українців греко-
католиків з інших провінцій імперії, в т. ч. з Галичини. 
Час єпископства І.Брадача і А.Бачинського, який став 
радником віденського двору, був „золотою добою» 
в історії греко-католицької церкви. Вона домоглася 
рівноправності з римо-католицькою, єпископ став 
членом сейму, духовенство було звільнене від 
військової служби. 

Завдяки заходам єпископа А.Бачинського на 
переломі ХУІІІ–ХІХ ст. шкільництво на Закарпатті 
перебувало на кращому рівні, ніж в інших українських 
землях. 300 народних шкіл з слов’яноруською та 
латинською мовами викладання утримували коштом 
релігійного фонду [11, с. 260]. В Ужгороді, Мукачеві 
та Берегові діяли гімназії. Інспектор Ужгородської 
шкільної округи М.Лучкай написав шеститомну 
„Історію карпатських русинів”, яка вийшла у перекладі 
з латини у наш час [7]. Він багато зробив для відкриття 
шкіл у сільській місцевості, уклав „Слов’яноруську 
граматику”, яка вийшла латинською мовою у 1836 р. 

У першій половині ХІХ ст. закарпатська земля дала 
низку визначних діячів та учених. Однак провінційний 
стиль життя нерозвинене соціально-економічне 
середовище, відсутність інституцій світської культури 
спонукали русинську інтелігенцію до еміграції у Росію. 
Вихідці із Закарпаття посіли в освітніх закладах Росії 
чільні посади. Іван Орлай очолив Ніжинську гімназію, 
а згодом Рішельєвський ліцей в Одесі. Петро Лодій був 
деканом Львівського університету, а пізніше деканом 
юридичного факультету Санкт-Петербурзького 
університету. Найвизначнішим вихідцем із Закарпаття 
був Михайло Балудянський – перший ректор Санкт-
Петербурзького університету та провідний радник 
царського уряду з питань правової реформи. До цього 
можна додати наступні імена вихідців із Закарпаття, 
що працювали в Російській імперії: В.Кукольник,  
А. Дудрович, А.Дешко, Ю.Гуца-Венелін. Під впливом 
цієї частини інтелігенції у закарпатців міцніла 
орієнтація на російську культуру, мову, письменство. 
Росія трактувалася у дусі панславізму як захисниця 
усіх слов’ян. Відтік світської інтелігенції загальмував 
національне відродження закарпатських українців. 

Згодом у середовищі місцевої інтелігенції, особливо 
духовенства, міцніє австрославістська орієнтація, 
популярна у той час серед чехів. Австрославісти 
пропагували ідею об’єднання усіх русинів Австрії в 
одну адміністративну одиницю – Руське воєводство. 
Це проявилося у час революції 1848–1849 рр. Через 

мадяризаторську політику українці не підтримали у 
1848 р. угорське національно-визвольне повстання 
під проводом Лайоша Кошута. В Угорщині революція 
затягнулася і набрала поважного військового конфлікту 
з Віднем, загасити який вдалося за допомогою 
російських військ. 

У час революційного збурення українська 
національна платформа була сформульована Адольфом 
Добрянським (1817–1901) – інженером гірничої справи, 
який мав також юридичну освіту. У політичному плані 
він сповідував австрофільську позицію. У січні 1849 р. 
він передав імператору Францу Йосифу меморандум, 
який закликав опертися в угорській політиці на русинів 
і визнати їх окремою політичною силою. Добрянський 
відправився до Львова, де Головна Руська рада внесла 
у свою програму вимогу об’єднання Галичини і 
Закарпаття у єдиний адміністративний округ. Маючи 
в умовах політичної кризи потребу у прихильниках, 
Відень позитивно поставився до цієї ідеї, однак, 
розправившись з повстанцями, відкинув її. Після 
приборкання угорців та проведення адміністративної 
реорганізації територія сучасного Закарпаття лише 
кілька місяців – з листопада 1849 до березня 1850 р.– 
була виділена в окремий Ужгородський округ, на чолі 
з А.Добрянським. У подальшому українці не мали 
окремого адміністративного центру. Їх територія була 
поділена між кількома угорськими комітатами/жупами 
на чолі з угорськими чиновниками.

Отже закарпатський національний рух середини 
ХІХ ст. зазнав розколу і мав кілька особливостей. Він 
відбувався у несприятливому угорському середовищі і 
в політичному плані орієнтувався на Відень, очікуючи 
від нього підтримки в адміністративному плані. У 
національно-культурному плані русинські „будителі” 
(О.Добрянський, письменник і педагог О.Духнович 
(1803–1865), А.Кралицький (1835–1894), І.Сильвай 
(1838–1904) та інші літератори, історики, освітяни) 
орієнтувалися на російську мову і культуру. Єднання 
у мовному аспекті з Галичиною стримувалося не 
лише адміністративною роз’єднаністю, а й різницею 
у діалектах. О.Духнович, зазначав, що закарпатцям 
була чужою і не зрозумілою галицька мова через 
те, що вона зазнала полонізаційних впливів. Тому 
він та інші русинські діячі у літературній творчості 
і педагогічній діяльності шукали компромісу між 
церковнослов’янською і російською мовами та 
народною карпатською говіркою. Формування 
єдиної літературної мови ускладнювалося тим, що 
карпатські говори дуже різнилися між собою. Усі 
долини північної частини Угорщини, що заселяють 
українці „розкриваються” на південь, де живуть 
мадяри, і відокремлені між собою високими хребтами. 
Ландшафт сприяв більшому спілкуванню з мадярами, 
ніж між етнічно близьким групами – лемками, бойками, 
гуцулами. Протидіючи мадяризації, закарпатські 
„будителі” популяризували ідею про те, що місцеве 
слов’янське населення – русини, є частиною російсь-
кого народу. Теоретично-ідеологічним підґрунтям 
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цих тверджень були ідеалістичні погляди низки 
учених-славістів, які вважали, що усім слов’янським 
народам треба об’єднатися навколо Росії, однак не в 
політичному, а у мовно-культурному плані з метою 
створення „вільної літературної слов’янської держави”.  
Для закарпатських „будителів” характерним було дивне 
поєднання лояльності до Габсбургів із орієнтацією 
на російську культуру і мову. Національно-культурна 
орієнтація москвофілів на Росію гальмувала формува-
ння національної ідентичності закарпатських русинів, 
поглиблювала прірву між інтелігенцією і селянством і 
тим самим заганяла національний рух у глухий кут. 

У середині ХІХ ст., особливо у час революції, Відень 
не переслідував москвофілів/русофілів, однак пізніше, 
у 1882 р. австрійські власті арештували Добрянського 
і його доньку Ольгу Грабар. Над ними та іншими 
однодумцями з так званої „партії старорусинів” у 
Галичині відбувся суд. Їх звинувачували у державній 
зраді, змові з метою приєднання Галичини до Росії. Суд 
присяжних виправдав їх. З цього часу і до кінця своїх 
днів А.Добрянський перебував за межами українських 
земель у м. Інсбруку. 

Зазнавши поразки у війні з Пруссією, Габсбурги 
пішли на значні поступки угорському політичному 
рухові за автономію. У результаті австро-угорської 
Угоди 1867 р. в імперії були прийняті дві різні 
конституції – окремо для Австрії і Угорщини. 
Угорський уряд здобув право контролювати внутрішні 
справи без втручання Відня. Угорська мова стала 
державною замість німецької, інші мови витіснялися 
з громадської і особливо освітньої сфери. Утворилися 
сприятливі умови для повернення до спроб Л.Кошута, 
що мали місце більше як 20 років тому (у 1844 р.), 
запровадити навчання угорською мовою у початкових 
школах місцевостей з неугорським населенням. Вже 
тоді цей захід мав бути частиною політики творення 
модерної угорської нації шляхом асиміляції інших 
етносів. Кошут заявляв представникам русинів, які 
не підтримали цієї програм, що ви ще є русинами, 
однак ваші діти вже будуть мадярами. А.Духнович 
відреагував на цю загрозу виданням підручника для 
народних шкіл кирилицею. 

Через те, що Закарпаття з 1867 р. потрапило у 
пряму підлеглість Угорщини і Відень цілком усунувся 
від національних проблем угорської частини монархії, 
склалися вкрай несприятливі умови для культурно-
освітньої діяльності русинів. Закарпатський край 
потрапив у цілковиту політико-адміністративну 
ізоляцію від інших українських земель. Між 
Галичиною і Закарпаттям існував і пильно охоронявся 
внутрішньодержавний австро-угорський кордон, що 
загальмувало визрівання української ідентичності 
місцевих русинів. Тут, на відміну від Буковини, не 
могли розвинутися українофільські течії. Якщо у 
1848–1857 рр. закарпатці передплачували львівську 
газету „Зоря Галицька” і до неї дописували Духнович, 
Павлович, Лабанц, Нодь, Раковський, то у другій 
половині ХІХ ст. угорський уряд шляхом репресій 

фактично перервав контакти між двома регіонами. 
Угорці, які впродовж тисячі років експлуатували 

слов’янські народи (не лише русинів, а й словаків), 
не звикли йти їм на поступки. Після Угоди 1867 р. 
Угорщина розбудовувалася як унітарна національна 
держава. У 1868 р. був прийнятий закон „Про 
рівність прав національностей”. Під демократичним 
формулюванням ховалася небезпека для немадярських 
етнічних груп, оскільки рівність трактувалася 
наступним чином: „Всі громадяни Угорщини 
складають єдиний народ, неподільний і цілісний 
мадярський народ..., кожна особа, незважаючи 
до якої національності вона належить, є його 
рівноправним членом…”. Закон гарантував свободу і 
рівноправність не націям і етнічним групам, а окремим 
особам. Можливість рівноправного партнерства 
етнічних меншин з титульною нацією передбачало 
їх асиміляцію [6, с. 458; 12, с. 358]. Парламентська 
практика фактично забороняла піднімати національне 
питання і вести мову про самобутність етнічних 
меншин. Ця атмосфера частково пояснює наявність на 
Закарпатті переважно релігійно-церковних товариств 
на зразок „Християнських німців”, католицького 
Товариства св. Стефана, іудейських товариств, Спілки 
св. Василія Великого. Що стосується Спілки, то 
вона була утворена для видання і розповсюдження 
підручників і процвітала у другій половині ХІХ ст. 
під головуванням А.Добрянського. Після його смерті 
Спілка перетворилася на суто виробниче акціонерне 
товариство з типографією „Унія”. 

Під впливом посиленої мадяризації майже 
уся освічена верства русинів стала так званими 
„мадяронами”. Виникає питання чому греко-
католицька церква у Закарпатті виявилася не здатною 
спинити цей процес? Справа у тому, що на відміну 
від Східної Галичини, де греко-католицька церква 
розвивалася як однорідна етноконфесійна спільнота, 
на Закарпатті вона мала серед своїх віруючих крім 
русинів, які складали 63,8% від усіх греко-католиків, 
ще румунів (20,89%), мадяр (6,23%) і словаків (0,94%). 
У жодному комітаті (повіті) русини не складали 
100% греко-католицького населення [8, с. 3]. Загалом 
же в Угорщині (разом із Закарпаттям в її складі) в 
середині XIX ст. більшість греко-католиків були 
угорцями. Угорські греко-католицькі священики в 
багатьох місцевостях уже в середині XIX ст. правили 
службу угорською мовою. Протягом майже всього 
XIX і до 30-х рр. XX ст. громадська думка в Угорщині 
неприхильно ставилася до греко-католиків. Причина 
цього явища полягала не так в національних, як в 
мовно-літургічних відмінностях – Рим наполягав на 
канонічності латинської мови у літургії. 

У XIX ст. розпочався переклад літургічних 
церковнослов’янських текстів на угорську мову. 
Звичайно, що для угорців греко-католиків це був 
позитивний процес, але для русинів греко-католиків 
(які складали більшість у Мукачівській єпархії – 
63,8% ) то було негативне явище [8, с. 4]. Уже з 1869 р.  
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церковна літургія у частині співу і проповіді велася 
угорською мовою, був ліквідований григоріанський 
календар для церковних свят і богослужінь. Мали 
місце спроби церковників викинути з календаря свята 
Кирила і Мефодія, Покрови Пресвятої Богородиці 
через їх слов’янське забарвлення. У державних школах 
викладання української мови було заборонено, а 
церковних – обмеженим кількома класами. У церковне 
книгодрукування і підручники для семінаристів 
запроваджена латина. Невдовзі кириличні книги були 
цілком заборонені для використання у церквах та 
громадських школах. Невеличка група інтелігентів 
(О.Митрак, А.Кралицький, І.Сільвай, Ю.Старовський-
Попрадов, Є.Фенцик) організувала місцеву русинську 
пресу. Їх зусиллями у другій половині ХІХ ст. у 
Закарпатті виходили газети „Світ” (1867–1871), 
„Новий світ» ( 1871–1872), „Учитель” (1867), 
„Наука” (1897–1819). Редакції уникали висвітлення 
питань національно-політичного характеру. Видання 
політичних часописів потребувало сплати державі 
значних сум, тому Спілка Василія Великого, не маючи 
значних коштів, фондувала неполітичні видання, 
зокрема газету „Світ”», яку редагував викладач 
Ужгородської гімназії Юрій Ігнатков. За публікації з 
критикою політики мадяризації власті засуджували 
редакторів видань, позбавляли свободи, звинувачували 
у панславістській агітації.

Асиміляційний тиск з боку уряду виразно відбився 
на шкільній системі. За двадцять років (1875–1895 рр.) 
у Закарпатті було ліквідовано 238 шкіл з українською 
мовою навчання, а після виходу нового закону про 
школи, ухваленого 1907 р., не залишилося жодної. 
Збереглися тільки двомовні школи, однак їх чисельність 
зменшилася з 255 у 1896 р. до 34 у 1914р. [11, с. 405]. 
Ліквідація українських шкіл призвела до зростання 
неписьменності українського населення, яка сягала 
85% , що практично унеможливило модернізацію 
культурного життя народу.

За переписом 1900 р. населення Угорщини складало 
18 млн. Немадярське населення складало 8 132 749 осіб, 
з яких лише 1 365 740 розуміли мадярську мову, а  
6 766 976 – не знали і не розуміли її, що автоматично 
вело позбавлення права голосу на виборах [12, с. 582]. 
Політична еліта Угорщини не бажала запроваджувати 
загальне виборче право, як це зробила у 1907 р. 
Австрія, небезпідставно остерігаючись, що це може 
призвести до втрати контролю над парламентом на 
користь представників національних меншин. На 
початку ХХ ст. лише жменька народовців, таких як 
Юрій Жаткович та Августин Волошин, намагалися 
чинити опір мадяризації, однак їх зусиль було замало.

Асиміляторську політику Угорщини засуджували 
М.Драгоманов, який у 1870-х рр. двічі відвідав 
Закарпаття, І.Франко, галицький етнограф В.Гнатюк, 
англійський дослідник Р.В.Сетон-Вотсон. Праця 
останнього присвячена національній політиці 
Угорщини, що вийшла у 1908 р. англійською мовою, у 
1910 р. була перекладена чеською. Вона аргументовано 

зруйнувала міф „ліберальної Угорщини” [14,  
с. 262]. Видатний мовознавець, на той час професор 
Краківського університету Бодуен-де-Куртене після 
перебування у 1898 р. у Закарпатті охарактеризував 
політику мадяризації слов’янських народів як 
„етнофагію”, тобто поглинання і знищення [1, с. 145].

Отже, соціокультурна ситуація у Закарпатті разюче 
контрастувала з ситуацією у Галичині та Буковині. 
Якщо у результаті низки реформ культурне життя в 
австрійській частині імперії завирувало у всім розмаїтті 
етнічних спільнот, то в угорській політика мадяризації 
перешкодила національному відродженню українців. 
Мовно-літературний, адміністративно-територіальний, 
певною мірою церковно-віросповідний чинники, які 
зазвичай прискорюють формування національної 
ідентичності, у Закарпатті були послабленими 
порівняно з ситуацією в інших українських землях 
Австро-Угорщини. 

До того ж процес самоідентифікації русинів 
супроводжувався різноманітними суперечностями 
внутрішньоетнічного характеру (москвофільство) 
та несприятливими політичними обставинами. У 
результаті унітарної національної політики угорського 
уряду, високого рівня неписьменності у краї не 
склалося нормальної атмосфери для культурного 
співробітництва українців з іншими етноспільнотами 
як це мало місце, приміром, у Буковині та частково у 
Східній Галичині.

Після розпаду імперії Габсбургів восени 1918 р. 
Закарпатська Україна деякий час залишилася в 
складі Угорщини. 21 січня 1919 р. у Хусті відбулися 
Народні збори, які прийняли ухвалу про злуку краю 
з Україною. Були встановлені контакти з Головою 
ЗУНР Є.Петрушевичем .Уряд ЗУНР через нестачу 
військових сил, зайнятих на польському фронті, не 
зміг допомогти закарпатським українцям. 16 квітня 
1919 р. з півдня і сходу на Закарпаття почали наступ 
румунські, а 27 квітня з заходу – чехословацькі війська. 
На початку травня 1919 р. Закарпаття було окуповано. 
За Тріанонським мирним договором, підписаним 
4 червня 1920 р. між країнами Антанти, з одного 
боку, і Угорщиною, з другого, Закарпатська Україна 
була передана Чехословаччині. Відокремлення її від 
Угорщини сприяло національному самоусвідомленню 
карпатських українців, хоча чехословацький уряд, 
посилаючись на високий відсоток неграмотності 
серед них, затягнув надання Закарпаттю автономії, 
передбачуваної Сен-Жерменською мирною угодою  
(10 вересня 1919 р.), аж до 1938 р.

Отже політика асиміляції національних меншин 
призвела до збіднення культурного життя краю, 
звуження творчих міжнаціональних контактів. На 
відміну від Буковини і Галичини єврейська та німецька 
общини Закарпаття не дали відомих письменників, 
діячів культури. Процес кристалізації національної 
ідентичності русинів затягнувся і зазнав диверсифікації. 
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Zinaida Zaitseva
Ethnocultural Life in Zakarpattia
in the 19th – Early 20th Century

The article highlights the ethnocultural life of the 
Ukrainian, German and Jewish communities in Zakarpat-
tia (Transcarpathian) in the 19th – early 20th century. The 
author found out that socio-cultural situation in Zakarpat-
tia amazingly contrasted with a situation in Galicia and on 
Bukovyna. As a result of a number of reforms the cultural 
life in the Austrian part of the empire raged in all variety 
of ethnic communities, in the Hungarian one the policy 
of magyarization prevented national revival of Ukraini-
ans. Besides, process of their self-identification was ac-
companied by various disagreements of internal character 
and political circumstances. As a result of the erroneous 
national policy of the Hungarian government, high level 
of illiteracy in edge favorable atmosphere for cultural co-
operation of theUkrainians with other ethnic groups had 
not been generated.

Key words: ethnocultural life, self-identification, ethnic 
communities.
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ЗМІНИ В ПОЛІТИЧНІЙ ДОКТРИНІ ОУН-Б НАПРИКІНЦІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У статті розглядається питання формування 

політичної доктрини ОУН-б наприкінці 1940-х початку 
1950-х рр. Здійснюється аналіз демократичних змін 
в ідеології організації, визначаються їхні причини 
та наслідки. Процес формування націоналістичної 
ідеології тісно пов'язаний із діяльністю М. Міхновського 
та Д. Донцова. Українські теоретики розвинули і 
популяризували найбільш радикальне відгалуження 
націоналізму який ми звично називаємо інтегральним. 
Їхні наступники, зокрема, М.Сціборський тісно пов’язав 
це поняття з Організацією українських націоналістів. 
Трансформація ідеології ОУН відбувалася у роки Другої 
світової війни в бік демократизації. В першу чергу це 
стосувалося ОУН-б. Дослідження причин таких змін, 
їхня мета та механізми реалізації стали об’єктом 
дослідження автора.

Ключові слова: ОУН, Крайовий провід, УГВР.
Актуальність теми дослідження. Радянська 

ментальність значної частини громадян України 
призводить до не сприйняття та заперечення факту 
довготривалої, кривавої боротьби за державний 
суверенітет та вихід зі складу Радянського Союзу. 
УРСР сприймається ними, як самостійна держава, 
а отже, національно-визвольний рух періоду 

Другої світової війни ніщо інше, як злочинний 
колабораціоналізм з німецькою окупаційною владою 
який вимагає засудження та покарання. У зв’язку 
із такою категоричністю суджень початок 1990-х 
років позначився дедалі наростаючим ідеологічним 
протистоянням всередині українського суспільства, яке 
існує і сьогодні та заохочується окремими політиками. 
Серед низки проблемних питань з історії Другої 
світової війни найбільшу зацікавленість науковців 
викликають ті, що стосуються процесів формування 
основоположних принципів націоналістичної ідео-
логії, їх реалізації політичними партіями, перспектив 
національно-визвольного руху наприкінці 1940-х 
початку 1950-х рр. Отже, актуальність теми зумовлена 
не лише науково-пізнавальними чинниками, а й 
практично - політичними. 

Мета і завдання дослідження. Використовуючи 
архівні документи, критично переосмислюючи 
вітчизняні та зарубіжні джерела, проаналізувати 
зміни у політичній доктрині ОУН-б наприкінці Другої 
світової війни та в перші повоєнні роки. Відповідно до 
поставленої мети автор ставить наступні завдання:

- визначити характер моделі української держав-
ності запропонованої теоретиками ОУН на зламі  
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1930-40-х рр.;
- проаналізувати причини демократизації ОУН-б в 

середині та наприкінці 1940-х рр.;
- дослідити структурно-організаційні зміни в 

керівництві національно-визвольним рухом;
- визначити причини продовження збройної 

боротьби ОУН і УПА після звільнення території 
України від німецько-фашистської окупації та 
окреслити перспективи їхньої боротьби.

Історіографія і джерельна база. Джерельну 
базу дослідження склали документи Центрального 
державного архіву Громадських об’єднань України, 
зокрема, фонд 57 „Колекція документів з історії 
Комуністичної партії України” у якому містяться 
трофейні документи ОУН та УПА за період 1942- 
1944 рр. Серед них директивні, агітаційно-
пропагандистські матеріали, копії постанов III 
Надзвичайного збору ОУН та ін. Важливе значення 
для визначення змін у політичній доктрині ОУН-б 
мають матеріали, що зберігаються у Центральному 
державному архіві Вищих органів влади і управління 
України, зокрема, у фонді 3833 – „Краєвий провід 
Організації українських націоналістів (ОУН) на 
західноукраїнських землях”. Тут містяться документи 
органів ОУН та УПА різного рівня – від наказів 
провідників організації до внутрішніх документів 
надрайонних і районних провідників. Значна частина 
джерельного матеріалу міститься у фондах Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України, зокрема, 
автором використано фонд 13 „Друкованих видань” де 
містяться статті П. Полтави, О. Дяківа-Горнового та 
інших теоретиків українського націоналізму.

Більш повно і всебічно висвітлити запропоновану 
проблему дозволив аналіз публікацій П. Мірчука,  
О. Багана, А. Кенія, А. Русначенка в яких аналізуються 
організаційно-структурні зміни в ОУН та УПА в роки 
Другої світової війни. 

1944 р. став для українського визвольного руху часом 
нових важких випробувань. У січні-березні Червона 
армія проводила Ровенсько-Луцьку і Проскурівсько-
Чернівецьку наступальні операції. В зоні бойових 
дій опинилися формування УПА і осередки ОУН 
Волинської, Ровенської, Станіславської, Тернопільської 
та деяких інших областей. Зміна політичної ситуації 
призвела до фактичного знищення дотепер існуючих 
фронтів. Перед повстанцями постали питання: чи варто 
продовжувати боротьбу, які перспективи чекають на 
Україну в майбутньому? Поширення песимізму серед 
населення та рядового членства ОУН, дезорганізація 
центрального керівництва загонами УПА спонукала 
частину вояків до здачі в полон представникам 
Червоної армії або партизанським підрозділам. Про 
подібні факти, що мали місце на Волині, згадують у 
радіограмах до ЦШПР командири загонів І. Федоров, 
Л. Кизя та ін.[5, ф.62, оп.1, спр.1550, арк. 130].

Надати поштовху визвольній боротьбі, визначити її 
стратегію в нових умовах, переконати у необхідності 
опору радянській владі, залучити на власний бік якомога 

більше прихильників, знайти потенційних союзників - 
це далеко не повний перелік завдань, які необхідно 
було виконати керівництву ОУН-б у максимально 
короткий термін. Практика довела, що ідеологія ОУН, 
заснована на засадах інтегрального націоналізму, 
формує політичну концепцію визвольного руху в основі 
якої закладена диктатура, вождизм і тоталітаризм. 
Виступаючи в ролі поборника імперіалізму, в той же 
час у часописах ОУН декларує тезу: „Український 
націоналізм - це воля нації до могутності держави та 
імперії”. Відлякували український загал і твердження 
оунівських теоретиків, що „націоналізм не рахується 
ніколи з людяністю, милосердям…він є фанатичним 
і безоглядним”, „є лише одно право-право сили”, 
„боротьба, війна – це закон життя” та ін.[4, ф.3833, 
оп.2, спр.78, арк. 1-14]

Запропонована (на зламі 1930-х-40-х рр.) ОУН 
модель майбутньої української державності цілком 
відповідала поняттю тоталітарна. ЇЇ мав очолити 
„вождь нації” (голова проводу ОУН) з повноваженнями 
диктатора.  Мета встановлення диктатури визначалася 
у необхідності паралізувати хаос отаманщини, 
мобілізувати увесь народ на боротьбу за незалежність, 
знищити внутрішню контрреволюцію. Опорою цієї 
державності мали стати кращі сили нації, згуртовані 
навколо ОУН [12, с. 125-126].

На II конференції ОУН-б (квітень 1942 р.) була 
сформульована міжнароднополітична концепція 
організації. Вона передбачала кардинальну перебудову 
Європи та світу в цілому на засадах утворення 
незалежних національних держав в етнічних межах. 
ОУН-б бачила себе лідером та консолідуючим центром 
у цій боротьбі, висуваючи гасло „Воля народам! Воля 
людині!”. Основним інструментом втілення концепції 
мали стати антиімперіалістичні революції народів 
Центрально-Східної Європи та Азії. Наголошуючи на 
конструктивності висунутої ідеї, О. Дяків-Горновий 
наголошував: „Тільки система вільних національних 
держав гарантує повний всебічний розвиток окремих 
народів, що  тільки така система забезпечує від 
поневолення однієї нації другою…ліквідує небезпеку 
війн і створює грунт для тривалого миру і справжньої 
дружби між народами” [14, с. 100; 8, с. 50-51]. Всі ці 
положення носили загальнодекларативний характер, 
не відрізнялись конкретикою і мали пропагандистське 
значення.  

Перспектива створення держави у вигляді 
диктатури вождя нації не приваблювала населення. 
Загроза майбутніх репресій відлякувала. Залучити 
український загал на власний бік можна було лише 
демократизувавши саму ОУН та запропонувавши 
перспективу створення правової, демократичної 
держави із високими стандартами соціального захисту, 
засновану на народовладді. Керівництво ОУН-б 
зрозуміло необхідність таких змін. Важливим кроком 
у цьому напрямку стали рішення III надзвичайного 
збору (21-25 серпня 1943 р.) щодо програми розбудови 
майбутньої Української самостійної соборної держави.
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Було відкинуто ідею побудови національної 
держави за принципом монопартійної диктатури. 
ОУН-б виступила проти нав’язування суспільству 
„світоглядних доктрин і догм, .. за рівність всіх громадян 
України незалежно від їх національності в державних 
і громадських правах і обов’язках”.[3, с.242] Тобто вже 
не йшлося про творення державності на основі однієї 
політичної організації, а ні про опанування своїми впли- 
вами всього суспільного життя, іншими словами – про 
тоталітаризм.

Основною метою боротьби визначалась побудова 
Української самостійної соборної держави, повалення 
імперій, знищення колоніального гніту одних народів 
над іншими. Державний і соціальний устрій повинен 
був увібрати як соціалістичні так і капіталістичні 
елементи. В рішеннях Великого збору декларувалося: 
„В Українській державі земля – власність народу, тому 
будуть допускатися, як колективне, так і індивідуальне 
користування землею” [12, с. 240]. Передбачалася 
безкоштовна передача селянам поміщицьких і мона-
стирських земель. Стосовно великої промисловості, то 
вона мала б бути національно-державною власністю, 
а дрібна – кооперативно-громадською. В соціальній 
площині ставилась вимога восьмигодинного 
робочого дня, участі робітників у розподілі прибутків 
підприємств, „…вільний вибір місця праці, свободу 
профспілок, рівність чоловіка з жінкою, охорона 
материнства” [12, с. 242].

Зміни у політичній програмі ОУН-б були покликані 
привернути до визвольного руху якомога більшу 
кількість українців. Вони носили прагматичний 
характер і враховували побажання населення щодо 
принципів побудови української державності. 
Політична програма ОУН-б стала також програмою 
УПА і була розповсюджена у вигляді листівки „За що 
бореться Українська Повстанча Армія (УПА)?” [4, 
ф.3833, оп.1, спр.70, арк.17].  

І все ж „державно-устроєві” питання були 
окреслені в рішеннях III ВЗ ОУН-б лише формально, 
оскільки видавалися не актуальними на даний 
момент. Остаточне розв’язання проблем пов’язаних 
із майбутнім державним правлінням та державним 
ладом постійно відкладалося на невизначений термін. 
Край цій невизначеності вирішив покласти П. Федун  
(„П. Полтава”), який справедливо зауважив, що 
для того, щоб декларувати демократизм однієї 
лише тенденції, окресленої у „Постановах III ВЗ, 
недостатньо, а тому програма організації мусить бути 
допрацьована, інакше вона засвідчуватиме політичну 
незрілість” [2, ф.13, спр.372, т.11, арк.253].  

У статті „За тип організаційної демократії 
в майбутній незалежній Українській Державі”  
П. Федун закликав не боятися демократії, а зробити з 
неї „послушне знаряддя націоналістичної політики” 
[2, ф.13, спр.372, т.11, арк.290]. Форму майбутнього 
державного правління він визначав наступним чином:  
„Українська незалежна Держава повинна бути 
демократичною парляментарною республікою. В такій 

формі це повинно бути записано в нашій програмі. 
Між теперішніми пунктами нашої програми повинен 
знайтися ще й такий пункт: ОУН бореться за знищення 
більшовицької однопартійної диктатури, за побудову 
внутрідержавного устрою у незалежній Українській  
Державі на принципах парляментної демократії, за 
українську демократичну парляментарну республіку, 
в якій верховна влада належатиме справді всьому 
українському народові – єдиному суверенові 
Української Держави, а не тільки жменці верховодів 
однієї упривілейованої партії вроді сьогоднішніх 
большевицьких вельмож. У пункті, де перераховуються 
різні демократичні свободи, повинна бути зафіксована 
і свобода політичних партій” [2, ф.13, спр.372, т.11, 
арк.273].

Демократичні процеси в середині ОУН-б спонукали 
до запровадження структурних змін у керівництві 
проводу. Згідно затверджених III Великим збором 
рішень його очолило Бюро проводу в складі трьох 
осіб: Р. Шухевич – голова, Д. Маївський і Р. Волошин – 
заступники. Таким чином від керівництва організацією 
було усунуто урядуючого провідника М. Лебідя. Зміни 
торкнулися і керівництва УПА. Замість Крайового 
військового штабу ПЗУЗ створено Штаб головного 
командування УПА. Його очолив Л. Ступницький, а 
командиром УПА і надалі залишився Д. Клячківський. 
Таким чином, спостерігається тенденція поступового 
поширення впливу командування УПА на політичний 
провід ОУН-б. Однак таке становище зберігалося 
недовго і почало змінюватися з кінця 1943 р. та літа 
1944 р.

У середовищі проводу ОУН-б та Головної команди 
УПА, виникла ідея створити керівний політичний 
орган для УПА, що мав носити назву Українська 
головна визвольна рада (УГВР). 

Було створено Ініціативний комітет який очолив 
Лев Шанковський (за призначенням командира УПА 
і голови Бюро ОУН-б). До його складу увійшли:  
Л. Шанковський (представник від УПА), Д. Ребет і  
В. Охримович (представники громадсько-політичного 
сектора), І. Сем’янчук.

Л. Шанковський називає основним завданням 
Ініціативного комітету підготувати Великий збір 
УГВР. Для його виконання передбачалося підготувати 
програму зібрання, його основні документи 
(Універсал, Платформу, Устрій, Присягу вояка УПА 
тощо) і, що найголовніше, підібрати особовий склад 
зібрання, тобто, дати мандати до УГВР її майбутнім 
членам. Ініціативним комітетом декларувалося 
створення представництва на демократичній основі із 
залученням усіх самостійницьких сил незалежно від 
партійної приналежності. Насправді запропоновані 
критерії відбору депутатів обмежували політичне 
представництво членами ОУН-б та їх симпатиками.
[11, с.154]

Така платформа членства мусила позбавити 
представництва партії, які співпрацювали з окупацій-
ною владою (ОУН-м, Український національний 
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козачий рух, „бульбівці”) та групи, вороже налаштовані 
до УПА. Таким чином, задекларовані демократичні 
принципи та можливість всенародного представництва 
залишилися лише на папері.

11-15 липня 1944 р. біля с. Недільна на Самбірщині, 
в Прикарпатті, під охороною частин УПА розпочав 
роботу тимчасовий український парламент, що 
прийняв назву Українська головна визвольна рада. У 
його засіданнях взяло участь 20 делегатів.

15 липня відбулися вибори голови та членів 
президії УГВР, голови Генерального секретаріату, 
Генерального судді. У результаті голосування 
обрано: головою Президії – Р. Волошина, головою 
Генерального секретаріату і Генеральним секретарем 
військових справ Р. Шухевича (псевдо Р. Лозовський) 
[10, с. 68]. Таким чином, УПА фактично переходила в 
підпорядкування політичному проводу ОУН-б.

Стосовно прийнятих програмних документів УГВР, 
а саме Універсалу, Статуту, Платформи, то вони чітко 
окреслювали мету та методи боротьби визвольного 
руху, дублюючи положення політичної програми 
ОУН-б прийнятої на III надзвичайному зборі ОУН-б 
(серпень 1943 р.).

В універсалі УГВР майбутня Українська держава 
виступала як формація із справедливим ладом „без 
гніту і взиску”, де праця робітника і селянина буде 
вільною, забезпечені повні громадянські права 
національним меншинам [1, док. №3010, арк.8-12]. 
Єдиним керівним центром визвольної боротьби 
визнавалася УГВР (до моменту остаточної перемоги і 
створення демократичним шляхом уряду самостійної 
України). 

Прийнятий Статут чітко розмежовував функції 
законодавчої (Великий збір УГВР) та виконавчої 
(Генеральний секретаріат УГВР) влади. Визначав 
кількісний склад уряду – 25 осіб. Розглядав питання 
членства у Головній визвольній раді [6, с. 27-41].

Одночасно із Статутом було прийнято Платформу 
УГВР. Документ складався зі вступу та двох розділів. У 
першому – окреслювалися цілі і завдання на поточний 
момент. У другому містились ідейно-програмні 
принципи боротьби визвольного руху. Соціально-
політична платформа, на основі якої у майбутньому 
повинна була будуватися УССД, включала положення 
про демократичний устрій самостійної України, де 
будуть гарантовані загальнолюдські права та свободи 
не лише українцям, а й національним меншинам [1, 
док. №3010, арк.8-12].

Новостворений орган мав офіційно перебрати 
від ОУН керівництво визвольною боротьбою. Згідно 
вислову А. Кенія – „З метою концентрації влади і 
повноважень в одних руках, провідник ОУН в Україні 
і головний командир УПА Р. Шухевич, був обраний 
ще й головою Генерального секретаріату УГВР, тобто 
очолив тимчасовий уряд України” [15, с. 132].

Створення УГВР викликало потік критики в 
середовищі української еміграції. Т. Бульба-Боровець 
писав у своїх спогадах: „всі українські політичні 

угрупування заявили, що вони в організації УГВР 
ніякої участі не брали і її платформи не підписували” 
[16, с. 240]. Волинський отаман робить висновок, 
що задекларована ОУН-б політична консолідація на 
платформі УГВР є фікцією.

Своєрідну оцінку створення УГВР давала і 
радянська сторона. В інформації НКВС УРСР від 
20 листопада 1944 р. зазначалося, що причинами 
створення цієї структури стали спроби об’єднати 
всі антикомуністичні сили, компенсувати втрати 
ОУН-УПА від ударів радянської влади, заручитися 
підтримкою з боку більш широких верств українського 
населення [5, ф.1, оп.23, спр.926, арк.165-165а].

Формальна демократизація ОУН-б не влаштовувала 
частину лідерів націоналістичного підпілля. Вони 
вимагали реальних змін в організаційному житті та 
політико-ідеологічній площині. Відчуваючи нагальну 
потребу у зміцненні соціальної бази, пошуку політичних 
гасел, зрозумілих і прийнятних для населення східних 
регіонів України, вони пропонували трансформувати 
певні положення націоналістичної доктрини і створити 
надпартійну інституцію, спроможну репрезентувати й 
відстоювати інтереси всього народу. У другій половині 
липня 1944 р. на нараді, яка відбулася в Бущансько-
Дерманських лісах на Волині, вони вирішили створити 
альтернативу ОУН-б – нову Народно-Визвольну 
революційну організацію (НВРО) [2, ф.13, спр.372, т.3, 
арк.247].

Згідно свідчень Олександра Луцького, записаних у 
протоколі допиту від 20 вересня 1945 р., ініціаторами 
створення НВРО стали Василь Кук, Дмитро 
Клячківський, Михайло Степняк і Яків Бусел [2, ф.13, 
спр.372, т.3, арк.248]. У територіальному відношенні 
новостворена організація мала поширити власний 
вплив на три генеральні округи: північно-західну 
(керівник Іван Литвинчук), північно-східну (керівник 
Федір Воробець), південно-східну (керівник Петро 
Олійник). Реалізувати цей проект не вдалося. Він 
залишився на стадії підготовки (лише окремі станиці 
ОУН перейменовано на станиці НВРО) [6, с. 26].   

Політичну програму НВРО мав скласти М. Степняк. 
В її основу повинні були лягти ідеологічні постулати 
українського націоналізму у найбільш поміркованому 
варіанті. Якщо проаналізувати резолюцію 1-го 
установчого з’їзду НВРО 17-18 липня 1944 р. (її 
опублікував Ігор Марчук), то побачимо, що організація 
виступала за створення безкласового суспільства, 
засуджувала буржуазно-демократичну, фашистську й 
комуністичну державно-політичну системи. Ідеологи 
НВРО бачили велику промисловість у державній 
власності, а дрібну – у приватній, виступали за планову 
організацію народного господарства, передачу селянам 
усіх поміщицьких та церковних земель, 8-годинний 
робочий день [9, с. 166-177].   

Отже, НВРО задумувалася, як альтернатива ОУН-б. 
Вона повинна була стати надпартійним об’єднанням 
не лише для українців, а й інших поневолених народів. 
Однак, оскільки подібна надпартійна структура вже 
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діяла (мається на увазі УГВР), то керівник Центрального 
проводу ОУН-б Р. Шухевич не погодився з ідеєю 
створення НВРО. Її розпустили, а персональний склад 
було включено до УГВР [18, с. 241-242].

Незважаючи на зростаючу критику з боку 
закордонних частин ОУН та особисто С. Бандери, 
наприкінці війни та в перші повоєнні роки про-
довжувався процес лівішання та демократизації 
націоналістичної ідеології. Її основними теоретиками 
стали П. Полтава та О. Горновий, які послідовно від-
стоювали принцип усуспільнення засобів виробництва, 
створення безкласового суспільства. 

Полемізуючи з опонентами П. Полтава писав, 
що суспільно-економічний розвиток світу прямує 
до усуспільнення основних галузей народного 
господарства, тому економічну програму організації 
необхідно створювати на основі цих тенденцій. На його 
думку існування державної власності сприяє розвитку 
продуктивних сил та ліквідовує класові антагонізми. 
Конкретизуючи, публіцист наголошував, що майбутній 
суспільно-економічний лад в Україні „буде спиратися 
на національно-державну й кооперативну власність у 
промисловості, …, на національно-державну власність 
на землю при індивідуальному або колективному, в 
залежності від волі населення, землекористуванні” [7, 
с. 61].

Згідно напрацювань О. Горнового запорукою 
створення безкласового суспільства стане 
парламентський контроль, який унеможливить появу 
експлуататорських класів та соціальної нерівності 
[2, ф.13, спр.376, Т.7, арк.504]. В статті „Про наш 
демократизм” автор намагався довести, що процес 
ідейно-політичної переорієнтації ОУН є логічним 
і викликаний об’єктивною реальністю з якою 
зіштовхнулась організація в роки війни. Публіцист 
стверджує, що від початку створення ОУН була 
демократичною і боролася проти псевдодемократичних 
систем „…які прикриваючись демократичними 
гаслами, поневолювали і визискували народи, а 
інколи є прикриттям диктатури та імперіалізму” [2, 
ф.13, спр.376, т.7, арк.493]. Звичайно такі заяви не 
мали обґрунтування і були виключно популістськими. 
Підсумовуючи, автор визначає чотири основоположні 
принципи демократії на яких базується програма 
ОУН-б. Серед них антиімперіалізм, безкласове 
суспільство, народовладдя, воля людини. На думку  
О. Горнового саме вони повинні бути покладені в 
основу майбутньої Конституції України.

Категорично не погоджувався із позицією 
крайового проводу С. Бандера („Глід С.”). Він називав 
таку політику зрадницькою, опортуністичною, 
спрямованою на перетворення націоналістичного руху 
на націонал-комуністичний [13, с.4]. На підтримку 
крайовиків виступили представники закордонного 
представництва УГВР. Вважаючи повернення до 
політико-ідеологічних принципів 1930-х-40-х років 
небезпечним явищем, вони наполягали навіть вилучити 
із програмних документів ОУН-б та лексикону 

повстанців слова „бандерівець”, „бандерівщина”. За 
їх словами ці поняття стали синонімом „найгіршої 
реакції, відродженого чи не пережитого ще фашизму 
та всього того, що ні з революцією, ні з прогресом не 
має нічого спільного” [2, ф.13, спр.376, т.5, арк.88]. 

Наростання кризових явищ в середині ОУН-б, 
спровокованих безкомпромісною позицією С. Бан- 
дери, призвело до утворення в середовищі 
закордонних частин ОУН своєрідної опозиції на чолі 
з Л. Ребетом та З. Матлою ( т. зв. „двійкарі”). В 1954 р. 
вона відокремилась і стала третім закордонним націо-
налістичним центром під маркою ОУН-б [17, с. 212]. 

Висновки. Отже, 1940-ві роки стали часом ревізії 
ідейно-політичних принципів ОУН-б. Організація 
проявила здатність еволюціонувати і пройшла 
важкий шлях від тоталітаризму до розуміння 
необхідності демократичних змін. Вони торкнулися 
внутрішньопартійного устрою, загальних принципів 
керівництва визвольним рухом, тактики боротьби, 
теоретичних напрацювань розбудови майбутньої 
Української самостійної соборної держави. 
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Oleg Lenartovych 
Changes are in the Political Doctrine
of OUN-b at the end of World War II

The article reveals the issues of OUN-b political doc-
trine formation in late 1940s early 1950s The analysis of 
democratic changes is carried out in ideology of organiza-
tion, their reasons and consequences are determined. The 

process of forming of nationalistic ideology is closely as-
sociated with activity of M. Mihnovsky and D. Dontsov. 
The Ukrainian theorists developed and popularized the 
most radical branch of nationalism which we usually name 
integral. Their successors, in particular, M. Stiborskyi in-
terlinked this concept with Organization of the Ukrainian 
Nationalists. Transformation of ideology of OUN took 
place during World War II in the side of democratization. 
Above all things it touched OUN-b. Research of reasons 
of such changes, their purpose and mechanisms of realiza-
tion, became the object of this study.

Key words: ОUN, Regional wire, UGVR.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ КІНЦЯ ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

У статті аналізуються фактори впливу соціально-
економічних процесів на формування політичних 
настроїв інтелігенції України в кінці ХIХ – початку 
ХХ ст. Встановлено, що економічна модель України 
поєднувала риси ринкової та адміністративно-
централізованої економіки. Кожна з цих двох 
констатуючих характеристик по-своєму гальмували 
втягнення українського соціуму у процеси модернізації 
і зумовлювали як лоялістські так і опозиційні настрої 
у середовищі української інтелігенції. Відсутність у 
соціальній структурі українського суспільства еліт в 
економічній, а відтак і в державно-політичній сфері, 
зумовила зростання на рубежі ХIХ – ХХ століть ролі 
національної інтелігенції – соціальної групи, властивої 
перш за все індустріальному суспільству.

Ключові слова: інтелігенція, політичні настрої, 
інтелектуальна праця, інститут власності, 
національна еліта.

По темі розвитку промисловості в України у ХІХ – на 
початку ХХ ст. існує доволі велика кількість публікацій. 
У радянській історіографії вона досліджувалася 
переважно з позицій класового протистояння. Основна 
увага зверталася на такі аспекти як концентрація 
виробництва, робітничий рух, діяльність революційних 
організацій. Промисловий розвиток України майже 
не досліджувався із врахуванням його національних 
аспектів. Перші спроби такого підходу робилися у 
1920-х рр. економістами М.Кондратьєвим і К.Воблим, 
географом С.Рудницьким. Але за такі підходи вони 
поплатилися відстороненням від науково-педагогічної 
діяльності, а то і життям. 

Політичні настрої інтелігенції України на 
переломі ХІХ – ХХ ст. опосередковано з’ясовувалася 
у численних публікаціях останнього двадцятиліття, 
присвячених українському національному рухові, 
діяльності українських політичних партій. Оцінка 
царизму і прийняття відповідних рішень стосовно 
українського руху ґрунтовно висвітлив російський 
історик О.Міллер [8; 9]. Кінцевий результат цього 
протистояння трактується дослідником як невдача 
асиміляторських зусиль, спрямованих на втілення 

у життя проекту великої російської нації, а не у 
якості успіху українського руху. Дослідження впливу 
економічних процесів на формування політичних 
настроїв в Україні у працях О.Міллера здійснювалося 
лише побіжно. Цінні узагальнення цих аспектів 
містяться у праці Б.Кравченка [6]. Зв’язок соціально-
економічного розвитку із формуванням опозиційних 
настроїв у національному інтелектуальному сере-
довищі не формулювався і не досліджувався як 
самостійна проблема. 

Перш ніж перейти до викладу проблеми впливу 
соціально-економічних процесів рубежу ХІХ – ХХ ст.  
на формування опозиційних настроїв української 
інтелігенції, варто окреслити саме поняття інтелігенції. 

Розгляд інтелігенції крізь призму поділу праці 
на матеріальну і духовну зводить зазначене поняття 
на узагальнено прийнятний рівень і в цьому аспекті 
воно не викликає дискусій. Значно складнішим і 
неоднозначним є питання соціокультурного змісту 
поняття «інтелігенція», яке змінювалося упродовж 
останніх двохсот років його вживання. Не вдаючись 
до деталізації понятійно-категоріальних аспектів 
проблеми, яка заслуговує на окреме дослідження, 
зазначимо, що з другої половини ХІХ ст. слово 
«інтелігенція» увійшло у публіцистику, літературну 
критику і белетристику, відтворюючи дух епохи 
лібералізації. Смислове навантаження терміну 
мало переважно морально-етичне забарвлення. 
Освіченість, інтелектуальна праця та відповідний 
світогляд асоціювалися із можливостями знищення 
гніту, експлуатації, утвердженням гідності людини. 
Ідея служіння народу, як через професійну так і 
громадсько-політичну діяльність, складала стрижень 
поняття інтелігенції. В українському дискурсі ця ідея 
отримала довершене обґрунтування у публіцистиці 
М.Драгоманова, І.Франка, М.Грушевського, почасти  
у творчості В.Стефаника, О. Маковея, О.Кобилянської. 
Сформована ними національна культурницька плат-
форма відображала протистояння асиміляційним 
тенденціям, які загрожували українцям з боку 
розвинених етноспільнот, що займали панівне 
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становище в історично українських землях. 
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. характеризувався 

якісними змінами в промисловому розвитку Російської 
імперії. Тут, як і в українських землях Австро-Угорщини 
для розвитку продуктивних сил і засвоєння природних 
багатств практикувалося переселення інонаціональних 
колоністів. Йдеться не лише про першу хвилю міграції, 
що мала місце впродовж перших двох третин ХІХ ст., 
а й про другу – кінця ХІХ – початку ХХ ст. У цей 
час мігрувало розорене селянство [2; 13, с.72;] У 
підросійській Україні в силу різних обставин основна 
ставка робилася на російську робочу силу, тобто 
внутрішню міграцію. Вже у 1865 р. кількість російських 
переселенців, які переїжджали в Україну царський уряд 
вважав достатнім для забезпечення належного рівня 
русифікації [1, оп.815, спр.463, арк.4]. Варто зазначити, 
що у російських документах переселенці називалися 
не колоністами, а „російськими колонізаторами” 
[1, оп.816, спр. 224, арк.15]. Саме ця лексика з 
негативними конотаціями використовувалася урядом. 
Важко з’ясувати, що стало підставою для використання 
цього терміну: сам процес і методи колонізації, чи 
її наслідки для автохтонного населення, оскільки 
урядова преса пропагувала прогресивність і культур- 
трегерські тенденції промислового засвоєння Півдня. 

Міграційна політика російського уряду та крупного 
капіталу, яка своїм спрямованням була розрахована на 
збільшення кількості російських найманих робітників 
в Україні, критично і з пересторогою оцінювалася 
національно свідомою інтелігенцією, формувала 
політично опозиційні настроїв у її середовищі. 
Оскільки значна частина підприємств будувалася за 
участю російських робітників, то саме вони уявлялися 
здатними піднести рівень розвитку промисловості, 
залишаючи на узбіччі прогресу український етнос. 
Місцева преса та видання галузево-професійного 
характеру акцентувала необхідність використання 
залізниць півдня імперії для якомога швидшого його 
заселення російськими робітниками. Переселенці 
заохочуються пільгами, житлом [6.–1889. – № 9, 24 янв.; 
12.– № 10, 11, 12;]. У загальноімперських і місцевих 
виданнях підкреслювалася пріоритетність збуту 
російських товарів в Україні шляхом завезення їх 
новими транспортними засобами. Немало зусиль 
докладалося для формування у населення думки про 
прямий зв’язок прогресу із відповідною діяльністю 
російського уряду та високих споживчих якостях 
російських товарів, які мали символізувати велич Росії 
[6.– 1865. – № 4. – 9 янв.]. 

Наслідком міграційних процесів була зростаюча 
русифікація, у першу чергу великих міст і промислових 
центрів. У містах Донецько-Криворізьського басейну, 
Катеринославської, Херсонської, Київської губерній 
переважало російське населення. За переписом 1897 р. 
в Києві з 244723 чол. 54,4% становили росіяни і 
лише 22,1% українці, в Одесі частка українського 
населення ледве досягала 16%. Такою самою була 
частка українства в промислових центрах Донбасу та 

на Півдні України [11, с.15]. 
Міграційні процеси були тісно пов’язані з розвитком 

продуктивних сил, прогресивних технологій. Однак 
їх впровадження асоціювалося з політикою центру, з 
русифікацією. Згідно з першим загальним переписом 
населення 1897 р. українці становили 73% населення. 
Однак їх чисельна перевага над національними 
групами і етносами була нерівномірно розподілена у 
різних регіонах України. Б.Кравченко, дослідивши 
регіональні коливання в моделі національного 
розселення, прийшов до висновку, що вони збігалися з 
економічно розвиненими областями, що у свою чергу 
додавало соціальної ваги неукраїнським меншинам. 
Як правило, українці були зосереджені в губерніях, 
що найменше зазнали впливу індустріалізації й 
урбанізації. Половина російського населення в Україні 
проживала в степовому регіоні з його промисловістю, 
розвиненим сільським господарством і портами, 
що забезпечувало йому доступ до непропорційно 
більшої частки ресурсів і прибутків [7, с. 18, 20]. Уряд 
не вживав заходів для ліквідації розбалансування 
торгово-фінансових і культурно-освітніх відносин між 
переважно російськомовним містом та українським 
селом.

Внаслідок широкомасштабної індустріалізації 
українці зіткнулися на власній території із зростанням 
російської меншини, яка домінувала не лише в 
адміністративно-політичних структурах, а й в усіх ланках 
соціального, економічного і культурного життя. Така  
ситуація створювала серйозні проблеми для національ-
ного самоствердження українства і значною мірою 
наповнювала зміст „українського питання” у Росії.

У суспільному поділі праці в умовах бурхливого 
капіталістичного розвитку невпинно зростала роль 
інтелігенції. На кінець ХІХ ст. в Україні налічувалося 
125,8 тис. осіб, які займалися інтелектуальною працею, 
що складало 0,5 % загального складу населення [5, с.15]. 
Національно свідомий прошарок інтелігенції був надто 
тонким, особливо у індустріально розвинених регіонах. 
За відсутності української буржуазії і розвиненого 
політичного життя інтелігенція знаходилася в 
амбівалентній ситуації кількох лояльностей. З одного 
боку – до „свого народу”, а з іншого – до свого робочого 
місця, службової посади в адміністративній чи освітній 
системі і зрештою до системи у державі загалом. 
„Квазіінтелігенцією” іменували публіцисти ту частину 
східноукраїнської інтелігенції, яка орієнтувалася на 
російську культуру, мову, науку [4, с. 11]. З огляду на 
ці обставини можна погодитися з характеристикою 
української інтелігенції як аморфною групою [7,  
с. 57]. Попри несприятливі соціоекономічні обставини 
саме ця верства мала розробити і політизувати наявні 
етнічні і етнокультурні ознаки модерної ідентичності, 
творити українську національну культуру і науку. 

Кожен крок царського уряду на шляху урбанізації 
і індустріалізації мав своїм соціальним наслідком 
збільшення чисельності місцевої інтелігенції. 
Підвищення вимог до рівня освіти та загальної 
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культури призводило до збільшення попиту на фахову 
освіту. Проблема стала особливо відчутною у останні 
два десятиліття ХІХ ст. У 1896 р. у Росії існувало 
дванадцять технічних інститутів, студентський 
контингент яких становив усього 5916 осіб, що не могло 
задовольнити зростаючі потреби виробництва [17,  
с. 56]. Поступово виявилися переваги саме політехніч-
ної як більш універсальної освіти перед технологічною. 
Тому у Києві у 1898 р. був заснований, на відміну від вже 
існуючого у Харкові Технологічного, Політехнічний 
інститут. На початку ХХ ст. у Києві та Харкові діяли 
Комерційні інститути, Гірничий у Катеринославі. 

Якщо у середині ХІХ ст. основним контингентом 
вищих навчальних закладів була дворянська молодь, то 
на початку ХХ ст. студентами ставали також діти міщан, 
ремісників, заможних селян. Однак процес гальмувався 
соціальною неготовністю українського селянства 
до модернізаційних змін. Його ставлення до освіти 
не було захопленим і навіть подекуди зневажливим. 
Грамотність для розумної, тямущої і розсудливої 
людини у селянському розумінні була необов’язковою 
[16, с. 173]. Хоча освітній ценз для сільського старости 
був обов’язковим, ця умова виконувалася лише зрідка –  
не лише через невелику кількість грамотних на селі, 
а й інші пріоритети селян другої половини ХІХ ст.  
[15, с. 377]. Інтелектуальна праця, громадсько-
політична діяльність не сприймалися більшістю 
сільських жителів як рівноцінна праці на землі, де 
треба напружувати м’язи. Життя у містах розглядалося 
як зразок неробства. У багатьох випадках сільські 
жителі на загал зневажливо ставилися до поміщиків, 
підприємців, комерсантів, чиновників та представників 
інтелігенції. Загалом українська маса хліборобів 
Наддніпрянщини залишаючись віддаленою від міської 
культури, урбанізованого способу самореалізації 
утворювала своєрідну соціоментальну спільноту [Дет. 
див: 14]. Тим не менш на початку ХХ ст. поповнення 
інтелігенції, особливо технічної, йшло коштом вихідців 
із села. Політично активна українська інтелігенція 
початку ХХ ст. за своїм соціальним походженням лише 
у деяких випадках відійшла від селянина-хлібороба 
на два покоління. Українство у загальній статистиці 
інтелігенції становило надто тонкий шар. Київський 
перепис 1917 р. виявив, що лише 11% студентів міста 
визнали себе українцями. 

Ринково-капіталістичні відносини, стимулюючи 
прагнення людей утвердитися на певному професійно-
економічному поприщі, призводили до виразнішої 
кристалізації економічно-політичних інтересів 
представників різних верств у тому числі й інтелігенції 
в Україні. Вже з початку 1860-х років українська 
інтелектуальна еліта поряд з російською і почасти 
польською виявила готовність до реалізації власних 
націотвірних проектів. Український проект хоча й був 
порівняно скромним за кількістю його розробників, 
однак мав амбітні завдання по виробленню модерної 
національної ідентичності та прищеплення її широким 
масам. Він робив наголос на мовні, етнокультурні та 

ментальні відмінності українців від росіян і поляків. 
Проте шлях інтелігента до народу через низький рівень 
його освіти і соціально-політичного усвідомлення був 
нелегким.

Ситуація подвійної лояльності у більшості 
життєвих ситуацій прирікала українських працівників 
розумової праці на обслуговування інтересів центру. 
Багатьох цілком задовольняло їхнє становище, яке на 
фоні довколишнього убозтва і скрути, було набагато 
кращим, за становище нижчих верств. 

На відміну від сільської інтелігенції, та її частина, 
що функціонувала у багатомовному середовищі міста, 
у випадку свого селянського походження, швидше 
ставала на шлях національно свідомої діяльності. Цьому 
сприяло розуміння своєї «іншості» у полікультурному 
середовищі, бажання збагнути проблеми національного 
буття, мати власні національні інституції. Автономія, 
українізована державна служба, українські школи і 
кафедри у вищих навчальних закладах, кооперація – 
усе це означало б зміну конкурентного середовища 
на користь україномовної інтелігенції, зміцнення її 
соціально-економічного статусу. 

Економічна слабкість українців – представників гума- 
нітарної сфери, матеріально-побутова невлаштованість 
міської і сільської інтелігенції „низового рангу” 
перешкоджали дієздатності її найактивніших пред-
ставників, які, зазвичай, потрапляли під поліцейський 
нагляд. Життєві обставини часто заганяли їх у глухий 
кут безвихідності. Кореспонденція О.Кониського, 
Є.Чикаленка, М.Комарова, М.Грушевського рясніє 
листами від українських учителів, студентів, літераторів 
і журналістів з проханням допомогти грішми на 
видання творів, наукових розвідок, лікування, оплату 
житла, знайти місце роботи для тих, хто потрапив до 
списків „неблагонадійних” й т. ін. 

Покращення свого добробуту, а відтак і можливостей 
ведення обережної праці на полі національної 
культури більшість інтелігенції пов’язувала з 
роботою у загальноросійських державних політико-
адміністративних чи економічних та земських 
установах. Серед зайнятих у системі місцевого 
самоуправління українці становили більшість.

Економічна незабезпеченість була основною 
причиною, яка послаблювала національні устремління 
і прагнення. Практична відсутність економічної 
бази у вигляді національного прошарку підприємців 
звужувала політичний і культурний рух, зумовила його 
слабкість, байдужість значних верств населення до 
національного питання. Мовна політика російського 
уряду також сприяла „відстороненню” представників 
україномовної інтелігенції від стратегічно важливих 
секторів виробництва, прагнучи обмежити економічне 
зростання українства в цілому. 

Представники розумової праці українського 
походження до революції 1905–1907 рр. були 
позбавлені юридично-правової можливості для 
ведення культурно-освітньої роботи, а після 1905 р. цю 
діяльність серйозно сковував брак коштів, відсутність 
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інституцій національної благодійності. Якщо євреї, 
поляки, греки та інші етнічні спільноти в Україні мали 
власні товариства, які сприяли молоді здобувати освіту, 
то українці крім Товариства прихильників української 
літератури і науки не мали, розгалуженої системи 
благодійних товариств. Освічена частина капіталістів 
Наддніпрянщини фінансово підтримувала розвиток 
культури загалом, не виділяючи окремо потреби 
українства. 

Національна історіографія 1990-х рр. «звинува-
чувала» українську буржуазію у непатріотичності, 
оскільки вона, за виключенням кількох відомих 
сімей, не допомагала українському рухові. Насправді, 
нечисленний підприємницький промисловий клас, що 
етнічно був укорінений в українстві, не міг займатися 
широкою доброчинністю з огляду на економічний 
бік власного буття і обставин ведення бізнесу. 
Розвиваючись від дрібних напівкустарних підприємств 
вони були неспроможні конкурувати з інонаціональною 
промисловістю в Україні, постійно відчували брак 
вільних коштів. „Відсутність вільних обігових коштів 
у щойно народженої української буржуазії, – зазначає 
О.В.Лисенко – надзвичайно негативно впливала на її 
суспільно-моральний стан. Ці люди здебільшого не 
вкладали ніяких грошей на розвиток національної 
духовності й культури, нічого не роблячи для розвитку 
освіти …” [8, с.12 ]. Тому, наприклад, відозви і 
проекти М.Грушевського щодо організації приватним 
коштом національних освітніх і наукових інституцій 
залишилися без відгуку з боку суспільності [3, с. 324–
325]. Українських підприємців більше хвилювали ціни 
на російських чи європейських біржах, а не можливість 
використання власного економічного потенціалу для 
реалізації національних прагнень. 

Економічна слабкість українства залишалася 
причиною недостатнього усвідомлення представни-
ками українського капіталу потреби у власній 
незалежній державі, неприйнятті більшістю з них, 
особливо середнього статку, національної ідеї. Крім 
того політична боротьба за цю справу не обіцяла 
швидкого збагачення у найближчому майбутньому.

Економічна експлуатація України російськими 
правителями та тісне злиття економічних інтересів 
багатьох російських та українських підприємців 
сприяли не тільки перетворенню України на 
сировинний придаток та ринок збуту готової продукції, 
а й формуванню у політичній свідомості широких 
верств населення комплексу меншовартості, який у 
своїй основі визначався економічною невлаштованістю. 
З огляду на практичну відсутність національно 
орієнтованої промисловості в Україні означення 
радянською історіографією української інтелігенції 
як буржуазно-націоналістичної, виправдана лише 
частково. Буржуазною за стилем життя і великим 
капіталом вона не була, а швидше національною. 
Відносно невелика частина національно свідомої 
інтелігенції не могла забезпечити дієвого опору 
русифікації краю через її економічну слабкість. 

Економічні інтереси значної частини представників 
розумової праці були також тісно пов’язані із 
загальноросійським економічним розвитком. Це 
підтверджується розмаїтістю спрямування економічних 
програм українських партій. Більшість з них робила 
ставку на захист інтересів сільгоспвиробників, 
малоземельного селянства. Абстрагуючись від 
промислової сфери, українська інтелігенція займала 
романтичну позицію українофільства, яке вичерпувало 
себе лише на другому десятилітті ХХ ст.

На формування політичного світогляду української 
інтелігенції впливали також певні особливості 
існування інституту власності в Російській імперії. 
Особливо це стосувалося аграрної сфери. Царський 
уряд час від часу зобов’язував місцевих чиновників 
в Україні передавати вільні землі виключно росіянам 
[1, оп.527, спр.79, арк.14]. Тим самим до економічного 
змісту власності, який полягає у відособленому 
присвоєнні результатів виробничої діяльності людей 
і реалізовується у формі соціально-економічних 
відносин між людьми, у Російській імперії додавався 
ще національно-політичний компонент. Тут тривалий 
час існувала різниця у можливостях набуття права 
власності на землю залежно від національної 
приналежності. Часто для реалізації власних 
економічних інтересів вигідніше було у очах владних 
органів вважатися «росіянином», а не «українцем», 
як не поляком і не євреєм [3]. Не без впливу цих 
реалій в Україні склалася особлива структура великих 
землеволодінь та своєрідний національний „кадастр” 
їх власників. Прагнення захистити власні майнові 
інтереси було мотивом для тих, хто не цурався подібного 
способу збереження стабільності власних статків. 
Крім економічних чинників асиміляційним процесам 
сприяв також суспільний клімат, який творили навколо 
українського питання русифікаторські публіцисти на 
зразок П.Струве, Т.Флоринського, С.Щеголєва та ін.

У різні табори розводила національну інтелігенцію 
ситуація з масштабним проникненням в економіку 
капіталу Західної Європи, країни якої розмежували 
невдовзі два відомі військово-політичні блоки. 
На рубежі ХІХ – ХХ ст. у середовищі української 
інтелігенції поширювалася прихильність до 
проантантівського курсу. Це було не лише 
наслідуванням поглядів російської демократичної 
еліти, а й хибним тлумаченням англійських, 
французьких і бельгійських підприємців як носіїв 
демократичних ідей та європейських принципів 
громадянського суспільства. Інша частина інтелігенції 
у своїх сподіваннях вирішити українське питання 
орієнтувалася на могутність німецького капіталу та 
зв’язки з Австро-Угорщиною, де проживало до 3 млн. 
українців. Розвиток подій з початком світової війни 
розвіяв ілюзії як одного так й іншого напрямку.

Розмаїтість поглядів стосовно майбутнього 
економічного розвитку українських земель та 
перспектив самодержавного правління також 
розпорошувала, українську інтелігенцію. Концепція 
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В.Липинського про можливість збереження 
монархічного ладу поруч із великим поміщицьким 
землеволодінням вступала у протиріччя з ідеями 
соціальної рівності М.Грушевського. Такий спектр 
вподобань став на заваді формуванню єдиної 
економічної політики провідними українськими 
діячами в добу визвольних змагань 1917–1920 рр.

Отже, практична відсутність у соціальній структурі 
українського суспільства еліт в економічній, а відтак 
і в державно-політичній сфері, зумовила зростання на 
рубежі ХIХ – ХХ ст. ролі національної інтелігенції – 
певної соціальної групи, властивої перш за все 
індустріальному суспільству. 

Україна являла собою один з найрозвиненіших 
промислових районів Російської імперії. Її економічна 
модель поєднувала риси ринкової та адміністративно-
централізованої економіки. Кожна з цих двох 
констатуючих характеристик по-своєму гальмували 
втягнення українського соціуму у модернізаційні 
процеси і зумовлювали як лоялістські так і опозиційні 
настрої у середовищі української інтелігенції, 
диференціація і різноспрямованість яких потребує 
подальшого дослідження. 
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The article analyzes the factors influencing the socio-
economic processes in shaping the political attitudes of 
the intelligentsia in Ukraine in the late nineteenth – early 
twentieth century. The author discovered that the eco-
nomic model of Ukraine united the features of the market 
and the administrative and centralized economy. Each of 
these two characteristics in their own retarded retraction 
of Ukrainian society in the processes of modernization and 
conditioned as loyal and opposition sentiments among the 
Ukrainian intelligentsia. Absence of elite in social and eco-
nomic structure of the Ukrainian society, and then and in 
state-political sphere, caused growth of a role of national 
intelligentsia – social group, characteristic for an industrial 
society - on the brink of 19-20th centuries.
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 УДК: 94(477)„1932/1933”     © Світлана Маркова
(м. Хмельницький)

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО ТА МІСТО В РОКИ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ:
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ДЕСТРУКЦІЙ (ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ)

Досліджено напрями розвитку сучасної 
історіографії з проблем відносин  українського міста 
і села 20-х – 30-х рр. ХХ ст. у контексті аналізу 
економічних деструкцій та морально-психологічних 
змін ментальної свідомості українців. Проаналізовано 
праці науковців, у яких висвітлені питання: співпраці 
сільського та міського населення у роки Голодомору 

1932-1933 рр.; впливу більшовицької ідеології на 
українську ментальність; наслідків стихійної 
урбанізації за рахунок селянської міграції у роки 
колективізації, розкуркулення, хлібозаготівельних 
кампаній. 

Ключові слова: історіографічний аналіз, місто, 
село, держава, урбанізація, Голодомор, соціальні зміни.
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Після здобуття Україною незалежності, науковці 
отримали вільний доступ до раніше „закритих” 
архівних фондів. Наслідком стала поява наприкінці 
90-х років колективних й одноосібних монографій, 
нарисів, збірок документів та матеріалів, що зокрема 
аналізують суспільно-політичні процеси початку ХХ 
століття в радянській Україні. Перші книги свідчень 
і документально-публіцистичні матеріали загострили 
питання важливості усної історії. По-новому починає 
висвітлюватися згаданий період у підручниках з історії 
України. Особливий науковий інтерес викликає тема 
Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. 

У наукових роботах, котрі були написані на початку 
нового тисячоліття, дається аналіз не лише наслідкам 
руйнування економіки українського села після 
проведення більшовицьких кампаній (колективізації, 
розкуркулення, хлібозаготівель тощо), але й робиться 
спроба екстраполяції морально-психологічних 
та культурно-світоглядних трансформацій, що 
відбувалися на селі в сучасний період української історії. 
Початок ХХІ століття розпочався із вагомих кроків 
української влади щодо визнання Голодомору 1932-
1933 рр. в Україні геноцидом та з’ясування науковцями 
його реальних масштабів і наслідків. На сьогоднішній 
день написано вже чимало узагальнюючих праць 
щодо соціально-економічних та політичних наслідків 
радянізації українських земель. 

Метою даної статті є історіографічний аналіз 
праць, у яких висвітлено малодосліджені на сьогодні 
питання: співпраці сільського та міського населення у 
роки Голодомору 1932-1933 рр.; впливу більшовицької 
ідеології на хліборобську українську ментальність; 
наслідків стихійної урбанізації за рахунок селянської 
міграції у роки колективізації, розкуркулення, 
хлібозаготівельних кампаній; ставлення 
партапаратників до робітників та селян; появи 
негативних кліше щодо сільських жителів на початку 
30-х років. Передбачається з’ясувати концептуальні 
підходи науковців до досліджень взаємин „місто-село” 
як структури суспільних сполучень або скупчень. 
У подальшому дана тема потребує комплексного 
вивчення головних дефініцій щодо села і міста у розрізі 
проблеми „життя та смерті” для сільського населення у 
роки Голодомору 1932-1933 рр.

З кінця 80-х років ХХ ст. вийшов ряд 
фундаментальних робіт вітчизняних та закордонних 
науковців, створено досить широку документальну 
базу з питань української історії радянського періоду 
20-х – 30-х рр. Чимало зроблено із дослідження 
Голодомору. У працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених С. Білоконя, Н. Бем, В. Васильєва, Л. Гриневич, 
С. Дібрової, В. Даниленка, В. Данилова, С. Дровозюка, 
А. Зінченка, Р. Конквеста, С. Кульчицького, С. Мак- 
судова, В. Марочка, Ю. Мицика, Дж. Мейса,  
М. Мухіної, Р. Пирога, І. Рибака, Н. Романець, В. Улянича,  
О. Шевчука, Є. Шаталіної, Ю. Шаповала, М. Якименка 
та інших дослідників висвітлено причини та жахливі 
наслідки голодоморів, діяльність органів влади, 

демографічні втрати, соціально-психологічні аспекти 
розкуркулення, колективізації, хлібозаготівель, духовні 
аспекти, деструктивні прояви під час Голодомору 
1932-1933 рр. Безпосередньо питаннями соціально-
економічних, національно-культурних відносин між 
містом та селом у міжвоєнний період займалися:  
С. Дровозюк, Г. Капустян, В. Коцур, Б. Кравченко,  
О. Криворучко, Ю. Лібер, А. Тростогон.

Як основні методи дослідження було використано 
(окрім загальнонаукових методів аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції та порівняльного аналізу) джерело-
знавчі методики, метод традиційного контент-аналізу.

Зазначимо, що цей матеріал не претендує на 
повномасштабний аналіз великого масиву теоретичних 
праць із окреслених питань, зупинимось лише на 
тих, що дають дефінітивну картину подій та явищ, 
котрі відбувалися на селі та у містах у роки першої 
п’ятирічки та формували соціальні статуси робітників 
і селян. 

У грудні 1929 року на конференції аграрників-
марксистів у своїй промові, зокрема, розділі „Місто і 
село” Й. Сталін наголошував на покращенні статусу 
селян в СРСР: „Селянин старого типу з його звірячим 
недовір’ям до міста, як до грабіжника, відходить на 
задній план. Його заступає новий селянин, селянин-
колгоспник, який дивиться на місто з надією дістати 
звідти реальну виробничу допомогу” [17, с. 160]. Проте 
саме насильницькі кампанії 20-х – 30-х рр. з проведення 
колективізації, розкуркулення, хлібозаготівель 
поставили селян на межу виживання. 

Зауважимо, що 1931 рік став останнім роком 
вільного пересування населення. У 1932 р. урбанізаційні 
процеси в радянській Україні уповільнюються 
внаслідок посилення внутрішнього контролю за 
громадянами. Запровадження внутрішніх паспортів 
для міського населення та обов’язкової прописки для 
нього, фактично визначило статус селян на рівні нових 
„радянських кріпаків”. 

Селян насильно закріпили за колгоспами без права 
вільного пересування. Ряд науковців класифікують такі 
дії геноцидом за соціальною ознакою. 

Взаємовідносини між містом, селом, державою 
потрібно розглядати на думку М. Шаповала „як основні 
типи громад і вищі форми людських скупчень. Село – 
публічний правно-територіяльний соціальний агрегат, 
що виконує у системі суспільного поділу праці функцію 
сільського господарства і живе з прямого відношення 
до землі. Місто – публічно-правний територіальний 
соціальний агрегат, що в системі суспільного поділу 
праці виконує функцію обробки мертвої матерії, 
функцію обміну, організацію наук, мистецтв і публічної 
адміністрації та існує з соціального відношення до 
села. Держава публічно-правовий агрегат, що виконує 
суверенне володіння територією, регулює відносини 
села і міста, силою охороняючи суспільну систему й 
існуючи з відношення до села і до міста” [6]. Він одним 
із перших на початку ХХ століття розпочав історико-
соціологічні дослідження міста і села України. Вчений 
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у рамках вивчення даного питання виступив засно- 
вником цілісної теорії взаємодії міста і села на основі 
пізнання соціальних ситуацій у місті та селі, їх взаємо-
впливів на рівні суспільства як соціальних громад, 
вивчення їх ролі у розвитку національної держави. 

У руслі поставлених нами проблем заслуговує уваги 
праця Б. Кравченка „Соціальні зміни і національна 
свідомість в Україні ХХ ст.”, у якій автор зробив 
спробу комплексного аналізу українського суспільства 
у 1930-ті роки. Одним із висновків, у розрізі нашого 
дослідження є: „Урбанізація, індустріалізація й 
розширення освіти докорінно змінили соціальну 
структуру української нації. З утвердженням українців 
як більшості в усіх групах, що визначають суспільну 
мобілізацію, здавалося: ніби були закладені соціальні 
передумови для національної консолідації. Проте вступ 
української нації в модерну епоху супроводжувався 
розгортанням широкомасштабного терору, під час 
якого загинули мільйони людей та було знищено 
культурну й політичну еліту нації” [9, с. 149].

Політичну оцінку ситуації в країні на початку 
30-х років дає С. Вонсович: „Безжальна розправа 
тоталітарної держави над окремими категоріями 
власного населення мала конкретний результат… 
Радянський Союз справді створив економічну систему, 
яка втілила найповніший і наочний приклад протиріччя 
між ідеологією і реальною дійсністю – тривалого 
і кривавого конфлікту” [4, с. 103]. Отже, на думку 
автора потрібно розглядати проблеми взаємовідносин 
„місто-село”, враховуючи політичну акцентацію як 
домінуючу. 

Вагомим внеском у розробку проблем відносин 
міста та села наприкінці 20-х – на початку 30-х років 
стала ґрунтовна праця провідних українських науковців 
„Політичний терор і тероризм в Україні. XIX–XX ст. 
Історичні нариси”. Автори книги у вступній статті 
зазначають: „Масовий державний терор в СРСР 
тривав не одне десятиліття. З його припиненням 
почався поступовий розклад суспільно-економічної 
системи, заснованої на насиллі та залякуванні” [14,  
с. 4]. У восьмому розділі книги „Управління 
державним терором” С. Білокінь, аналізуючи місце 
паспортизації в інформаційно-управлінській системі 
державного терору, зауважує наступне: „Запровадивши 
27 грудня 1932 р. по СРСР єдину паспортну систему й 
обов’язкову прописку паспортів, влада ставила перед 
собою одверто репресивну мету… Після проведення 
паспортизації, коли всі підозрілі особи були взяті на 
спеціальний облік, вийшла таємна постанова РНК: 
”Всім особам, узятим на таємний облік, як куркулів, 
в тимчасових посвідченнях, в графі останній – „На 
основі яких документів видано паспорт” – Ставити: 
„Паспорт видано на основі довідки ч.1 і постанови 
РНК ч.861”. Це означало „соціально-небезпечний" 
або „соціально-шкідливий” елемент” [14, с. 514]. 
Важливим є висновок автора: „Через м’ясорубку 
провели всі соціальні класи, включаючи пролетаріат, 
усі соціальні групи, винищуючи кращих із кращих. Час 

від часу йшло перетрушування персонального складу 
установ. Вирішальну роль відіграли партійні чистки” 
[14, с. 520]. 

Для наукової розробки теми Голодомору в Україні, 
важливими були оголошені у 1989 р. висновки 
Міжнародної комісії із числа провідних юристів світу 
про те, що в Україні упродовж 1932-1933 рр. вчинено 
акт геноциду. Комісія, як неурядовий орган, була 
створена з метою з’ясувати наявність, тривалість, 
причини Голодомору, його наслідки для України та 
назвати винуватців. Стосовно нашого дослідження 
інтерес викликає теза, що характеризує злочинне 
ставлення до селян більшовицького керівництва, 
низький рівень довіри до даного прошарку населення: 
„Хоча продукти харчування були в наявності в міських 
та промислових зонах, уряд зробив їх недосяжними 
для сільських мешканців і колгоспників, адже система 
внутрішніх паспортів обмежувала доступ селян у 
міські зони” [13, с. 172].

У 2006 р. з видавництва „Наукова думка” вийшли 
в світ нариси у двох томах „Історія українського 
селянства" [7]. Дане видання є узагальнюючою роботою 
з історії українського селянства. Другий том книги 
висвітлює політичні та соціально-економічні наслідки 
суцільної колективізації сільського господарства. У 
даній праці розкривають важливі для написання даної 
роботи питання „стихійної” та „планової” урбанізації. 
У розділі „Колективізація сільського господарства” 
В. Марочко, аналізуючи соціально правовий статус 
колгоспного селянства, дає аналіз урбанізаційним 
процесам, вибірковій паспортизації населення. Він 
робить висновок, що „… ЦВК та РНК СРСР запровадили 
27 грудня 1932 р. постанову „Про встановлення єдиної 
паспортної системи по Союзу СРСР та обов’язкову 
прописку паспортів”. Її запроваджували не для 
того, щоб зафіксувати почуття соціальної гідності 
за усвідомлення себе громадянином соціалістичної 
держави, а насамперед з метою персонального обліку 
населення, упорядкування його пересування по країні, 
здійснення політичних чисток” [7, с. 209-210].

Свій внесок у висвітлення Голодомору в Україні 
1932-1933 рр. зробив відомий західний дослідник 
радянської історії Р. Конквест. На основі доку-
ментальних джерел автор розкриває жахливі картини 
колективізації та Голодомору в книзі „Жнива скорботи: 
Радянська колективізація і голодомор” (1993 р.). 
Дослідивши суспільну атмосферу в країні на початку 
30-х років, він підсумовує: „Втеча у міста була 
єдиним порятунком для селян від розкуркулення та 
репресій. Потреба у робітниках була досить великою, 
індустріалізація вимагала не лише затрат матеріальних 
ресурсів, але й людських. Директори заводів і фабрик 
нелегально набирали робітників із числа „селян-
втікачів”. Проте систематичні облави не дозволяли 
їм почуватися безпечно… Селяни мали постійно 
доводили своє класове походження, непричетність 
до стосунків з куркулями. Селян-втікачів називали 
„дезорганізаторами соціалістичного виробництва”, 
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„куркулями”, „кровопивцями”, „паразитами” [8, c. 140; 
144]. Класова боротьба з селянами продовжувалася і в 
містах. Преса і періодика створювали образ селянина-
ледацюги, ворога соціалістичного будівництва, котрий 
гальмує індустріалізацію, колективізацію. 

„Організація більшовицькою владою штучного 
голодомору вже з 1932 р. потягнула за собою масову 
втечу сільського населення України до міст та 
промислових центрів, де забезпечення продовольчими 
товарами було набагато кращим” – зауважує у статті 
„Міграційні процеси в Україні на початку 30-х років як 
наслідок голодомору” В. Сергійчук [16, с. 156].

В українській історичній науці одним із перших 
дослідників Голодомору 1932-1933 рр. в Україні 
вважають С. Кульчицького. Інтерес викликає праця 
„1933: трагедія голоду”, що вийшла в 1989 р. [11]. 
У ній зроблено одну із перших спроб дати загальну 
характеристику здійснюваної на початку 30-х років 
сталінської соціально-економічної політики в Україні, 
складовою частиною якої була суцільна колективізація. 

Своєрідним підсумком багаторічних досліджень 
автора є праця „Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: 
труднощі усвідомлення”, у якій він робить один із 
важливих висновків про те, що: „Взаємовідносини 
робітників і селян з „державою-комуною” кардинально 
різнилися. Робітники одержували заробітну плату, 
частину якої було натуралізовано за допомогою 
карткової системи. Таким чином забезпечувалося 
виживання людей в умовах зростання цін на вільному 
ринку… Колгоспники, на відміну від робітників і 
працівників радгоспів, не одержували заробітної 
плати від держави… Держава створила умови, за яких 
колгоспи здавали їй переважну частку виробленої 
продукції, одержуючи натомість лише ту кількість 
промтоварів, яку відповідні державні організації мали 
намір і бажання виділити для сільської місцевості” [11, 
с. 211].

У 2008 році до 75-річчя Голодомору в Україні 
Міжнародним благодійним фондом „Україна 3000” 
та Службою безпеки України було видано збірник 
розсекречених документів з Галузевого державного 
архіву Служби безпеки України, доступ до яких раніше 
було закрито. Документи розповідають про здійснення 
органами держбезпеки масових політичних репресій, 
у тому числі й з метою приховування правди про 
Голодомор. Майже 70 років документи зберігалися 
під грифом секретності і були недоступними для 
дослідників [15]. У контексті нашої роботи інтерес 
представляє матеріал О. Стасюк „Руйнація традиційної 
культури українців у роки геноциду”, яка подає таке 
узагальнення: „Офіційні документи підтверджують 
масовість міграційних процесів… Восени 1932 р. 
люди збирали з домівок майже весь новий одяг, вишиті 
сорочки, рушники, хустки і їхали до міст і за межі 
України, щоб обміняти ці речі на харчі” [15, с.106].

„Відсутність документів звужувала можливість 
знайти заробіток до мінімуму. Тому шахти на південно-
східній Україні, переважно вугільні, були чи не єдиним 

порятунком, які забезпечували роботою значну 
кількість селян, які не мали документів”, – зазначає у 
своїй книзі „Геноцид українців: деформація народної 
культури” (2008 р.) О. Стасюк [18, с. 56].

У дисертаційному дослідженні О. Криворучка чи 
не найповніше на сьогоднішній день аналізуються 
проблеми взаємодії сільської та міської культури, 
їх тенденції, взаємовпливи, соціально-культурні, 
культурно-побутові, етнокультурні протиріччя [10].

У підручнику В. Білоцерківського „Історія України” 
(2007 р.) звернуто увагу на те, що: „Величезний 
приплив мешканців створював у містах надзвичайно 
важкі умови для існування, різко загострив дефіцит 
житла. Молодь розміщувалася в переповнених 
гуртожитках, а сімейні – в убогих халупах, часто 
землянках в передмісті. І все ж їхнє становище було 
кращим, ніж на селі” [3, с. 383].

Слушний висновок роблять у підручнику „Історія 
України” Ю. Алексєєв, А. Вертегел, В. Даниленко, 
зазначаючи: „Наплив мешканців з села призвів до 
ускладнення житлової та продовольчої проблеми. 
Знизились заробітки і загалом життєвий рівень 
населення” [1, с. 166].

Наприкінці 20-х на – початку 30-х рр. ХХ ст. 
радянська пропаганда активно закликала до залучення 
населення до нових культурних традицій. Зокрема, у 
журналі „Радянське мистецтво” (1929 р.) робітників 
і селян намагалися долучати до відвідування 
„революційної опери”, створення „драмгуртків”, 
проведення „соцзмагань між театрами”. „Робітникам 
мистецтва треба серйозно поміркувати над тим, 
щоб наблизити до себе широкі кола робітників. 
Відповідним культустановам належить подбати про 
те, щоб і оперу наблизити за змістом до виробництва”, 
наголошувалося у статті „За революційну оперу”  
Л. Геліна від 30 жовтня 1929 р. [5, с. 8]. 

Т. Арзуманова характеризує громадську свідомість, 
як зрівняльну, якою комуністична ідеологія замінила 
релігію, а також глибокий соціокультурний розкол 
„низів” і „верхів” суспільства [2].

У монографії В. Лозицького „Політбюро ЦК 
Компартії України: історія, особи, стосунки (1918-
1991)” є слушний висновок: „Головними винуватцями 
трагедії українського народу стали Сталін та 
його оточення, які цілком свідомо стали на шлях 
конфронтації з селянством, на шлях індустріалізації 
і мілітаризації економіки, в першу чергу за рахунок 
села” [12, с. 66].

Наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. постав новий 
робітничий клас. У містах поширення набувають 
соціалістичні змагання, міцніє соціальний статус 
заводського пролетаріату. Проте факт слабкого 
представництва етнічних українців у містах стримував 
їхній національний розвиток. Село ж важко працювало 
на місто, не отримуючи еквіваленту за свою працю. 
Українське населення сіл, яке складало чисельну 
більшість, змушене було підкорятися переважно 
„неукраїнському” місту. Карткова система забезпечення 
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продуктами харчування жителів міст дозволила 
зберегти для них мінімальний рівень життя, селяни ж 
стали заручниками економічної диктатури.

Отже, досліджуваний період характеризується 
загостренням соціально-економічної, морально-
психологічної ситуації не лише на селі, але й у містах, 
внаслідок поширення репресивних практик. Від 
більшовицького терору страждали як жителі міста, 
так і жителі села. Але, можна стверджувати, що село 
та місто різною мірою зазнали втрат від Голодомору 
1932-1933 років, відповідно, в рамках сільської та 
міської культур трагедія Голодомору отримала різне 
відображення.

На сьогодні не достатньо вивченими є: зміни, 
які відбувались у соціальному складі робітників у 
результаті масового напливу сільського населення в 
промисловість під час індустріалізації, колективізації, 
розкуркулення; наслідки культурної революції та 
її впливи на соціальну стратифікацію українського 
суспільства; морально-психологічні та культурно-
світоглядні трансформації українського села під час 
Голодомору 1932-1933 рр. та їх пролонговані впливи.
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The article studies the directions of modern histori-

ography concerning problems of relations between town 
and village in 1920-1930s in the mental consciousness of 
Ukrainian people. Analyzing the works of Ukrainian writ-
ers, the following questions were revealed: collaboration 
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1933; impact of the Bolshevik ideology on corn-growing 
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КЛАНОВО-КОРПОРАТИВНЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ
В ОЦІНКАХ АНАЛІТИКІВ ТА ЕКСПЕРТІВ

У статті розглядаються важливі аспекти впливу 
великого бізнесу на життя української держави 
та суспільства, зокрема йдеться насамперед про 
взаємовідносини у трикутнику „влада – громадянське 
суспільство – бізнес”. Автор приходить до висновку, 
що саме у добу президентства Л.Кучми відбувається 
стрімке формування в Україні великого капіталу, 
що в кінцевому рахунку призводить до утворення 
непідконтрольних йому груп впливу‚ які прагнуть 

самостійної ролі у владі й політиці та намагаються 
реалізувати її через виконавчу владу. Головним 
результатом змін останніх 15 років у суспільно-
політичній сфері стало майже цілковите відчуження 
суспільства від влади, яка відвела громадянам роль 
статистів і дістала у відповідь мізерний рівень 
поваги та довіри. Нові соціальні реалії вимагають 
переосмислення всього характеру соціальних відносин. 
Громадянам слід виробити ефективні інструменти 
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шляхом формування груп тиску, широких громадських 
рухів з метою трансформації ролі влади та обмеження 
впливу олігархів на всі сфери суспільно-політичного 
життя.

Ключові слова: кланово-корпоративне суспільство, 
політична влада, групи тиску, громадянське 
суспільство.

Декілька останніх років в українському суспільстві 
жваво обговорюється проблема ролі великого 
бізнесу у житті держави, його вплив на суспільство. 
Якщо сказати простіше, то йдеться насамперед про 
взаємовідносини у трикутнику „влада – громадянське 
суспільство – бізнес”.

Сьогодні аксіомою політичного й соціально-
економічного життя України стало взаємопроникнення 
й переплетіння інтересів політичної влади і великого 
бізнесу. Дехто з дослідників сьогодні вважає, що 
наступив той момент, коли пануванню олігархічних 
кланів слід протиставити активну участь громадян 
широких громадських об’єднань у суспільно-
політичному житті суспільства. Ця проблематика і 
буде в центрі уваги автора.

Мета статті полягає у тому, щоби у більш широкому 
контексті з’ясувати деякі аспекти співвідношення, 
взаємовпливу і взаємопроникнення політичної влади 
і великого бізнесу впродовж останнього десятиліття. 
При цьому автор зосередив увагу на експертних 
оцінках феномену кланово-корпоративного суспільства 
в Україні.

В процесі опрацювання матеріалу автор поставив такі 
завдання: 1) проаналізувати експертні оцінки кланово-
корпоративного суспільства в Україні; 2) просте- 
жити важливі етапи становлення олігархічно-
кланової системи від доби Л. Кучми до президентства  
В. Ющенка.

Говорячи про попередні дослідження цієї 
проблематики, зауважимо, що статті і більш 
детальні розвідки почали з’являтися лише в останнє 
десятиліття. Перший найповніший перелік складових 
та активів різних кланів свого часу надав політолог 
К.Бондаренко [2]. Нещодавно з’явився перший 
достатньо систематизований огляд розвитку великого 
капіталу в Україні [3]. 

Однією з останніх розвідок, де подано аналіз 
впливу на соціально-економічні та політичні процеси 
представників великого капіталу, є книга експерта 
Сергія Руденка „25 багатіїв України” [13]. До речі, 
автор цього дослідження став відомим, завдячуючи 
своїм більш раннім публікаціям – „Вся прем’єрська 
рать” (про оточення Віктора Януковича) та „Вся 
Юлина Рать” (про найближче політичне оточення 
Юлії Тимошенко) [14], котрі побачили світ відповідно 
у 2007 та 2008 роках. Як підкреслюється в сучасному 
експертному дослідженні, представники великого 
бізнесу в Україні приймають найактивнішу участь у 
процесах прийняття політичних рішень. Ілюстрацією 
цього є „персональна присутність абсолютної 
більшості українських бізнесменів „першої сотні” в 

парламенті або уряді” [9, c.16].
Період президентства Л. Кучми канадський 

дослідник Л. Вей досить вдало назвав „конкурентним 
авторитаризмом” [15]. Детально відносини великого 
бізнесу і політиків, особливо за часів президентства 
Л. Кучми, проаналізовані у ґрунтовній статті Георгія 
Касьянова, завідуючого відділом новітньої історії та 
політики Інституту історії НАН України [7]. Зауважимо, 
що на думку вченого, механізми розподілу ренти ще 
чекають на свого дослідника. Причому упевнено можна 
сказати лише одне – будь-який великий капітал був 
відомий Л. Кучмі та його оточенню й у кожний момент 
міг стати або об’єктом, або мішенню для силових і 
фіскальних відомств. Більше того, саме у добу Кучми 
представники великого бізнесу „перетворили владу 
на спосіб здобуття власності, а власність – на спосіб 
впливу на владу” [7, c.172]. 

Відносно часових меж становлення кланово-
корпоративного суспільства зауважимо наступне. 
Більшість дослідників схиляється до думки, що 
інтенсивний період його формування розпочався десь 
років 15 назад. Вчений Сергій Пролеєв вважає, що саме 
в останні 15-20 років в Україні склалося „кланово-
корпоративне суспільство, що на сьогодні досягло 
стадії остаточної кристалізації”. Причому, як зазначає 
експерт політичною формою правління, що відповідає 
даному типові суспільства, є олігархічна республіка, 
у якій зацікавлена абсолютна більшість українських 
політиків всіх кольорів.

Як відомо, у розвинутих суспільствах пряма участь 
великого бізнесу в органах публічної влади зведена 
до мінімуму. До того ж певний вплив на соціально-
економічний розвиток мають інститути громадянського 
суспільства, різноманітні асоціації громадян, суспільні 
рухи. Таким чином, влада хоча б якоюсь мірою не 
виступає самоціллю, а є скоріше універсальним 
ресурсом, за допомогою якого відбуваються соціальні 
перетворення.

Однак в Україні сьогодні, на жаль, не участь 
громадян у суспільно-політичних процесах та їх 
вплив на стан речей в економіці є базовою рисою 
розвитку соціуму. У нас основною практикою кланово-
корпоративного суспільства, що сформувалося 
останніми десятиліттями, на противагу політичній 
участі як основному засобу відтворення політичної 
системи є панування. Проте, чи можна в цьому випадку 
вести мову про політику? Чи зберігається тут засадниче 
значення політики як, по-перше, антитези пануванню 
та, по-друге, як справи вільних і рівних людей? Усі 
ці питання потребують більш докладного і глибокого 
аналізу, а в цій розвідці автор зосереджує увагу на 
оцінках ролі великого бізнесу в житті українського 
суспільства, його впливу на політику. 

Підводячи попередні підсумки минулих 5 років, 
пов’язаних з президентством В.Ющенка, можна 
констатувати, що корінні зміни у відносинах „влада – 
суспільство – бізнес” так і не відбулися. Наведемо 
тут оцінку, яку давали експерти Центру Разумкова 
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суспільно-політичній і економічній ситуації в країні 
напередодні виборів. Ось що вони писали у 2004 році: 
„Приватизація, покликана створити потужний клас 
власників, дати поштовх розвитку малого і середнього 
підприємництва, стала розподілом національного 
надбання у вузькому колі груп та осіб; найактивнішу 
участь у ньому взяла колишня партійно-господарська 
номенклатура в тандемі з лідерами кримінального 
бізнесу. Багато стратегічно важливих підприємств 
були продані за безцінь; над тими, що залишилися 
в державній власності, – встановлений контроль 
лояльних до влади фінансово-промислових груп, який 
не передбачає жодної відповідальності, але дозволяє, 
не інвестуючи ні копійки, визискувати виробничі 
ресурси, ховаючи прибутки у тінь”. Задамо питання, 
чи щось суттєво змінилося через 5 років. Вряд-чи. 
Автори прийшли до висновку, який сьогодні поділяє 
більшість експертів: „Створена в такий спосіб 
економіка дістала назву кланово-олігархічної. Ця 
назва певною мірою характеризує і стан українського 
суспільства. Воно дедалі більше нагадує суспільства 
напівколоніальних країн з бідним деградуючим 
населенням, компрадорською буржуазією і 
корумпованою політичною верхівкою. На цьому 
фоні розмови про загальнолюдські цінності, правову 
державу, громадянське суспільство, демократію 
виглядають наївними і недоречними. Олігархія за 
визначенням несумісна з демократією і не керується 
потребами суспільства. Сенс її існування – збагачення 
завдяки владі і влада завдяки багатству” [6].

Почнемо з того як сьогодні оцінюється доба 
Кучми, який давши перший пропагандистський „залп” 
по представникам бізнесу, котрі тоді лише почали 
зводитися на ноги, залишив Україну зі сформованими 
і хижацьки налаштованими олігархами, яскравим 
представником яких він сам був довгі роки. 

Політична кар’єра Л. Кучми розпочалася з гучних 
заяв про боротьбу з „гладкими котами” та реальних 
спроб нормалізувати стан справ в економіці, яка стрімко 
розвалювалася. Ставку було зроблено на стабілізаційні 
заходи за зразком „шокової терапії”. 

Оскільки уряд Л.Кучми не обмежився декла-
раціями, а справді розпочав активні дії з реалізації 
запропонованих заходів, він був приречений на 
гострий конфлікт із постноменклатурними групами 
впливу, які ситуативно контролювали парламент і 
були здатні заблокувати будь-які дії, спрямовані проти 
їхніх поточних інтересів. Саме вони тоді скористалися 
персональним конфліктом між Л. Кравчуком та  
Л. Кучмою – президентові не подобалися політичні 
амбіції прем’єра, і він був ладен скористатися першою-
ліпшою можливістю, аби усунути його з політичної 
верхівки.

У травні 1993 р. Л. Кучма подав у відставку‚ 
мотивуючи це браком повноважень уряду, якому 
доводилося виконувати рішення Верховної Ради, 
що суперечили програмі стабілізаційних заходів. 
Верховна Рада відставку не прийняла. Водночас 

президент Л. Кравчук‚ посилаючись на подальше 
погіршення економічної ситуації‚ висунув вимогу 
надати президентові право безпосередньо керувати 
урядом та видавати укази, які б мали силу закону, з 
питань‚ не врегульованих чинним законодавством. 

Усе це спровокувало конфлікт із тими групами 
впливу, які прагнули контролю над урядом через 
Верховну Раду. У країні розпочалася гостра політична 
криза, однією з причин якої був конфлікт між різними 
групами інтересів стосовно контролю над урядом. 

Президент і тоді, як і сьогодні, „воював” із 
Верховною Радою, вона – з урядом та президентом, 
уряд – з президентом та Верховною Радою. При цьому 
конфлікт між президентом та Верховною Радою назовні 
виглядав як суперечка щодо вибору найефективнішого 
способу керування країною. Насправді ж однією 
з найважливіших причин, яка не рекламувалася, 
був контроль над виконавчою владою у центрі та в 
регіонах – він де-факто забезпечував і контроль над 
економічними ресурсами [7].

Президент у цей час намагався жорстко 
контролювати виконавчу владу (іноді перебираючи її 
функції), а оскільки вона також була об’єктом зазіхань, 
зокрема регіональних груп, виникали суперечності, які, 
зазвичай, перетворювались у публічні конфлікти між 
президентом і прем’єр-міністрами та між президентом 
і Верховною Радою. До того ж, саме тоді президент 
Л. Кучма дедалі активніше вдається до особистого 
контролю за розподілом ренти‚ а тим часом стрімке 
формування великого капіталу тепер уже шляхом 
масштабної приватизації призводить до утворення 
непідконтрольних йому груп впливу‚ які прагнуть 
самостійної ролі у владі й політиці та намагаються 
реалізувати її через виконавчу владу. Наведемо тут 
приклад створення таких олігархічних груп впливу. 

Як відомо, у першій половині 1998 р. була 
створена Національна акціонерна кампанія „Нафтогаз 
України” з метою „максимальної лібералізації 
газового ринку”. Однак після того як її керівником 
у 2001 році був призначений Юрій Бойко ресурси 
газотрейдерів поєднані із українськими нафтовиками 
стали основою стрімкого зростання потенціалу НАК. 
Особиста близькість Ю. Бойка до Л. Кучми поступово 
перетворила „Нафтогаз” на найбільш потужну 
структуру організованих інтересів у галузі, яка, до 
речі, успішно конкурувала навіть з такою регіонально 
сконцентрованою групою, як вугільне лобі [9, c. 25].

Чимало надій з можливою перспективою 
подолання найбільш вразливих впливів олігархів та 
криміналітету на політику українське суспільство 
пов’язувало з подіями, що розгорнулися у 2004 р. на 
Майдані. Однак цим надіям так і не судилося збутися. 
Відомий вчений Анатолій Гальчинський, зупиняючись 
на завданнях деолігархізації суспільства, які поставила 
перед собою „помаранчева влада”, зауважує, що блок 
„Наша Україна” ніяк не менше був просякнутий 
впливами і контролем з боку олігархічних кіл, аніж 
свого часу блок „За єдину Україну”. Вчений зазначає: 
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„У дійсності обидва парламентські блоки були 
сформовані на ідентичній соціально-економічній базі.  
І у першому, і у другому блоках замовляли й оплачували 
„музику” олігархічні структури, мета яких зводилася 
до добре відомого – остаточно приватизувати не лише 
парламент, а й усю виконавчу гілку влади – не лише 
уряд, а й президентські структури. Ідентичними були 
і їхні економічні прагнення – забезпечити особисту 
участь у перерозподілі власності, отримати інші 
економічні преференції” [4, c. 176]. 

Запекла боротьба політико-олігархічних угруповань 
продовжувалась з різним успіхом упродовж 2006 –  
2007 рр. Як відомо, вибори 2006 року, які позначилися 
крахом коаліції помаранчевих сил і засвідчили різке 
падіння популярності президента В.Ющенка, не 
лише стали реваншем найпотужніших груп впливу з 
Донбасу, а й дещо несподіваною концентрацією влади 
в їхніх руках. 

У результаті виборів у Верховній Раді виникли 
умови для домінування саме цих груп, оскільки 
їхні опоненти та конкуренти або не отримали 
представництва у вищому законодавчому органі, або 
були не здатні об’єднатися. Внаслідок закулісних 
політичних оборудок у парламенті було створено 
„антикризову коаліцію” з потужним представництвом 
групи Р.Ахметова та його союзників. Виник ідеологічно 
і політично пікантний союз крупного капіталу та лівих 
партій – соціалістів і комуністів.

Антикризова коаліція негайно розпочала 
акції, спрямовані на монополізацію влади. Партія 
регіонів отримала в уряді посади прем’єр-міністра, 
усіх віце-прем’єрів, 14 з 19 міністерських крісел. 
Соціалісти здобули посаду спікера Верховної Ради та  
3 міністерських портфелі, комуністи – 1 міністерську 
посаду. Водночас понад 200 посад у вищих органах 
виконавчої влади було перебрано представниками 
коаліції. Одночасно активізувалися дії, спрямовані 
на перетягування депутатів з інших фракцій до 
складу антикризової коаліції – з метою забезпечити 
їй конституційну більшість у 300 голосів. Зрештою, 
спостерігалися спроби уряду мінімізувати обсяг 
президентських повноважень у найважливіших сферах 
економіки і політики, навіть зовнішньої.

Паралельно уряд, який згідно з положеннями 
політичної реформи, що набули чинності з січня  
2006 р., став реальним центром економічної політики, 
повернувся до практики надання спеціальних 
економічних пільг клієнтельним групам. Державний 
бюджет, інвестиційна політика, стягування податку на 
додану вартість, адресна приватизація – усе це стало 
об’єктами економічного перерозподілу в період другого 
уряду Януковича на користь однієї, найпотужнішої, 
приватної бізнес-групи. Варто звернути увагу і на ту 
обставину, що розпочався зворотний процес тінізації 
економіки – 2007 р. обсяг тіньового обігу становив  
39% ВВП [7, c. 176].

В сучасних аналітичних розробках спостерігається 
і критика українського капіталізму „зліва”. Хоча вона, 

до прикладу, у працях лідера КПУ Петра Симоненка 
значною мірою підпорядкована певним тактичним 
цілям, однак не можна не погодитись с певними 
оцінками впливу крупного капіталу на розвиток 
політичного процесу. Говорячи про зрощування 
„влади і капіталу”, політик особливо підкреслює 
при цьому роль у нашому суспільстві „політичного 
бізнесу” уособлюваного в діяльності чиновників-
бізнесменів. Автор зокрема підкреслює, що сьогодні 
без перебільшення можна констатувати: „політичний 
бізнес” визначає обличчя, характер нинішньої 
української буржуазії. „Саме з „політичного бізнесу” 
виросла українська олігархія. Достатньо згадати, в яких 
умовах розвивався і приростав капітал В. Пінчука – 
зятя Л. Кучми” [11, c. 112]. 

Отже, ми констатуємо, що ідеологія змін і курс 
реформ, які проголошувалась на Майдані так і не 
були реалізовані. Сьогодні Україна являє собою 
„олігархічну республіку” з кількома невідомими – 
нерозвиненим громадянським суспільством і 
безконтрольним та соціально безвідповідальним 
„великим бізнесом”. Хоча, як відзначають деякі 
дослідники, Олігархічна модернізація на певному 
етапі розвитку України відіграла позитивну роль. Вона 
властивими їй засобами вирішила завдання виведення 
країни з глибокої структурної кризи. Проте збереження 
основних елементів олігархічної моделі „виявилося 
несумісним з новим етапом економічного зростання” 
[3, c. 43].

Як же оцінюють, зокрема роль влади і бізнесу 
на сучасному етапі українці? Розпочнемо з аналізу 
тієї верстви населення, котру кваліфікують під час 
проведення соціологічних опитувань як середній 
клас. За даними українського PR-агентства Noblet Me-
dia CIS, яке проводило дослідження з питань довіри 
суспільним інститутам, забезпечені українці виявили 
дуже низький ступінь довіри до влади – на рівні 8 % 
і хоча значно більший, але все-таки невисокий рівень 
довіри до бізнесу. Причому половина опитаних очікує 
від держави врегулювання комерційної сфери і, що 
головне, у разі втручання держави у справи бізнесу 
стане на бік держави. Зазначимо, що для бізнесу це 
сигнал, що необхідно чітко ідентифікувати власні 
інтереси і коло відповідальності, визначивши своє 
місце у системі соціально-економічних відносин.

В якості сталої негативної тенденції відчувається 
психологічне відчуження в суспільстві передусім 
молоді. Так, кожна друга молода людина, згідно 
опитувань проведених ще у 2003 році Держкомстатом 
хотіла б жити за кордоном [5]. В цьому зв’язку 
звернемося до моніторингових опитувань, проведених 
Інститутом Соціології НАН України. За результатами 
2006 року інтегральний рівень тривожності українців, 
розрахований за 80-бальною шкалою виявився 
вище середнього і склав 46,1 бали. Тоді як людей з 
низьким рівнем тривожності у нас усього 2,8%, а ось 
з підвищеним і високим рівнем відповідно 15,3% та 
5,2%. Якщо ж ще до цього подивитись на рівень утрат, 
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котрі спіткали пересічну людину, то найвищий процент 
(майже 20%) набрала позиція „втрати соціального 
оптимізму та надії”, яка з іншими потрясіннями 
пересічної людини – безпомічності перед органами 
влади (13,1%) та перед „людською зрадою” (16,2%) 
складає серйозне інтегральне психологічне підґрунтя 
для негативних суспільно-політичних настроїв [1, c. 39, 
42]. Зрозуміло, що такий стан надмірної тривоги у 
суспільстві має серйозне підґрунтя. Після 2000 р., 
коли фактично завершилась криза перехідного 
періоду, з’являються нові верстви населення, котрі 
відчувають себе ущемленими. Це „нові бідні”, які 
складаються насамперед з молоді. Якщо у 90-і роки 
серед безробітних значну частину складали люди 
передпенсійного віку, то останнім часом склад 
безробітних в Україні (як і в Східній Європі) значно 
помолодшав. За даними загальнонаціонального 
соціологічного опитування (проведене у червні 2006 р., 
опитано 2025 респондентів) серед офіційних та 
неофіційних безробітних доля молоді віком 18-28 років 
складає 35-40%, а серед осіб 18-39 років – близько 60% 
[11, c. 105]. 

Що ж насамперед може протистояти олігархічно-
клановій структурі сучасного українського 
соціуму? Це насамперед розвинені інститути 
громадянського суспільства. Однак його становлення, 
як зазначає сучасний український дослідник Євген 
Невмержицький, відбувається „повільно і надзвичайно 
складно, у боротьбі зі стереотипами тоталітарного 
минулого, під тиском авторитаристських тенденцій, 
вождистської ідеології та закликами приведення до 
влади „сильної руки” [10, c. 55]. Такий інструмент 
як партійне будівництво і представницька політична 
участь, що досить ефективно працює в розвинених 
демократіях, в Україні вступає у конфлікт з 
нереформованою правовою системою. Внаслідок цього 
виникають труднощі з легалізацією партій та об’єднань 
громадян, котрі створюються. При цьому має місце 
адміністративний тиск на засоби масової інформації 
та закриття тих, що не відповідають корпоративним 
інтересам „правлячих та корумпованих груп”.

Навіть такий, здавалось, вже невід’ємний та 
розвинений інструмент української електоральної 
демократії як свобода слова фактично не працює, 
або ж працює, проте у номенклатурно-клановому 
контексті набуває спотворених форм. Не допомагає тут 
і така модель спілкування можновладців з виборцями 
як відомі ток-шоу – „Шустер Live” чи „Велика 
політика з Євгенієм Кисельовим”. Як влучно зауважив 
кореспондент „Дзеркала тижня” Микола Караменов, 
ток-шоу в нас „стали чимось на кшталт духовно-
інтелектуальних саун для можновладців”. Вони мають 
неабиякий „очисний характер” у фольклорному 
значенні і потребують, на думку автора, „ретельного 
дослідження” етнологів, міфологів, соціальних 
антропологів. Часом для протиборствуюючих 
політичних таборів та їх представників вони стають 
такою собі „вольницею”, де можна відвести душу 

і „сказати правдиве викривальне слово”, оскільки 
всі без виключення політичні діячі, зростаючи на 
гумусі радянського колективістського менталітету, 
сьогодні іноді проникаються почуттям провини перед 
простими людьми. І чому, до прикладу, „не покаятися” 
за прихватизацію, не виходячи однак за межі 
партійних і корпоративних інтересів і перебуваючи у 
контексті „картини світу працівників номенклатури”. 
І як в давньогрецькій виставі глядачі під час ток-шоу 
виконують роль народного хору, який або схвалює 
слова „героя” (у нашому випадку політика), або ж 
заперечує їх. Позиція представників виборців графічно 
відображається на моніторах після емоційного 
натискання „хором” відповідних кнопок. Більшість 
активних учасників подібних теле-шоу іде на цей 
обряд „публічного очищення і різання правди-матки 
одне одному в очі” з певним задоволенням „після дій 
казкового збагачення в гранично короткі строки” з 
тим, щоб пройшовши його зі спокійною душею почати 
планувати ще більш витончені способи нагромадження 
особистого добра [8]. 

Отже вакуум, що утворюється у суспільних 
відносинах, як вважає Є.Невмержицький, заповнюється 
„організованими корумпованими конгломератами”, 
котрі, використовуючи значні фінансові накопичення 
і недосконалість законодавства, скуповують ЗМІ, 
фінансують партії та об’єднання громадян, проникають 
в їх керівні органи з наступним забезпеченням участі у 
виборах, зайняття посад у структурах влади як центру, 
так і регіонів для задоволення власних корисливих 
інтересів [10, c. 55]. 

Внаслідок цього – вибудовується інша стратегія 
дії у амбівалентній соціальності полягає у залученні 
корпоративних схем впливу. Цей шлях виявляється 
найбільш ефективним. Оскільки ж справа може 
ефективно здійснюватися лише у межах корпорації, 
тому забезпечення її успішності потребує утворення 
корпоративного зв’язку між дієвцем та певною 
інстанцією, від якої залежить те чи інше потрібне 
рішення. Цей прихований факт „встановлення 
зв’язку” – тобто фактично утворення корпорації – 
складає основу легалізації справи і підвищує її шанси 
успішності. 

Яскравим прикладом зав’язування і використання 
зв’язків десятиліття Кучми була одна з найколоритніших 
фігур в оточенні Л.Кучми та „тіньовій політиці” – 
Олександр Волков. Практично не маючи „власного 
бізнесу” з 1994 р., О.Волков мав колосальні зв’язки 
в найрізноманітніших бізнес-структурах (від 
агропромислових до лікеро-горілчаного бізнесу), 
а з 1994 до початку 2000-х рр. – величезний вплив в 
оточенні Л.Кучми. 

Отже, у підсумку можна констатувати наступне. 
У центрі уваги експертів та аналітиків знаходяться 
насамперед проблеми перерозподілу власності у 
90-роки, а також феномен ураганної приватизації, 
наслідком якого став несправедливий і можна сказати 
„знущальний” перерозподіл власності в Україні. 
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Якщо ж говорити про політику, то, як вважає 
більшість експертів, завдячуючи олігархічним впливам, 
вона виступає не запорукою свободи, гарантією 
рівності та запобіганням пануванню, а навпаки – 
засобом найбрутальнішого панування так званих 
можновладців над пересічними людьми. Вона робить 
вузьке коло людей монополістами влади, а абсолютну 
більшість суспільства – заручниками їх свавілля.

Головним результатом змін останніх 15 років у 
суспільно-політичній сфері стало майже цілковите 
відчуження суспільства від влади, яка відвела 
громадянам роль статистів і дістала у відповідь 
мізерний рівень поваги та довіри. При цьому 
контрольований олігархами український політичний 
клас, за словами відомого соціолога Євгена Головахи, 
дуже схожий на космічну „чорну дірку” в необмеженій 
кількості поглинаючу матерію. 

Згадані проблеми деякі політологи дуже часто 
списують на рахунок „перехідного періоду”. Тим 
часом насправді „перехід” вже давно відбувся, 
трансформаційні процеси завершилися – відносини 
влади і власності набули чітко окреслених форм.  
І наївно вважати, що кланово-олігархічний режим є 
перехідним етапом на шляху до демократичної правової 
держави. Більш того, ніякі серйозні суспільні зміни 
не відбудуться поки докорінним чином не зміниться 
соціальна структура нашого суспільства. „Архітектура 
соціальної будови” в Україні, використаємо тут 
вираз відомого соціолога Пітирима Сорокіна, й досі 
відрізняється від її західного аналогу, насамперед 
через наявність великої частки соціальних „низів” і 
недостатності середніх прошарків суспільства [12,  
c. 21]. Сьогодні в Україні виникають нові верстви – 
нові бідні, удаваний ерзац-середній клас, який зникає 
як примара з початком кризи і, зрозуміло, олігархічний 
капітал, котрий має контрольний пакет акцій в політиці. 

З іншого боку поступово утворилися й утвердилися 
нові форми соціальної ієрархії, де на верхньому щаблі 
її перебуває верхівка великого бізнесу, державних 
чиновників вищого рангу, значна кількість депутатів 
Верховної Ради, верхівка силових, фіскальних та 
судових структур. Ці групи утворили герметичний 
соціальний простір, який забезпечує їм соціальну та 
політичну самодостатність і водночас перетворює 
їх на своєрідну касту з власними соціальними та 
культурними нормами, які у кращому випадку не 
збігаються, а у гіршому – суперечать відповідним 
нормам демократичного, соціально орієнтованого 
суспільства. 

Тут варто зазначити ту особливість розвитку 
українського суспільства, що політико-економічна 
модель, яка почала формуватися з середини 90-х 
років і була заснована на домінуванні фінансово-
економічних груп призвела до специфічного сценарію 
посткомуністичних трансформацій. Як зазначають 
сучасні дослідники Олесь Лісничук та Олександр 

Сушко, „феномен політико-економічних груп” (ПЕГ) 
зайняв суспільну, політичну та економічну ніші, які 
в європейських демократичних системах займають 
інші суб’єкти. При цьому витіснення інших суб’єктів 
відбулося „мирним шляхом”, оскільки жодних 
співмірних за впливом і силою груп інтересів в Україні 
на момент формування ПЕГ не існувало, або вони були 
неорганізованими та слабкими [9, c. 15]. 

В реальному житті інститути представницької 
демократії використовуються переважно для 
лобіювання економічних інтересів, або ж для 
з’ясування стосунків та конкурентної боротьби між 
найпотужнішими олігархічними групами інтересів. 
Саме тому суспільно-політичні інститути, котрі 
формально покликані забезпечувати народовладдя – 
Верховна Рада, вибори, насправді є його імітацією. 
За таких умов панування можновладців – і загалом 
їх діяльність – має відверто цинічний характер, 
унеможливлюючи очікуваний громадянами зв’язок 
політики та моралі. 
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Maksym Moskalov
Clan-corporate society in Ukraine
in analytical and expert reviews

This article examines important aspects of the large-
scale business’s impact on the life of Ukrainian state and 
society. In particular it refers to relations in the triangle 
„government-civil society-business”. The author comes to 
the conclusion that it is in the time of Kychma’s presidency 
took place rapid formation of large-scale capital in Ukraine. 
In the final analysis it leads to the creation of not controlled 

groups of interests who are aiming to play a separate role in 
the government and politics and are attempting to realize in 
thought the executive power. New social realities demand 
rethinking of the whole nature of social relations. Citizens 
should develop effective tools by forming groups of pres-
sure, wide public movements aiming the transformation of 
the authority’s role and limitation of the oligarchic impact 
on all spheres of public and political life. 

Key words: clan-corporate society, political power, 
pressure groups, civil society.
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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
УДК: 327(438:477)         © Jan Draus

(Przemyśl, Polska)
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

W LATACH 1991-2008 (ZARYS PROBLEMATYKI)
У статті аналізуються процеси, які впливають 

на формування та напрямки розвитку польсько-
українських стосунків у 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст., їх 
зв’язок із загальноєвропейськими і євроатлантичними 
процесами. Автор визначає концепції зовнішньої 
політики, які формувалися політичною елітою 
незалежної України та їх вплив на становлення 
польсько-українських стосунків, розглядає об’єктивні 
умови, що вимагають поглиблення цих відносин, 
намагається послідовно і всебічно проаналізувати 
причини внутрішнього і зовнішнього характеру, які 
можуть негативно позначитись на стосунках поміж 
Україною і Польщею.

Ключові слова: міжнародні відносини, польсько-
українські стосунки, незалежність, стратегічне 
партнерство, Єврорегіони, політична криза, 
„помаранчова революція”, інтеграційні процеси. 

Rozpad Związku Sowieckiego spowodował załamanie 
się dwubiegunowego systemu na którym opierał się doty-
chczasowy ład międzynarodowy. Powstanie nowych 
państw zmieniło mapę polityczną Europy. W nowej wyt-
worzonej wówczas konfiguracji geopolitycznej szczególne 
znaczenie dla odrodzonej III Rzeczpospolitej miała prokla-
macja niepodległej Ukrainy. Nastąpiło to 24 sierpnia 1991 
roku (tuż po moskiewskim puczu Janajewa) przyjęciem 
przez parlament ukraiński Aktu Niepodległości* [10,  
s. 174], który następnie potwierdzony został w ogólnonar-
odowym referendum 1 grudnia 1991 roku. Już następnego 
dnia tj. 2 grudnia 1991 roku Polska, jako pierwsze państwo 
na świecie, uznała oficjalnie niepodległość Ukrainy, 
dopełniając niejako wcześniejsze uchwały Sejmu i Senatu 
RP z końca sierpnia 1991 roku, które z aprobatą powitały 
ukraiński Akt Niepodległości [24, poz. 205]. Podkreślić 
należy, że zaraz po uchwaleniu przez parlament ukraiński 
Aktu Niepodległości obydwa państwa nawiązały stosunki 
quasi-dyplomatyczne w postaci specjalnych wysłanników 
(J. Kozakiewicza ze strony polskiej, T. Staraka ze strony 
ukraińskiej), podniesionych następnie do rangi ambasa-
dorów. Uznanie przez Polskę niepodległości Ukrainy było 
nie tylko ważnym aktem politycznym, ale także otwarciem 
drogi do podpisania przez obydwa państwa „Traktatu 

między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym 
sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy”. Ów 
traktat podpisany w Warszawie 18 maja 1992 roku stanowił 
fundament polsko-ukraińskiego partnerstwa strategiczne-
go. Jakkolwiek pojęcie partnerstwa strategicznego pojawiło 
się dopiero w 1996 roku z inicjatywy pozarządowej tj. w 
memorandum Ruchu Stu i Narodowego Ruchu Ukrainy i 
przejęte zostało przez rządy obydwu krajów** [11, s.161-
162], to jednak było ono niejako potwierdzeniem dotychc-
zasowej polsko-ukraińskiej współpracy, opartej o rzeczony 
traktat. Traktat ten bowiem w 21 artykułach określał cele 
i zasady budowania wzajemnych stosunków w zakresie 
współpracy politycznej, gospodarczej, wojskowej, eko-
logicznej, kulturalnej, naukowej, humanitarnej, ochrony 
mniejszości narodowych i prawnej, opartych na niwie 
wzajemnego bezpieczeństwa, nienaruszalności granic, 
poszanowania „Karty Narodów Zjednoczonych, Aktu 
końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie, Paryskiej Karty dla Nowej Europy i innych do-
kumentów współpracy europejskiej”[6, poz. 573]. Droga 
do podpisania polsko-ukraińskiego Traktatu dla obydwu 
państw nie była łatwa [12].Polska, która już w 1989 roku 
dokonała wyboru prozachodniej strategii politycznej a 
w momencie podpisywania Traktatu z Ukrainą była już 
państwem stowarzyszonym ze Wspólnotami Europejs-
kimi (16 grudnia 1991 roku Polska podpisała Układ Eu-
ropejski) zdawała sobie sprawę z geopolitycznego znac-
zenia niepodległej Ukrainy, którą Zbigniew Brzeziński 
określił mianem „sworznia geopolitycznego” pisząc m.in.: 
„samo istnienie niepodległego państwa ukraińskiego 
pomaga przekształcać Rosję... Utrata niepodległości przez 
Ukrainę miałaby natychmiastowe konsekwencje dla Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, przekształcając Polskę w 
sworzeń geopolityczny na wschodniej granicy zjednoc-
zonej Europy” [2, s.56].Toteż słuszna wydaje się teza że 
w zbliżeniu polsko-ukraińskim rolę determinującą odegrał 
czynnik geopolityczny. Ukraina natomiast, która uzyskała 
niepodległość bez tradycji państwowości, dziedzicząc insty-
tucje państwowe po sowieckim imperium z jedyną legalną 
partią komunistyczną (Komunistyczna Partia Ukrainy) i 
kilkoma ugrupowaniami niezależnymi-dysydenckimi***  

*  Przeciw Aktowi Niepodległości Ukrainy głosował tylko jeden deputowany I. Korniejew z Ukrainy Wschodniej.
** T. Kapuśniak twierdzi, że pojęcie „strategiczne partnerstwo” użyte zostało w sierpniu 1993 roku przez ówczesną premier Hannę 
Suchocką dla określenia dotychczasowych stosunków polsko-ukraińskich. Natomiast Henryk Binkowski podaje, że koncepcja „Strate-
gicznego partnerstwa Polski i Ukrainy” powstała podczas wizyty prezydenta RP Lecha Wałęsy w Kijowie w maju 1993 roku.
*** Od 1976 roku działała Ukraińska Grupa Helsińska, która w 1988 roku przekształciła się w Ukraiński Związek Helsiński. Ponadto 
funkcjonowały: Stowarzyszenie „Memoriał”, Towarzystwo Obrony Języka Ukraińskiego im. Tarasa Szewczenki, Związek Demokra-
tyczny, ‘Zełenyj Swit’ (ugrupowanie ekologiczne utworzone po katastrofie w Czarnobylu). W 1989 roku w wyniku połączenia się 
Ukraińskiego Związku Helsińskiego z grupą inteligencji twórczej z Kijowa (I. Dracz, D. Pawłyczko, W. Jaworiwski) powołano Ludowy 
Ruch Ukrainy. Ruch początkowo uznawał kierowniczą rolę partii komunistycznej lecz później za zjeździe Ruchu w październiku  
1989 roku usunął z programu wszelkie prokomunistyczne akcenty. Organizacje opozycyjne w obliczu wyborów do parlamentu w 
1990 roku utworzyły Blok Demokratyczny i uzyskały 25% miejsc w parlamencie. W parlamencie natomiast opozycja powołała 
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[19, s.36-38] była w fazie budowania wewnętrznych struk-
tur demokratycznych. W zakresie polityki zagranicznej 
wykrystalizowały się niebawem 4 koncepcje: tzw. kon-
cepcja neutralności (doktryna Pawłyczki), zakładająca 
neutralność Ukrainy; koncepcja „zrównoważonych in-
teresów”, zorientowana na współpracę zarówno z krajami 
wschodnimi, jak i zachodnimi i południowymi; koncepcja 
euroatlantycka czyli otwarcia się na Zachód oraz koncep-
cja euroazjatycka, głosząca reintegrację obszaru postsow-
ieckiego [19, s.58-59; 23, s.110].Jakkolwiek żadna z tych 
koncepcji nie uzyskała akceptacji, to jednak nieustanne 
spory ukraińsko-rosyjskie i poszukiwanie sojusznika, 
wspierającego Ukrainę, zwróciły uwagę pierwszego prezy-
denta Ukrainy Leonida Krawczuka na Polskę. Liczył on nie 
tylko na zaangażowanie się Polski w kwestie ukraińsko-
rosyjskie ale także na pomoc w transformacji Ukrainy z 
kraju postsowieckiego w państwo środkowoeuropejskie. 
Tymczasem w polskiej polityce wschodniej dominowała 
koncepcja dwutorowości, polegająca z jednej strony 
na „dobrych” stosunkach z Moskwą, z drugiej zaś na 
nawiązywaniu kontaktów z byłymi republikami sowiec-
kimi. Toteż kiedy nastąpił upadek ZSRS i traciła powoli 
rację bytu owa polityka dwutorowości, Polska otwarła 
się na Ukrainę, nie włączając się jednak w ukraińsko-
rosyjskie spory*, tym bardziej że stacjonowały jeszcze 
na terytorium Polski wojska radzieckie. Z drugiej strony 
ostrożność wobec Ukrainy determinowana była bolesną 
historią, jednak kwestie te odłożono na czas późniejszy**  
[20, s.27]. Polsko-ukraiński traktat był niewątpliwie is-
totnym elementem nie tylko w wymiarze geostrategic-
znym obydwu państw, ale także w relacjach bilateralnych. 
Niekiedy określany jest mianem konstytucji stosunków 
polsko-ukraińskich [1, s.131]. Dla Polski oznaczał umoc-
nienie niepodległości Ukrainy, możliwość przyciągania 
jej do Europy a zarazem oddalanie jej od Rosji. Ukraina 
natomiast widziała Polskę w roli ambasadora na jej drodze 

do Europy a także poczytywała traktat jako alternatywę 
bądź wzmocnienie swojej pozycji w stosunkach z Rosją. 
Jego podpisanie determinowane było ówczesnym sta-
nem stosunków obydwu państw z Rosją. Świadczy o 
tym chociażby fakt odwlekania terminu podpisania tegoż 
traktatu przez stronę polską, która od wiosny 1992 roku 
prowadziła negocjacje z Rosją w sprawie terminu wyco-
fania wojsk rosyjskich z Polski. Obawiano się bowiem, 
że podpisanie traktatu z Ukrainą może usztywnić stanow-
isko Rosji w powyższej sprawie. Ostatecznie po sporach 
na linii prezydent Wałęsa-premier Olszewski oraz wyniku 
zabiegów dyplomacji ukraińskiej zdecydowano, że trak-
tat z Ukrainą podpisany będzie przed traktatem z Rosją  
(22 maja 1992 r).

*
Pierwszy etap urzeczywistniania oraz międzynarodowej 

implementacji polsko-ukraińskiego traktatu przypadł na 
okres dwóch pierwszych prezydentur niepodległych 
państw: Lecha Wałęsy w Polsce (1990-1995), Leonida 
Krawczuka na Ukrainie (1990-1994). W tym okresie oby-
dwa państwa zawarły nie tylko szereg umów, porozumień, 
protokołów i konwencji odnoszących się do różnych 
dziedzin współpracy ale także powołano Komitet Konsul-
tacyjny Prezydentów RP i Ukrainy (12.I.1993), którego 
zadaniem było utrzymywanie stałego dialogu i stymu-
lowanie rozwoju wzajemnych stosunków. Na arenie 
międzynarodowej Ukraina, przy wsparciu Polski, stała się 
członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Ale po-
mimo aktywnego wspierania Ukrainy przez Polskę, 
zauważyć można także powściągliwość strony polskiej dla 
której wówczas priorytetem polityki zakresie 
bezpieczeństwa stała się przynależność do NATO***. Z 
tego też powodu nie zyskała przychylności Polski inicjaty-
wa prezydenta Krawczuka zmierzająca do przystąpienia 
Ukrainy do Grupy Wyszehradzkiej i przekształcenia go w 
czworobok, jak również utworzenie środkowoeuropejskiej 

Radę Narodową (125 deputowanych) z inicjatywy której Rada Najwyższa 16.VII.1990 roku uchwaliła „Deklarację o suwerenności 
państwowej Ukrainy”.
* Po proklamowaniu niepodległości przez Ukrainę rzecznik prasowy prezydenta Jelcyna oświadczył, że Rosja pozostawia sobie prawo 
rewizji granic z republikami opuszczającymi ZSRS oraz że w odniesieniu do Ukrainy roszczenia te dotyczą Zagłębia Donieckiego 
oraz Krymu. Od tej pory rozpoczął się konflikt o Krym, który w 1954 roku podarowany został Ukrainie przez Chruszczowa z okazji 
300-lecia ugody perejesławskiej. Spór o Krym posiada aspekt geopolityczny (dostep Rosji do Morza Czarnego), wojskowy (rosyjska 
Flota Czarnomorska), etniczny (Rosjanie i kwestia Tatarów Krymskich), gospodarczy (złoża ropy naftowej na szelfie czarnomorskim, 
transport surowców energetycznych). Drugim ogniwem sporu była sowiecka broń nuklearna (Ukraina odziedziczyła ok. 12% sowieck-
ich zasobów nuklearnych). Kiedy 24.X.1991 roku Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła rezolucję „O nieatamowym statusie Ukrainy” 
rozpoczął się spór o procedury, sposób niszczenia a nawet celowość zwrotu Rosji broni atomowej. Ostatecznie Ukraina zobowiązała 
się przekazać tę broń Rosji do końca 1994 roku. Jednoczesnie wybuchł spór o stacjonowanie Floty Czarnomorskiej na Krymie i status 
Krymu. Gdy w 1991 roku utworzono siły zbrojne Ukrainy to ich szeregach znalazło się ok. 40% Rosjan. Powstał problem przysięgi 
na wierność Ukrainie (20% marynarzy Floty Czarnomorskiej odmówiło złożenia takiej przysięgi, m.in. głównodowodzący admirał  
W. Kasatonow).
**  Strona ukraińska w negocjacjach traktatowych nalegała na zapis w odniesieniu do akcji ‘Wisła’. Ale strona polska powoływała 
się na uchwałę Senatu RP z dnia 3.VIII.1990 roku, potępiającą Akcję ‘Wisła’, właściwą dla systemów totalitarnych w której zasto-
sowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Ostatecznie zapis ten nie znalazł się w traktacie. Warto wspomnieć, że podczas spot-
kania parlamentarzystów polskich i ukraińskich w Jabłonnie (maj 1990 r.) W. Czornowił mówił m.in.: „Operacja „Wisła” była aktem 
państwowym. Nie można przeciwstawiać jej wydarzeń na Wołyniu, przecież wówczas Ukraina nie miała własnego państwa”.

Należy także przypomnieć, że w zamian za uchwalę Senatu RP w sprawie Akcji „Wisła” Polacy oczekiwali stanowiska strony 
ukraińskiej w odniesieniu do ludobójstwa Polaków na Wołyniu, dokonanego przez OUN.
*** Ten kierunek polskiej polityki bezpieczeństwa zdefiniował na początku 1992 roku rząd Jana Olszewskiego. Po rozpadzie Układu 
Warszawskiego Polska poszukiwała gwarancji bezpieczeństwa głownie poprzez KBWE.
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strefy stabilności i bezpieczeństwa (tzw. Plan Krawczuka z 
lat 1992-1993), pełniącej rolę pomostu pomiędzy Europą 
Zachodnią a Rosją [9, s.220-221]. W tym czasie miało 
miejsce także ochłodzenie relacji polsko-ukraińskich 
(przełom 1993/1994) spowodowane aferą szpiegowską 
mjr Anatolija Łysenki* oraz podpisaniem przez Polskę 
kontrowersyjnego porozumienia z Rosją na budowę 
gazociągu jamajskiego z pominięciem terytorium Ukrainy. 
Ta druga sprawa poczytana została przez Ukrainę jako ud-
erzenie w jej narodowe interesy. Na fali ukraińskiego 
oburzenia, Moskwa ogłosiła, że traktuje Ukrainę jako 
„bliską zagranicę”, podporządkowaną wpływom rosyjs-
kim. Jednocześnie strona rosyjska poinformowała „oficjal-
nie” stronę ukraińską, jakoby Polska złożyła jej propozycję 
wycofania się z poparcia niepodległości Ukrainy w zamian 
za akceptację Rosji wejścia do NATO [20, s.172]. 
Konsekwencją tych wydarzeń była wizyta Anatolija 
Złenki, ministra spraw zagranicznych Ukrainy w Warsza-
wie w marcu 1994 roku, która niewątpliwie przyczyniła się 
ocieplenia polsko-ukraińskich stosunków. Złenko 
dziękując Polsce za wspieranie niepodległości Ukrainy, 
wskazał także priorytety ukraińskiej polityki zagranicznej, 
w tym integrację polityczną i ekonomiczną z Europą. 
Owocem jego warszawskiej wizyty było podpisanie 
„Deklaracji o zasadach kształtowania polsko-ukraińskiego 
partnerstwa” w której pojawiło się pojęcie „ścisłego part-
nerstwa”[9, s.221]. Z ówczesnej pozycji geopolitycznej 
Ukrainy, kiedy Rosja deklarowała wrogość wobec niej a 
Stany Zjednoczone ze względu na wciąż nierozwiązane 
problemy broni jądrowej na Ukrainie** hołdowały poli-
tyce „Russia first”, partnerstwo z Polską legitymizowało 
Ukrainę na arenie międzynarodowej. Stosunki polsko-
ukraińskie weszły w nową, bardziej dynamiczną fazę roz-
woju w okresie prezydentury Leonida Kuczmy na Ukrainie 
(od jesieni 1994 do jesieni 2004) i Aleksandra 
Kwaśniewskiego w Polsce (1995-2005). Została zdy-
namizowana działalność Euroregionu Karpaty, powołanego 
jeszcze w 1993 roku, utworzono nowy Euroregion Bug w 
1995 roku, reaktywowano działalność Komitetu Konsulta-
cyjnego Prezydentów obu państw. Jakkolwiek Kuczma 
podczas swojej warszawskiej wizyty (styczeń 1995 r.) dał 
do zrozumienia, że Polska w roli „pośrednika” na drodze 
Ukrainy do Europy nie wiele może zaoferować, głównie w 
dziedzinie pomocy ekonomicznej, to jednak zapowiedział 
starania Ukrainy o pomoc finansową Zachodu i 
normalizację stosunków z Rosją, ale nie poddawanie się 
Rosji [19, s.210]. Dla strony polskiej był to wyraźny 
sygnał, że Ukraina zamierza nie tylko posiadać dobre sto-
sunki z Zachodem i Wschodem, ale także z Polską. Toteż 
po objęciu prezydentury przez Aleksandra Kwaśniewskiego 
ożywione zostały obustronne kontakty w wyniku których 
nastąpił renesans stosunków polsko-ukraińskich. Wówc-
zas Kijów niespodziewanie zmienił swoje dotychczasowe 

stanowisko w sprawie rozszerzenia NATO o państwa 
Trójkąta Wyszehradzkiego i zaczął podkreślać, że 
przystąpienie Polski do NATO jest pożyteczne dla 
bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla 
Ukrainy. Jednocześnie domagał się wsparcia dla europejs-
kich aspiracji Ukrainy [11, s.162]. Kiedy ten nowy proeu-
ropejski kurs polityki ukraińskiej potwierdzony został pod-
czas czerwcowej wizyty prezydenta Kuczmy w Warszawie 
(1996), wówczas ważnym kanonem polityki polskiej stało 
się przyciąganie Ukrainy ku Polsce i Europie. Wyrazem 
tego były wczesniejsze słowa ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych Polski Dariusza Rosatiego, który 9 maja 
1996 roku w expose sejmowym stwierdził m.in.: 
„Niepodległość Ukrainy traktujemy jako jedną z istotnych 
elementów gwarancji bezpieczeństwa Polski i stabilności 
europejskiej” [11, s.162]. Zainteresowanie Stanów Zjed-
noczonych współpracą polsko-ukraińską uzewnętrznione 
zostało w postaci powołania w 1998 roku fundacji: Polsko-
Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy PAU-
CI. W tym samym roku otwarto w Kijowie Instytut Polski 
(1998). Intensywność polsko-ukraińskich kontaktów na 
różnych szczeblach sprzyjała także rozwojowi wzajemnej 
współpracy gospodarczej. Po 1995 roku wzrosła dynamika 
obrotów handlowych, co było konsekwencją licznych 
porozumień rządowych, w tym wzajemnej umowy o ruchu 
bezwizowym (25.VI.1996), która weszła w życie 8 
września 1997 roku a także otwarcia nowego przejścia 
granicznego Korczowa-Krakowiec w 1998 roku [4, s.14]. 
Tej wymianie gospodarczej sprzyjały liczne inicjatywy 
jak: Forum Ekonomiczne Polska-Wschód w Krynicy, 
Polsko-Ukraiński Szczyt Gospodarczy w Rzeszowie (maj 
1998) czy imprezy targowe w Krośnie i we Lwowie. Celem 
przełamania licznych barier, utrudniających wymianę 
gospodarczą a także przygotowaniem Ukrainy do 
członkostwa w WTO i CEFTA miało służyć wspólne 
„Memorandum o działaniach zmierzających do liberal-
izacji handlu między Polską a Ukrainą” (1997). Ta intensy-
fikacja współpracy gospodarczej była efektem wizyty pre-
miera Włodzimierza Cimoszewicza w Kijowie w 
październiku 1996 roku, podczas której podjęto także 
decyzję o budowie szlaku komunikacyjnego Odessa-
Brody-Gdańsk (kolej i rurociąg), umożliwiającego trans-
port kaspijskiej ropy naftowej (odcinek Odessa-Brody 
ukończono w 2001 roku). Jednak wciąż brakuje nitki 
łączącej Brody z Polską. Zahamowanie tej polsko-
ukraińskiej koniunktury gospodarczej nastąpiło pod koniec 
1998 roku wskutek załamania się rynku rosyjskiego, który 
odbił się w postaci kryzysu gospodarczego na Ukrainie 
[19, s.220-221]. Na fali dobrze układającej się polsko-
ukraińskiej współpracy politycznej wciąż ciążyły rany 
przeszłości. Świadczyły o tym reakcje na reaktywowanie 
w 1991 roku przez Jana Pawła II metropolii łacińskiej we 
Lwowie (zablokowano ingres kard. Mariana Jaworskiego) 

* Strona ukraińska proponowała poufne rozwiązanie sprawy aresztowanego w Warszawie mjr Łysenki. Jednak sprawa ta nabrała me-
dialnego rozgłosu, doszło do procesu i skazania Łysenki.
** W styczniu 1994 roku Ukraina podpisała z USA i Rosją wspólne oświadczenie o denuklearyzacji. Odpowiednią ustawę Rada 
Najwyższa Ukrainy podjęła dopiero 24.X.1994 roku.
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i grecko-katolickiej przemysko-warszawskiej metropolii w 
Przemyślu a także głośny spór o przemyską katedrę unicką 
(sprawa kościoła karmelitów). Ten trudny i zazwyczaj po-
mijany w politycznych relacjach problem pamięci nar-
odowej podjął Aleksander Kwaśniewski podczas wizyty w 
Kijowie w maju 1997 roku. Jej owocem było „Wspólne 
oświadczenie prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu” (27.V.1997). W 
oświadczeniu tym stwierdzono m.in.: „Droga do autentyc-
znej przyjaźni wiedzie przede wszystkim przez prawdę i 
wzajemne zrozumienie. Uznajemy, że żaden cel nie może 
stanowić usprawiedliwienia dla zbrodni, przemocy i zasto-
sowania odpowiedzialności zbiorowej. Pamiętamy 
jednocześnie, że niekiedy źródła tych konfliktów były poza 
Polską i Ukrainą, że uwarunkowane były one przez 
niezależne od Polaków i Ukraińców okoliczności oraz 
przez niedemokratyczne systemy polityczne narzucone 
naszym narodom wbrew ich woli. Składamy hołd niewin-
nym – pomordowanym, poległym i przymusowo przesied-
lonym Polakom i Ukraińcom. Potępiamy sprawców ich 
cierpień. Wyrażamy jednocześnie wdzięczność wszystkim, 
którzy w ciągu tych trudnych lat działali na rzecz zbliżenia 
naszych narodów. Obecna Polska i Ukraina są państwami 
suwerennymi, dobrymi sąsiadami i strategicznymi part-
nerami. Dlatego też tak szczególnie ważne jest 
przezwyciężenie goryczy pozostałej w pamięci wielu Po-
laków i Ukraińców. Do tego skłania nas nie tylko posza-
nowanie wartości demokratycznych, szacunek dla praw 
człowieka, podstawowych zasad i norm prawa 
międzynarodowego, lecz również życzenie zobaczenia 
Polski i Ukrainy w zjednoczonej Europie”*. Jakkolwiek 
powyższe oświadczenie wywołało falę dyskusji wokół 
najdrażliwszych kwestii przeszłości (ludobójstwa na 
Wołyniu, Akcja „Wisła”, cmentarza Orląt Lwowskich...) 
po obu stronach granicy, to jednak działania czynników 
rządowych skupiły uwagę na sprawach miejsc pamięci 
ofiar wojny i represji. W sejmowym wystąpieniu 5 marca 
1998 roku ówczesny minister spraw zagranicznych 
Bronisław Geremek mówił m.in. „ Chcemy stwarzając jak 
najlepszy klimat w stosunkach polsko-ukraińskich 
przezwyciężać bolesne dziedzictwo przeszłości. W 
związku z tym będziemy konsekwentnie dążyć do 
uporządkowania spraw związanych z ochroną oraz 
upamiętnieniem miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i 

represji. Oczekujemy też takich działań ze strony władz 
ukraińskich” [10, s.163]. Niebawem gdyż w listopadzie 
1998 roku rząd ukraiński powołał Państwową 
Międzyresortową Komisję ds. Upamiętnienia Ofiar Wojny 
i Represji Politycznych, która wespół z polską Radą Och-
rony Pamięci Walk i Męczeństwa od 1999 roku przystąpiła 
do realizacji międzyrządowej umowy z 1994 roku „O 
ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji 
politycznych”**. Wymiernym efektem tych działań było 
otwarcie cmentarza oficerów polskich zamordowanych w 
Charkowie (17.IX.1999), renowacja i przygotowanie 
Cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie, którego otwar-
cie wskutek sprzeciwu władz miasta Lwowa, nastąpiło 
dopiero w 2005 roku*** [20, s.190] W 60-rocznicę trage-
dii wołyńskiej w 2003 roku odsłonięto pomnik pojednania 
„Pamięć-Żałoba-Jedność w Pawliwce (dawny Poryck) zaś 
w 65-rocznicę mordu ok. 1000 mieszkańców Huty Pien-
iackiej, dokonanej 28 lutego 1944 roku przez 14 dywizję 
SS Galizien miały miejsce uroczystości połączone także 
odsłonięciem pomnika pamięci (luty 2009). Natomiast w 
2006 roku otwarto cmentarz zamordowanych Ukraińców 
w Pawłokomie k/Dynowa. W 1999 roku, kiedy Polska 
stała się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), 
instytucjonalne bezpieczeństwo Ukrainy wciąż nie zostało 
rozwiązane. Wprawdzie w 1994 roku podpisała Ukraina 
program Partnerstwo dla Pokoju ale nie był praktycznie 
realizowany. Kiedy NATO podjęło decyzję na rzecz insty-
tucjonalizacji stosunków z Rosją (podpisano 27.V.1997 w 
Paryżu), wówczas z poparciem Polski doszło do podobnej 
instytucjonalizacji stosunków Ukraina-NATO („Karta o 
szczególnym partnerstwie między Organizacją Traktatu 
Północnoatlantyckiego Północnoatlantyckiego Ukrainą”) 
podpisanej 9 lipca 1997 roku w Madrycie [15, s.354-355]. 
Zbliżenie Ukrainy do NATO zaowocowało utworzeniem w 
1998 roku polsko-ukraińskiego batalionu POLUKRBAT w 
Przemyślu, powołanego później do pełnienia misji pokoj-
owej w Kosowie (od 2000 r.)**** [21, s.145-150]. W II 
prezydenckiej kadencji Leonia Kuczmy pod koniec 2000 
roku sytuacja polityczna na Ukrainie uległa poważnej 
komplikacji. Zabójstwo dziennikarza internetowej gazety 
„Ukrajinska Prawda” Georgija Gongadze***** wyraźnie 
uzewnętrzniły polityczny kryzys wynikający z niedostatku 
demokracji. Ujawniono wówczas wpływ klanów a więc 
polityczno-biznesowych grup, które zawłaszczyły sobie 

*  Wspólne oświadczenie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu z dnia 21 maja 1997 r.
** Umowa ta nie była realizowana z powodu braku odpowiedniej instytucji na Ukrainie, podobnej do polskiej Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa jak również z powodu braku woli politycznej.
*** Walka o Cmentarz Orląt Lwowskich wskutek sprzeciwu władz Lwowa i jego profanacji ze strony nacjonalistycznej organizacji 
UNA-UNSO trwała kilka lat. Skandalem dyplomatycznym był fakt zmiany napisu na płycie nagrobnej bez zgody władz polskich, 
przed wizytą prezydentów Polski i Ukrainy. Ten konflikt przyniósł więcej szkody Ukrainie niż Polsce. Prof. Zbigniew Brzeziński 
komentując te wydarzenia powiedział: „Ekstremistyczne wystąpienia we Lwowie mają znacznie gorsze konsekwencje polityczne dla 
Ukrainy niż dla Polski. Ukraina nie może wejść do Europy bez dobrych stosunków ukraińsko-polskich. Polska wchodzi i tak”.
**** Batalion polsko-ukraiński w Przemyślu powołany został na podstawie „Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w 
sprawie wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą orga-
nizacji międzynarodowych (podpisaną przez ministrów obrony narodowej Polski i Ukrainy 26.XI.1997 roku w Warszawie).
***** G. Gongаdze zaginął w połowie września 2000 roku a jego ciało odnaleziono dopiero w listopadzie w okolicach Taraszczy pod 
Kijowem. W 2008 roku odsłonięto jego pomnik w Kijowie.
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najsilniejsze partie polityczne* i realnie wpływały na 
politykę państwa. Ponadto rywalizacja między klanami 
głównie dniepropietrowskim i donieckim na tle kontroli 
różnych dziedzin życia gospodarczego prowadziła do wza-
jemnych zabójstw (np. w zamachu zginął w 1995 roku 
przywódca klanu donieckiego Achat Brachim), także poli-
tyków (w 1996 roku zginął deputowany Jewhen Szczerbań). 
Ten nieformalny system oligarchiczno-klanowy rozwinął 
się już w okresie I kadencji prezydenta Kuczmy a do jego 
reelekcji na II kadencję wraz ze swoją partią „Demokraty-
cznyj Sojusz” przyczyniła się grupa „oligarchy” Ołeksandra 
Wołkowa [8, s. 337-340]. W ten czas zaktywizowała się 
opozycja ukraińska. Zorganizowała Komitet „Ukraina bez 
Kuczmy”, wspierany przez młodzieżową grupę „O 
prawdę” i na licznych demonstracjach trwających od grud-
nia 2000 roku do końca kwietnia 2001 roku, domagała się 
ustąpienia Kuczmy. Na Zachodzie jak i w Polsce z niepo-
kojem obserwowano wydarzenia na Ukrainie. Prezydent 
Aleksander Kwaśniewski, posiadając dobre relacje z 
Kuczmą próbując zaradzić tej sytuacji w marcu 2001 roku 
zorganizował w Kazimierzu Dolnym 2 spotkania: jedno z 
prezydentem Kuczmą, drugie z delegacją ukraińskiej opo-
zycji. Rozmawiano o „sposobach rozwiązywania kryzy-
sów politycznych w systemach demokratycznych i 
wyrażano troskę o dalszy rozwój wydarzeń i ich możliwe 
konsekwencje dla Ukrainy” [8, s.244]. Natomiast po usta-
niu ukraińskich demonstracji, w czerwcu 2001 roku odbyło 
się drugie spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w 
Łańcucie, podczas którego Polska podtrzymała dotychcza-
sowy kurs polityczny wobec Ukrainy. Po stwierdzeniu 
autentyczności taśm mjr. Melnyczenko przez 
amerykańskich ekspertów, z których wynikało że ukraiński 
prezydent nie respektował embarga ONZ i akceptował 
sprzedaż do Iraku systemu obrony antyrakietowej „Kolc-
zuga”, nastąpiła międzynarodową izolację Kuczmy a 
nawet wycofanie się Stanów Zjednoczonych z części 
przyznanej wcześniej Ukrainie pomocy gospodarczej** 
[15, s.359; 9, s.224]. Natomiast od połowy września 2002 
roku w Kijowie i w wielu innych miastach Ukrainy 
ponownie wybuchły antyprezydenckie protesty, pod 
hasłem „Powstań Ukraino!”. Konsekwencją tej sytuacji 
był także brak zaproszenia dla Kuczmy na szczyt NATO w 
Pradze 22 listopada 2002 roku (pomimo tego Kuczma 
przyjechał, ale został upokorzony) na którym prezentow-
ano nowy plan działań mający przygotować Ukrainę do 
członkostwa w NATO***. Ponadto sprawa ukraińskiej 
broni jak i sytuacji wewnętrznej Ukrainy trafiła na forum 
Rady Europy. W podjętej 29 stycznia 2004 roku uchwale 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zagroziło 
Ukrainie zawieszeniem członkostwa jeśli władze 

ukraińskie nadal będą dążyć do przeprowadzenia reform 
politycznych niekonstytucyjnymi metodami oraz nie 
zagwarantują wolnych i uczciwych wyborów prezydenck-
ich. Kryzys polityczny na Ukrainie i spadek jej 
wiarygodności na arenie międzynarodowej nie ułatwiał 
Polsce zadania wypełniania roli partnera i pomocnika w 
kontaktach z NATO i Unia Europejską. Warszawa chociaż 
wyrażała zaniepokojenie sytuacją wewnętrzną Ukrainy i 
jej „odwrotowi” od Europy, to jednak nie zamierzała 
rezygnować z „partnerstwa strategicznego”. Toteż jeszcze 
przed szczytem NATO w Pradze zorganizowała w Warsza-
wie (15-16.X.2002) międzynarodową konferencję 
„Ukraina w Europie” z udziałem prezydentów Polski, 
Ukrainy, Szwecji, przywódców głównych sił politycznych 
Polski i Ukrainy, wysokich przedstawicieli Unii Europe-
jskiej i NATO, w tym J. Solany. Konferencja ta, gdzie stro-
na ukraińska zaprezentowała wolę i oczekiwania w odnie-
sieniu do Unii Europejskiej i NATO niewątpliwie 
przyczyniła się spadku napięcia w stosunkach Ukrainy z 
Zachodem a także wewnątrz-ukraińskich na linii: prezy-
dent-opozycja. W tej sytuacji pod koniec 2002 roku Polska 
przedstawiła Unii Europejskiej w formie „non-paper” 
koncepcję dotyczącą strategii koordynacji działań pomo-
cowych w regionie wschodnim, w zależności od stopnia 
zainteresowania tych państw integracją europejską. Ni-
estety projekty te, uwzględniające interesy Ukrainy, nie 
doczekały się realizacji. Pod koniec 2002 roku, w obliczu 
wciąż trwających niepokojów, siły opozycyjne na Ukrainie 
rozpoczęły przygotowania do kolejnych wyborów prezy-
denckich, których termin przypadał na jesień 2004 roku. 
Natomiast prezydent Kuczma - w tym okresie - wciąż 
balansował pomiędzy Rosją a Europą. Jednakże w miarę 
zbliżania terminu wyborów prezydenckich, tym bardziej 
zacieśniał stosunki z Moskwą. W lutym 2003 roku z reko-
mendacji prezydenta Putina został wybrany 
przewodniczącym Rady Wspólnoty Niepodległych Państw 
a we wrześniu komentując kolejną inicjatywę Unii Eu-
ropejskiej „Szerszej Europy” (z marca 2003 r) stwierdził iż 
„Ukraińcy mają dosyć czekania na ławce rezerwowych” 
[3, s.261]. Później po akcesji Polski do Unii Europejskiej 
(1.V.2004), kiedy Polska wystąpiła do Brukseli z apelem, 
aby Unia Europejska zaproponowała Ukrainie perspektywę 
członkostwa, Komisja Europejska odpowiedziała nowym 
dokumentem o „Europejskiej Polityce Sąsiedztwa”, 
obiecując Ukrainie status partnera. W odpowiedzi prezy-
dent Kuczma 15 lipca 2004 roku nakazał wykreślić z dok-
tryny obronnej Ukrainy sformułowania mówiące, że celem 
strategicznym Ukrainy jest członkostwo w Unii Europe-
jskiej i NATO [3, s.261-262]. Jednocześnie w ukraińskiej 
polityce wewnętrznej nastąpił proces likwidacji bądź odbi-

* Kijowska grupa (klan) Hryhorija Surkisa i Wiktora Medwedczuka przejęła kontrolę nad Socjaldemokratyczną Partią Ukrainy, grupa 
doniecka Achmetowa nad Partią Pracy i Liberalną Partią Ukrainy a później Partią Regionów gdy jej szefem został Wiktor Janukowycz 
(współpracownik Achmetowa).
** Ukraina sprzedawała sprzęt wojskowy do Erytrei-Etiopii, Angoli, Jemenu, Sri Lanki, Sierra Leone, Liberii, państw byłej Jugosławii. 
Wiele z tych państw objętych było sankcjami ONZ.
*** W maju 2002 roku przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Jewhen Marczuk ogłosił, że perspekty-
wicznym celem Ukrainy jest pełne członkostwo w NATO.
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erania koncesji mediom opozycyjnym, co znalazło odz-
wierciedlenie w rezolucji Parlamentu Europejskiego, 
wyrażającej zaniepokojenie sytuacją mediów na  
Ukrainie [13]. Apogeum kryzysu politycznego Ukraina 
doświadczyła podczas wyborów prezydenckich jesienią 
2004 roku. Ostra kampania wyborcza (także na forum par-
lamentu) toczyła się pomiędzy czołowymi kandydatami: 
najpopularniejszym na ten czas politykiem Wiktorem 
Juszczenko, przywódcą opozycyjnej „Naszej Ukrainy” a 
ówczesnym premierem Wiktorem Janukowyczem, 
przywódcą Partii Regionów, wspieranym przez obóz 
władzy, prezydenta Kuczmę oraz klany: doniecki, dniepro-
pietrowski, kijowski [18, s.8,9]. Po II turze wyborów (21.
XI.2004 r.) rozpoczęli się liczne protesty o nadużycia 
wyborcze, władze głównych miast Ukrainy Zachodniej 
odmówiły uznania wyników wyborów zaś w centrum Kij-
owa rozpoczęły się manifestacje, blokowania gmachów 
rządowych a na Majdanie Niepodległości już od dnia II 
tury wyborów pikietowały coraz liczniejsze tłumy zwolen-
ników Juszczenki. Zaniepokojenie przebiegiem wyborów 
wyraziły Stany Zjednoczone, Unia Europejska, NATO, 
KBWE. Wydarzenia „pomarańczowej rewolucji” szc-
zególnie zelektryzowały Polskę, gdzie na wiecach, pocho-
dach, koncertach ulicznych wyrażano solidarność z 
Ukrainą. „Pomarańczowi” uzyskali także poparcie wszyst-
kich polskich ugrupowań politycznych, Sejmu i Rządu RP, 
a na Majdanie pojawili się: b. Prezydent RP Lech  
Wałęsa – przywódca „Solidarności”, Lech Kaczyński – 
prezydent Warszawy, nie wspominając o licznych „piel-
grzymkach” polskich studentów. Władze Ukrainy choć 
rozważały wariant siłowy, to jednak powstrzymały od 
ogłoszenia stanu wyjątkowego. Ostatecznie Sąd Najwyższy 
Ukrainy 3 grudnia 2004 roku uwzględnił liczne protesty 
wyborcze i unieważnił II turę wyborów zaś Centralna 
Komisja Wyborcza wyznaczyła ponowne głosowanie na 
26 grudnia 2004 roku. Ale te decyzje zapadły dopiero po 
zakończeniu II rundy obrad ukraińskiego „okrągłego 
stołu” (26.XI.-6.XII.2004), którego idea zrodziła się w mo-
mencie, kiedy prezydent Kuczma poprosił o mediacje i po-
moc w rozwiązaniu konfliktu prezydentów Polski i Litwy. 
Ze względu fakt umiędzynarodowienia „pomarańczowej 
rewolucji” formuła ukraińskiego „okrągłego stołu” 
przybrała podobny charakter, gdyż zasiedli przy nim: 
prezydent Kuczma, obaj główni rywale w ukraińskich 
wyborach (Juszczenko i Janukowycz), przewodniczący 
Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymir Łytwyn, prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski, prezydent Litwy Adamkus, 
przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Za-
granicznej i Bezpieczeństwa Javier Solana, sekretarz gen-
eralny OBWE Jan Kubisz oraz przewodniczący Dumy 
Państwowej Federacji Rosyjskiej Borys Gryzow. Po trzech 
rundach obrad osiągnięto kompromis (w nocy z 6/7.

XII.2004). Obóz władzy zgodził się na powtórzenie II tury 
wyborów prezydenckich na podstawie znowelizowanej or-
dynacji wyborczej w zamian za poparcie opozycji reformy 
konstytucyjnej, znacznie ograniczającą kompetencje 
prezydenta. W wyniku II powtórzonej tury ukraińskich 
wyborów prezydentem został Wiktor Juszczenko, 
uzyskując 51,99% głosów (Janukowycz 44,20% głosów). 
Zwycięstwo odniosła więc proeuropejska orientacja Juszc-
zenki nad euroazjatycką orientacją Janukowycza. Nowy 
prezydent podczas licznych wizyt w krajach Zachodniej 
Europy (styczeń-luty 2005) zadeklarował że Ukraina zry-
wa z dotychczasową polityka „wielowektorowości” a prio-
rytetem polityki ukraińskiej będzie uzyskanie członkostwa 
Unii Europejskiej i NATO. Zaapelował też o przedstawie-
nie Ukrainie „czytelnej europejskiej perspektywy” [3, 
s.281]. Odpowiedź Unii Europejskiej była natychmiast-
owa. Już 21 lutego 2005 roku podpisany został tzw. „Plan 
działania dla Ukrainy” (na 3 lata) w myśl którego strona 
ukraińska zobowiązała się do pełnej demokratyzacji struk-
tur państwowych, liberalizacji i prawnego uregulowania 
sfery gospodarczej wg. standardów unijnych zaś Unia Eu-
ropejska uruchomiła specjalny program Tacis, będący 
przedłużeniem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa z 2003 
roku oraz program sąsiedztwa Interreg dla Polski, Ukrainy 
i Białorusi. Ukraina uzyskała także obietnice członkostwa 
w WHO i przyznania jej statusu kraju z gospodarką 
rynkową. Kiedy w Polsce w wyniku wyborów parlamen-
tarnych i prezydenckich (jesień 2005) zmieniał układ poli-
tyczny i prezydentem RP został Lech Kaczyński w sto-
sunkach wewnętrznych Ukrainy postępował powolny 
odwrót „pomarańczowej rewolucji”. Dymisja premiera Ju-
lii Timoszenko (8.IX.2005) i wyraźne rozbieżności w 
obozie „pomarańczowych”, przegrane wybory parlamen-
tarne (marzec 2006) w których zwyciężyła Partia Region-
ów (choć nie uzyskała większości), „przejściowy” rząd 
Jurija Jechanurowa (wrzesień 2005-sierpień 2006) i wresz-
cie powołanie rządu Wiktora Janukowycza (4.VIII.2006) 
zaświadczały że demokracja ukraińska ponownie weszła 
na drogę balansowania pomiędzy Brukselą a Moskwą. W 
tym okresie polityka Polski wobec Ukrainy, determinowa-
na wspólną polityką unijną, niezmiennie kontynuowała 
kurs wspierania proeuropejskich aspiracji prezydenta 
Juszczenki. Prezydent Kaczyński, wzorem swego poprzed-
nika prezydenta Kwaśniewskiego, utrzymując dobre sto-
sunki z prezydentem Ukrainy konsekwentnie wspierał nie 
tylko polsko-ukraińskie inicjatywy współpracy (EURO 
2012) ale także przyjął postawę promotora Ukrainy na ar-
enie międzynarodowej a zarazem polityki wschodniej Unii 
Europejskiej i NATO. Z wejściem Polski do Układu z 
Schengen 31 grudnia 2007 roku* zmienili się warunki 
przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej. Toteż z dniem 1 
stycznia 2008 roku obywatele ukraińscy chcący 

* Układ Schengen podpisany został 14.VI.1985 roku. Jego ideą było zniesienie granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Zaczął 
obowiązywać po 10 latach od jego podpisania a więc 26.VI.1995 roku. W 2004 roku po akcesji Polski do Unii Europejskiej Polska 
przystąpiła do strefy Schengen i po 3 latach przygotowań 31.XII.2007 roku zaczął on obowiązywać w odniesieniu do granic lądowych 
zaś od 31.III.2008 w wymiarze granic lotniczych, J. Draus, Polityczne aspekty granicy polsko-ukraińskiej w obliczu Schengen (w 
druku).
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przekroczyć granicę Unii Europejskiej, jaką była od 2004 
roku granica polsko-ukraińska, musieli posiadać odpłatne 
wizy schengenowskie. Wprawdzie obywatele polscy wciąż 
bezwizowo przekraczają granicę ukraińską, ale strona 
ukraińska przypomniała wówczas władzom polskim o nie 
podpisanej umowie o małym ruchu granicznym* a także 
Unii Europejskiej, która uprzednio zapowiedziała, że z 
chwilą poszerzenia strefy Schengen nastąpią dla Ukraińców 
ułatwienia wizowe [7, s.21]. Jakkolwiek umowa o małym 
ruchu granicznym** podpisana została w marcu 2008 roku 
podczas wizyty premiera Tuska w Kijowie i zaczęła 
obowiązywać od lipca 2009 roku, to sprawa unijnych 
ułatwień wizowych dla Ukraińców ucichła. Na dzień 
dzisiejszy sytuacja polityczna w Ukrainie rozwija się w 
stronę nie zbyt korzystną dla państwa. Ambicjonalna ry-
walizacja pomiędzy prezydentem Juszczenko a premier 
Timoszenko wyraźnie odbiła się także (i wciąż się odbija) 
na polityce z Unią Europejską i NATO. Timoszenko biorąc 
pod uwagę fakt zbliżających się wyborów prezydenckich, 
zdając sobie że ponad 60% Ukraińców nie popiera proeu-
ropejskiej polityki Juszczenki zajęła wobec tej kwestii 
bardzo wstrzemięźliwe stanowisko, w przeciwieństwie do 
prezydenta Ukrainy, współpracującego tym zakresie z 
prezydentem Kaczyńskim. Toteż podczas kwietniowego 
szczytu NATO (2008) w Bukareszcie, kiedy stanęła spra-
wa zaproszenia Ukrainy (także Gruzji) do Planu Działań 
na Rzecz Członkostwa (MAP), pomimo wspierania tej in-
icjatywy przez prezydenta Georgie`a Busha, prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i rządu polskiego, propozycja ta 
upadła wskutek sprzeciwu Niemiec, Francji i Włoch*** 
[16, s.A-10]. Ale dzięki uporowi prezydenta Kaczyńskiego 
szczyt przyjął deklarację mówiącą, że „przyszłość obu kra-
jów (Ukrainy i Gruzji – przyp. J.D.) jest związana z sojus-
zem” [16, s.A-10]. Pozostawiono więc Ukrainie 
nieokreśloną perspektywę przystąpienia do NATO. Podob-
nie przedstawia się sytuacja z ukraińskimi aspiracjami 
związanymi z Unią Europejską. Szczyt unijny w Brukseli 
(czerwiec 2008) był potwierdzeniem sceptycyzmu wobec 
Ukrainy a zarazem rozbieżnych stanowisk Francji i Nie-
miec w kwestii rozszerzenia Unii. Ponadto prezydent Sar-
kozy od dłuższego czasu skutecznie forsuje koncepcję 
większego zaangażowania Unii w rejonie Morza 
Śródziemnego, czego przykładem jest transfer 2/3 środków 
Europejskiej Polityki Dobrego Sąsiedztwa w ten obszar, 
podczas gdy tylko 1/3 funduszów przeznaczono na kraje 
spoza wschodnich granic Unii Europejskiej [17, s.A-11]. 
Natomiast polityka Niemiec zwrócona jest ku Rosji. Prof. 
Bogdan Osadczuk napisał: „..Systematycznie maleje nie-

miecka grupa zorientowana na Zachód. Rośnie liczba 
zwolenników – nie Europy Wschodniej, a wyłącznie Rosji. 
W ten sposób doszło do tego, że w Unii Europejskiej ist-
nieje niemiecko-rosyjski koń trojański... Merkel i jej ziom-
kowie zadzierają niesłychanie nosa. Ale tylko wobec 
Amerykanów, Polaków, Ukraińców. Nie wobec Rosjan, bo 
w stosunku do nich są niezwykle usłużni” [17, s.A-11]. W 
tej sytuacji, pomimo wejścia Ukrainy do Światowej Orga-
nizacji Handlu –WTO (luty 2008), podjęciu działań 
otwierających rynek ukraiński dla inwestorów zagranic-
znych i wszczęcia rozmów z Unią o strefie wolnego  
handlu – jak podkreślił wicepremier Hryhorij Nemyria – 
„Ukraina chce przekonać liderów krajów UE, że bez nas 
nie jest możliwa realna wizja współczesnej Europy”, 
chociaż zastrzegł, że proces integracji Ukrainy, najpierw 
ekonomicznej, później politycznej, może mieć charakter 
długoterminowy [7, s.21]. Proces zbliżenia Ukrainy z 
NATO niewątpliwie przyspieszył rosyjsko-gruziński kon-
flikt zbrojny w Gruzji w sierpniu 2008 roku. Wówczas w 
obronie integralności Gruzji zaangażował się prezydent 
Kaczyński, który wraz z prezydentem Juszczenko****  
[14, s.13-14] i innymi przywódcami państw Europy 
Wschodniej (Litwy, Łotwy, Estonii) przybyli do Tbilisi a 
polski rząd zmobilizował polityków Unii Europejskiej na 
rzecz wspólnego powstrzymania Rosji. Jakkolwiek po 
misji prezydenta Sarkozego w Moskwie konflikt nie 
wygasł (ostatecznie Rosja de facto oderwała od Gruzji 
Osetię Południową) to jednak za sprawą Kaczyńskiego, 
odżyła sprawa związania Ukrainy i Gruzji z NATO. Kiedy 
Waszyngton w trakcie trwającego konfliktu sygnalizował, 
że „nie widzi żadnych powodów aby do końca roku Kijów 
i Tbilisi nie dostały MAP”, wzmógł się wysiłek Polski na 
rzecz urzeczywistnienia tej amerykańskiej sugestii. 
Jednakże przed grudniowym (2008) spotkaniem szefów 
dyplomacji NATO sekretarz stanu Condoleezza Rice 
oświadczyła że Stany Zjednoczone nie będą wspierały 
przyznania Ukrainie (i Gruzji) Planu Działań (MAP), gdyż 
oba kraje „mają bardzo wiele do zrobienia, aby spełnić wa-
runki członkostwa”, zaznaczając jednocześnie, że „doce-
lowo Kijów a Tbilisi maja swoje miejsce w Pakcie” [6, 
s.10]. Za tymi słowami zapewne kryła się niestabilna sytu-
acja polityczna na Ukrainie ( nieustanne walki na linii: 
prezydent-premier-parlament) i wzmagający się kryzys 
gospodarki ukraińskiej a także pozostawienie tych decyzji 
przyszłej administracji amerykańskiej, która w styczniu 
2009 roku objęła władzę. Chcąc podsumować polsko-
ukraińskie relacje i ich europejski kontekst na koniec 2008 
roku warto przytoczyć słowa prof. Ihora Szewczenko, 

* Wcześniej Ukraina podpisała podobną umowę z Węgrami oraz zakończyła negocjacje ze Słowacją i Rumunią.
** Umowa zakłada, że Ukraińcy zameldowani w strefie przygranicznej mogą przekraczać granicę Polski bez wiz schengenowskich na 
podstawie specjalnych kart, wydawanych przez konsulaty polskie.
*** Zastrzeżenia Berlina, Paryża i Rzymu wobec Ukrainy dotyczyły następujący kwestii: niestabilności sytuacji politycznej, skali 
korupcji, nie ustanowieniu cywilnej kontroli nad resortami siłowymi, nie rozwiązania wojsk wewnętrznych (pozostałości pocztach 
sowieckich), niedostatecznej działalności parlamentarnych komisji ds. służb specjalnych. Zdaniem analityków kurs polityczny tych 
państw a w szczególności Niemiec głosi że „nie będzie rozszerzenia NATO bez zgody Rosji”. Ponadto Francja i Niemcy zamierzają 
poprzeć przyjęcie do NATO Albanii, Chorwacji i Macedonii.
**** Premier Ukrainy Julia Timoszenko zajęła wobec konfliktu rosyjsko-gruzińskiego pozycje nautralną, zaś lider opozycji Wiktor 
Janukowycz opowiedział się po stronie Rosji.
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wygłoszone w październiku 2002 roku podczas konfer-
encji nt. „Granice i kraje pogranicza, ich rola w 
kształtowaniu Europy. Ukraińska przeszłość i perspekty-
wy”. Powiedział on m.in.: „Przyszłość Ukrainy, w tym jej 
opcji zachodniej, prawdopodobnie zależy od trzech czyn-
ników. Od nomenklatury rządzącej w naszym kraju; od 
sposobu w jaki Zachód (Europa i USA) postrzega swoje 
interesy na Ukrainie; wreszcie od sposobu, w jaki swe in-
teresy postrzega Rosja. Nomenklatura zachowuje się 
dwuznacznie. Zachód i tamtejsze środowiska opiniotwór-
cze, dla których ZSRR to była Rosja, a Ukraina była czymś 
w rodzaju Teksasu, zajmuje postawę nijaką. Co więcej, po 
11 września 2001 roku wyłoniły się nowe układy globalne, 
a w konsekwencji zmienił się, nie zawsze na korzyść, sto-
sunek Zachodu do kwestii wspierania opcji zachodniej na 
Ukrainie. Jedynie Rosja prowadzi politykę konsekwentną: 
jej celem jest powrót do sytuacji sprzed 1991 roku (...) Po-
moc w przebudowie elit rządzących na Ukrainie wymaga 
nie dziesięciu lat, lecz 30 i więcej. Teoretycznie zadanie to 
należy do samych Ukraińców, jednak zagraniczni przyja-
ciele Ukrainy powinni pomóc w tej długofalowej pracy. 
Nie tylko w interesie Ukraińców, lecz także swoim intere-
sie” [22]. 
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The Formation of the Polish-Ukrainian Relations in 

1991-2008 (Thinking Over the Problem)
In the article we analyze processes which influence for-

mation and directions of development of the Polish-Ukrai-
nian relations in the 1990s – early 21st century, their con-
nection with general European and Euroatlantic processes. 
We examine the objective conditions which demand inten-
sification of these relations and make attempts to determine 
reasons which may have a negative influence on relations 
between Ukraine and Poland. 
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ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ – ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Багатофакторність розвитку сучасного світу 
визначає необхідність будувати зовнішню політику 
України на засадах партнерства та співпраці з усіма 
геополітичними акторами загалом, та сусідніми 
державами зокрема. Проте, взаємини України та 
Румунії ускладнюються через невирішеність питань 
міждержавного характеру, серед яких і ситуація зі 

статусом о. Зміїний, розподілом континентального 
шельфу та визначенням виключних економічних зон. 
Саме тому в статті здійснюється аналіз витоків 
формування та принципів вирішення вказаних 
проблемних моментів українсько-румунських взаємин. 
Особливої доцільності вивченню задекларованої теми 
додає той факт, що в 2009 р. було оприлюднено 
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остаточне рішення Міжнародного суду ООН зі 
спірного питання.

Ключові слова: острів Зміїний, делімітація, 
континентальний шельф, виключні економічні зони, 
Міжнародний суд ООН.

Багатофакторність розвитку сучасного світу, 
його поліваріантність та різноспрямованість 
визначають необхідність будувати зовнішню політику 
України на засадах партнерства та співпраці з усіма 
геополітичними акторами загалом, та сусідніми 
державами зокрема. Розвиток дружніх відносин з 
Румунією підтримується завдяки цілому комплексу 
факторів взаємодії в різних сферах суспільного життя 
обох партнерів: політичній, економічній, правовій, 
гуманітарній, екологічній; співробітництво у напрямку 
забезпечення прав української діаспори (меншини) в 
Румунії та румунської в Україні; обмін культурними 
цінностями тощо. Свідченням ефективності 
українсько-румунських зносин є факт укладення 
близько сорока міждержавних угод загального та 
локального значення. 

Проте, взаємини Української та Румунської держав 
час від часу ускладнюються через невирішеність 
питань міждержавного характеру, серед яких і ситуація 
зі статусом о. Зміїний, розподілом континентального 
шельфу (КШ) та визначенням виключних економічних 
зон (ВЕЗ). Саме тому видається актуальним як з 
наукової, так і з практичної точки зору всебічне 
дослідження витоків формування та принципів 
вирішення вказаних проблемних моментів українсько-
румунських взаємин. Особливої темпоральної 
доцільності вивченню задекларованої теми додає той 
факт, що 3 лютого 2009 р. було оприлюднено остаточне 
рішення Міжнародного суду ООН зі спірного питання.

Метою даної статті є дослідження важливого 
досвіду, що отримала українська дипломатія у ході 
вирішення такого складного питання з точки зору 
міжнародного права та двосторонніх відносин.

Відповідно, завданнями слід визначити вивчення 
переговорного процесу з приводу приналежності та 
статусу о.Зміїного; з’ясування мотивації формування 
офіційної позиції обох сторін відносно проблемного 
питання та аналіз втрат та здобутків держав в результаті 
вирішення спірного питання в Міжнародному суді 
ООН.

Слід відзначити, що на даний момент практично 
не існує комплексного ґрунтовного дослідження 
даної актуальної проблеми. Серед вітчизняних 
праць слід виділити монографії Національного 
інституту стратегічних досліджень „Стратегічні 
інтереси України в країнах чорноморського регіону та 
проблеми національної безпеки” під редакцією д.ф.н. 
Б.Парахонського, „Воєнна безпека України на межі 
тисячоліть” під редакцією д.політ.н. А.Перепилиці, 
а також роботи д.і.н. С.Віднянського „Українсько-
румунські відносини в загальноєвропейському 
контексті”; д.і.н. С.Кульчииського „Визначена 
наслідками світових воєн”; д.політ.н. О.Парахонського 

„Україна і південно-східна Європа”; к.військ.н. 
О.Маначинського „Троянский Конь украинско-
румынских отношений”. У зазначених дослідженнях 
аналізується становлення українсько-румунських 
відносин на різних етапах державотворення, основні 
аспекти зовнішньої політики Румунії стосовно України, 
характер та зміст міждержавних протиріч, спектр 
загроз національній безпеці нашої держави [14].

Однак найбільший інтерес викликає доробок 
у даній галузі д.політ.н. І.Варзаря та к.політ.н. 
М.Петрова. Зокрема, перший виокремлює три т.зв. 
дугоподібні смуги напруги. Одна з них, чорноморська 
румунська парабола, на думку науковця, останнім 
часом інтенсивно впливала на раніше малопомітну 
точку в Чорному морі – о.Зміїний. Через це, начебто, 
затягувався процес делімітації державних кордонів між 
нашими країнами і укладення між ними довгострокових 
базових політичних Договорів [11, с. 394].

В свою чергу, М.Петров досліджує проблему 
приналежності та статусу о.Зміїний з точки зору 
динаміки її розвитку, зупиняється на особливостях 
перебігу українсько-румунського переговорного 
процесу з даного питання та вивчає специфіку 
висвітлення ситуації навколо цього питання в 
центральних друкованих мас-медіа Румунії [15].

Не можна оминути дослідження проблеми 
приналежності о.Зміїний румунського науковця 
Д.Педуряну. В своїй праці „Острів Зміїний” він 
відслідковує історію взаємовідносин Румунії та 
СРСР та, пізніше, України щодо статусу та державно-
територіальної приналежності острова, надає 
прогностичні зауваження та рекомендації щодо 
застосування методів розподілу континентального 
шельфу на користь Румунії [21].

Варто зауважити, що суттєвим підґрунтям для 
здійснення даного наукового дослідження стали такі 
джерела, як статті та інформативні повідомлення 
українських та румунських друкованих та електронних 
ЗМІ [12, 13, 16-20, 22-25], а також низка міжнародних 
нормативно-правових актів [8, 9, 10].

3 лютого 2009 р., у рамках урочистого засідання у 
Великій залі Палацу миру в Гаазі, Голова Міжнародного 
Суду ООН, Р. Хіггінс оголосила Рішення у справі 
„Морська делімітація у Чорному морі” (Румунія 
проти України). Рішення, яке є 100-м в МС ООН 
за підсумками розгляду спірних питань, визнало 
суверенну юрисдикцію та суверенні права Румунії на 
9700 кв. км КШ та ВЕЗ, тобто 79,34% простору, що був 
предметом спору з Україною. 

Безумовно, такий сухий виклад Рішення, його 
квінтесенція, жодним чином не відбиває складну 
двосторонню дискусію, яка тривала понад 15 років 
для України та 42 роки для Румунії, „20 з яких були 
витрачені на переговори з Радянським Союзом, 6 – на 
34 раунди переговорів з Україною, 4 роки і 18 днів – на 
судовий процес в МС ООН” [2]. 

Оцінити значимість Рішення Міжнародного Суду 
для обох держав неможливо без аналізу позицій сторін, 
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які вони відстоювали протягом усього переговорного 
періоду, основних напрямків побудови доказової бази.

Ретроспективний аналіз становлення та розвитку 
румунсько-українських відносин свідчить, що проблема 
делімітації континентального шельфу та виключної 
економічної зони двох країн у Чорному морі була чи 
ненайгострішою серед загального комплексу питань, 
що становили предмет переговорів, саме вона тривалий  
час залишалася тим каменем спотикання, що відтермі-
новував підписання Базового політичного договору. 

Шляхом взаємних поступок у формулюванні 
багатьох ключових статей, у т.ч. застосовуючи 
міжнародні стандарти у тих випадках, коли їх погляди 
на наявні проблеми мали досить відмінний характер, 
зокрема щодо захисту прав відповідних національних 
меншин в обох країнах, Київ та Бухарест все ж таки 
змогли належним чином узгодити та 2 червня 1997 р.  
підписати Договір про відносини добросусідства і 
співробітництва між Україною і Румунією.

Його суттєвою відмінністю від інших міждержавних 
документів подібного характеру стала наявність 
Обмінних листів міністрів закордонних справ України 
та Румунії, які були невід’ємною частиною Договору та 
містили низку важливих положень щодо майбутнього 
розв’язання проблеми делімітації КШ та ВЕЗ двох 
держав у Чорному морі – питань, які договірні сторони 
так і не змогли вирішити на той час. У такий спосіб 
країни змогли продемонструвати міжнародному 
співтовариству та громадськості налаштованість на 
розвиток мирних, цивілізованих норм співіснування 
навіть за наявності певних суперечок, закріпити 
відповідний статус-кво у двосторонніх взаєминах, 
створити політичну та юридичну основу для їх 
розширення у майбутньому. 

Водночас, договір став своєрідним прикладом того, 
що його наявність не обов’язково означає вирішення 
усіх проблемних питань: відповідно до частини другої 
ст.2 Договору та п. 4 його Додатку (Обмінних листів) 
сторони планували досягнути згоди щодо делімітації 
морських просторів шляхом укладання відповідної 
Угоди. Важливою особливістю Обмінних листів був 
той аспект, що вони визначали принципи та процедури, 
на підставі яких сторони мають будувати свої підходи 
до розмежування КШ та ВЕЗ, а також погоджувалися, 
що у випадку недосягнення, справа буде вирішена 
Міжнародним Судом ООН [8].

Тривалий час переговори стосовно Договору про 
режим українсько-румунського державного кордону, 
співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних 
питань, а також Угоди про делімітацію КШ та ВЕЗ 
обох держав у Чорному морі відбувалися в одному 
пакеті, оскільки мали певні спільні дотичні моменти 
та розглядалися нерозривно одне від одного. Попри 
це, підготовка тексту Договору просувалася значно 
швидше, обговорення Угоди практично не давало 
позитивних результатів. 

Одне з основних питань, щодо якого дипломати 
сусідніх держав не могли дійти згоди, - визначення 

точки, яка буде початковою для делімітації КШ та 
ВЕЗ двох країн. У Києві вважали, що нею має бути 
точка стику територіальних вод України й Румунії, 
координати якої визначено ще у ст. 1 Договору. 
Румунська дипломатія наполягала на своєму варіанті її 
визначення: провести від сухопутного кордону умовну 
лінію, що проходитиме рівновіддалено від українського 
й румунського берегів. А вже потім визначити точку 
на дузі, що позначає територіальне море України та 
Румунії навколо о. Зміїний [12]. 

Найгостріші суперечки усе ж таки точилися 
навколо статусу о. Зміїний. Українські дипломати 
переконували, що це повноцінний острів, підпадає 
під усі параметри, зафіксовані у трьох пунктах ст. 121 
глави 3 („Режим островів”) Конвенції ООН з морського 
права [10]: він не затоплюється під час припливів, 
там функціонують пошта, магазин, причал, маяк. 
На острові ростуть дерева, є власна питна вода, там 
живуть люди. Загалом, острів Зміїний придатний для 
життя людини і господарської діяльності. Отже - має 
право на КШ та ВЕЗ. 

Румунська сторона однозначно стверджувала, 
що це - скеля, по відношенню до якої мають 
застосовуватися ті ж самі положення ст. 121 Конвенції 
Монтего Бай. Скелі, умови яких унеможливлюють 
розвиток повноцінної життєдіяльності, тобто існують 
без необхідних для цього природних ресурсів та умов 
для власної економічної діяльності, не мають права 
на виключні економічні зони та континентальний 
шельф, проте мають право на територіальне море у  
12 морських миль. 

В цьому контексті румунська сторона посилалася 
на рішення Міжнародного арбітражного суду, якій 
проігнорував англо-нормандські острови (Англо-
нормандські острови мають площу у 195 км кв та 
населення у 130000 осіб), які розташовані поблизу 
французького узбережжя, при встановлені лінії 
делімітації морського кордону між Францією та 
Великобританією [21]. 

Україна та Румунія по-різному підходили і до 
методології делімітації континентального шельфу 
і виключних економічних зон. Підпункт b пункту  
4 додаткової угоди до базового політичного договору 
передбачає, що буде застосовано “принцип лінії 
рівновіддаленості у районах делімітації, де береги 
є суміжними, і принцип лінії медіани в районах, 
де береги є протилежними”. Жодна з сторін цього 
не заперечувала. Але якщо Київ пропонував при 
розмежуванні враховувати о.Зміїний та провести лінію 
між ним і румунським берегом, то Бухарест - тимчасову 
лінію без урахування українського острова.

Румунська сторона виходила з того, що делімітація 
має проводитися у відповідності до міжнародного 
права та загальної практики юриспруденції в цій 
сфері, а саме як вирішувалися аналогічні питання між 
Данією та Норвегією у 1993 р., Канадою та США у 
1998 р., Бахрейном та Катаром у 2001 р., Камеруном 
та Нігерією у 2002 р. Цей метод під назвою “методу 
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рівновіддаленості / спеціальні обставини” є досить 
відомим, використовувався при укладанні багатьох 
двосторонніх угод. Виходячи з цього методу, позиція 
румунської сторони щодо делімітації передбачала 
дотримання наступних етапів: визначення берегових 
ліній для делімітації; проведення тимчасової лінії 
делімітації, рівновіддаленої від берегових ліній; 
визначення можливих спеціальних обставин, що 
можуть виникнути в зоні делімітації; корегування 
тимчасової лінії делімітації із врахуванням остаточних 
результатів вивчення впливу спеціальних обставин та 
проведення остаточної лінії делімітації [21].

Київ і Бухарест по-різному підходили і до 
застосування методу пропорційності та принципу 
справедливості. Українська дипломатія, з огляду 
на принцип справедливості, акцент робила на 
методі пропорційності. Відповідно до нього, сектор 
континентального шельфу й виключної економічної 
зони повинен розподілятися між двома державами 
з урахуванням співвідношення протяжності усієї 
берегової лінії однієї країни до довжини такої лінії 
іншої держави [19]. Між Україною та Румунією це 
співвідношення складалося приблизно 5:1 на користь 
нашої країни [12].

Час від часу сторони, особливо румунська, 
вдавалися до певних тактичних кроків, які, на думку 
їх експертів, могли б змінити ситуацію та сприяти 
зближенню позицій. Якщо у питанні підготовки 
Договору вони усе ж таки сприймалися, то після 
аналізу пропозицій щодо тексту Угоди, переговорні 
сторони чітко визначали для себе їх сутність і той факт, 
що вони лише завуальовують наявність протиріч, але 
жодним чином не усувають їх. 

Після завершення ХVІІ раунду переговорів (квітень 
2003 р., м. Київ) глава румунської делегації, державний 
секретар МЗС Румунії К.Дяконеску, чіткіше розкрив 
сутність протиріч: переговори з проблеми o.Зміїний 
вплинуть на розподіл КШ, який є справжнім гордієвим 
вузлом у двосторонніх дискусіях. Політик додав: 
„Міжнародне право надає нам право на 12 миль. Вони 
[українська сторона] хочуть, щоб розмежування було 
якомога ближче до румунського узбережжя, точніше, 
за 9 миль… Між 9 милями та 12 милями не має місця 
для переговорів” [18]. 

Вже у період, коли справа розглядалася у Гаазі, 
К. Дяконеску висловився ще точніше: „боротьба 
між Румунією та Україною навколо о.Зміїний для 
румунської сторони в першу чергу є боротьбою за 
збереження цілісності румунських територіальних 
вод, на кону знаходиться не тільки нафтові і газові 
ресурси, які були знайдені в зоні, але які не можуть 
експлуатуватися, а й суверенітет Румунії на частину 
власної історичної території” [1]. 

Румунія була впевнена, що українській острів 
не впливатиме на розподіл шельфу, але певні 
побоювання все ж існували, тому час від часу з боку 
деяких політологів та юристів висувалися пропозиції 
щодо можливості повністю зняти претензії України 

по делімітації шляхом поновлення вимог Румунії 
повернути їй o.Зміїний [24]. Звичайно, такі дії мають 
значною мірою гіпотетичний та авантюристичний 
характер, проте вони достатньо виразно характеризують 
ступінь готовності румунського суспільства виступити 
на захист національних інтересів.

Слід відмітити, що як до, так і після направлення 
Меморандуму до Міжнародного суду будь-які дії 
України, спрямовані на поліпшення умов життя для 
мешканців острову, проектів щодо використання у 
майбутньому, уважно відслідковувалися румунською 
стороною та викликали її роздратування, що, як 
правило, матеріалізовувалося у вигляді відповідних 
нот та комюніке Міністерства закордонних справ [6]. 

Підписання українсько-румунського Договору про 
режим державного кордону, що відбулося 19 червня 
2003 р. (м. Чернівці) було широко прокоментовано у 
Румунії і отримало переважно схвальні відгуки. При 
цьому, поряд з констатацією важливості Договору для 
двосторонніх відносин та процесу інтеграції Румунії 
в євроатлантичний простір, ним визначено лише 
сухопутний кордон; залишається низка проблем, які 
стосуються морського кордону; останньою інстанцією 
вирішення суперечності між двома країнами щодо 
розмежування континентального шельфу у Чорному 
морі є Міжнародний суд в Гаазі [17, 20].

XXIII-й раунд українсько-румунських переговорів, 
що відбувся 9-10 липня 2004 р. в Ялті, зафіксував, що 
сторони продовжують дотримуватися діаметрально 
протилежних позицій, і, як очевидно вбачав Бухарест, 
підстав очікувати, що ситуація зміниться найближчими 
місяцями, не було. Неминучість судового розгляду 
питання стало очевидною для обох сторін, залишалося 
відкритим питання лише часу, коли це станеться. 

Таким чином, звернення Румунії до МС ООН 
з проханням розглянути справу про делімітацію 
континентального шельфу та виключних економічних 
зон двох країн у Чорному морі, що відбулося  
15 серпня 2004 р. шляхом подання до Секретаріату 
Суду Меморандуму [5], не стало несподіванкою для 
МЗС України. Формальною підставою для звернення 
румунської сторони до Міжнародного суду ООН стала 
відсутність прогресу в двосторонніх переговорах, що 
повністю відповідало підпункту h пункту 4 Додаткової 
угоди до Базового політичного договору між Україною 
та Румунією.

Відновлення переговорів у 2005 р. внаслідок 
домовленостей, досягнутих між міністрами 
закордонних справ України Б.Тарасюком та Румунії 
М.Унгуряну під час їхньої зустрічі 22 березня 2005 р., 
обумовило проведення чотирьох засідань експертних 
груп, що в умовах провадження справи у Суді жодним 
чином не вплинуло на перебіг подій. Сторони більше 
не поверталися до офіційного обговорення проблеми, 
їх зусилля, відповідно до рішення Суду від 19.11. 
2004 р. [7] були зосереджені на підготовці 
процесуальних документів.
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Усні слухання учасників процесу, що відбулися 
у вересні 2008 р., нічого нового до позицій сторін 
не внесли, хіба що додали певної зухвалості у 
прогнозах Бухареста щодо майбутнього рішення. На 
думку відомого румунського політичного оглядача, 
А.Урсу, одного з небагатьох, хто намагався зберегти 
реалістичність поглядів на ситуацію у цілому, 
інформаційне тло, яке супроводжувало у Румунії 
судовий процес в МС ООН, був спрямований на 
створення в офіційного Бухареста поки що штучного 
образу переможця. За його словами, „це зрозуміло 
чому – румунська зовнішня політика на сьогоднішній 
день не досягла жодного вагомого результату, окрім 
вступу Румунії в НАТО та ЄС, які насправді були 
кон’юнктурними досягненням” [4].

Тому абсолютно природною була загальна 
атмосфера національної ейфорії у зв’язку з рішенням 
Міжнародного суду ООН в Гаазі у справі „Румунія 
проти України” від 3 лютого 2009 р. На усіх рівнях, від 
Президента Т.Бесеску до засобів масової інформації 
(друкованих, телебачення, радіо, електронних) 
мусувалося декілька основних тез:

- Румунія отримала беззаперечну перемогу щодо 
відстоювання власних інтересів у тривалому спорі з 
Україною. Виходячи з того, що проблема Зміїного була 
успадкована Україною від СРСР внаслідок юридично 
далеко не досконалого способу передачі острова у 1947 р.  
до його складу, Бухарест вважає, що у такий спосіб він 
повернув собі частину території, конфіскованої у той 
час, без війни. Більше того, Б.Ауреску, Уповноважений 
Румунії в МС ООН, вважає, що це самий видатний 
успіх румунської дипломатії з поширення юридичного 
суверенітету країни починаючі з 1918 р. (часу створення 
Великої Румунії).

- внаслідок позитивного для себе рішення 
Румунія отримала майже 79,3% спірної території, 
де розташовані родовища газу нафти із загальними 
запасами відповідно 70 млрд. кубів природного газу 
та 10-12 млн. тон нафти, комерційна вартість яких, за 
підрахунками румунських фахівців, складає 30 млрд. 
доларів, може забезпечать енергетичну незалежність 
Румунії щонайменше на 15 років, що складає 20% ВВП 
Румунії у 2009 р. [6].

- головне положення української сторони щодо 
можливості впливу острова на делімітацію виявилася 
побудованою на хибних тезах, тому не була взята до 
уваги суддями.

- Рішення МС ООН є успіхом застосування 
міжнародного права. Воно, як наслідок, є вигідним 
для Румунії, яка постійно дотримувалася формули 
делімітації, яка відповідає нормам міжнародного права 
та, очевидно, справедливим рішенням, вигідним, як 
свідчать заяви українських високопосадовців, і для 
України.

Дійсно, українська сторона в особі Уповноваженого 
України в МС ООН В.Василенка, Заступника міністра 
закордонних справ України О.Купчишина, речника 
МЗС В.Кіріліча дала схвальну оцінку Рішенню Міжна- 

родного суду, головним наслідком якого для України 
стало „відхилення всіх претензії щодо острова Зміїний”. 
Проте, пише Аdevгrul, „преса та аналітики з України 
спростовують офіційні висловлювання, говорячи про 
найбільшу дипломатичну невдачу Києва за останні 
роки”. З посиланням на думку експерта Інституту зовні- 
шньої політики при Дипломатичній академії МЗС 
України О.Палія зазначається, що „рішення не є  
сприятливим для України”. Такої же думки дотри-
мується і директор української філії Інституту країн-
учасниць СНД В.Корнілов, підсумовує видання [22].

Як виявилося, не вся політична еліта України 
виявилася готовою визнати офіційну точку зору 
щодо Рішення, внаслідок чого на порядок денний 
Верховної Ради було поставлено питання щодо 
заслуховування відповідної інформації Міністра 
закордонних справ В.Огризка. Кваліфіковані, добре 
аргументовані пояснення міністра щодо суті протиріч, 
періоду їх виникнення та домовленостей, за яких умов 
вони можуть бути вирішені, не завадили народним 
депутатам винести постанову щодо його відставки. 

Вбачається, що Рішення Суду, яке не викликає 
жодної підозри з точки зору його об’єктивності та 
справедливості, не повинно було б стати підставою 
для чергової хвилі політичні пристрастей, що вірують 
в Україні, зведення міжпартійних рахунків, проте 
сталося саме так, що, звичайно, не додає позитиву 
іміджу нашій державі. 

Було б неправильним зазначити лише негативні 
аспекти вирішення тривалого міждержавного спору. 
Насамперед, таку ухвалу Суду варто враховувати у 
випадку продовження патової ситуації, що зберігається 
у переговорному процесі між Україною та Росією 
щодо становища у Керченській протоці. Крім того, 
Рішення МС ООН матиме позитивний вплив як у 
двосторонньому, так і в регіональному контексті 
як приклад форми вирішення спірних питань у 
розширеному регіоні Чорного моря. Адже тривала 
суперечка вирішена цивілізованим шляхом, обидві 
сторони зобов’язалися визнати рішення МС; кожна з 
них у цілому отримала можливості для застосування 
подальших заходів щодо розробки зони, що віднесена 
Судом до сфери їх компетенції. 

Слід віднести до позитивних і той момент, 
що в результаті вирішення спірного питання, 
вказані вище аспекти двосторонніх відносин не 
гальмуватимуть плідну взаємодію України та Румунії 
в майбутньому як на міждержавному рівні, так і в 
рамках співпраці у Чорноморському регіоні та на 
європейських теренах. Сторони мають можливість 
сконцентруватися на подальшому розвитку взаємин 
у різних сферах суспільного життя, насамперед, у 
політичній, культурно-гуманітарній, транскордонного 
співробітництва тощо.
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Viktor Petrov 
Zmiinyi Island – the Experience for the Ukrainian 

Diplomacy
Relations between Bucharest and Kyiv have been 

strained for some time over their inability to reach an 
agreement concerning the delimitation of the continental 
shelf around Zmiyinyi Ostriv in the Black Sea. The 1997 
basic treaty signed by the two countries stipulated that ne-
gotiations on the shelf's delimitation will continue. Ukraine 
agreed under that treaty to deploy no "aggressive weap-
ons" on Zmiinyi Island, and, more important, to consider it 
„uninhabited". No agreement was reached, that is why in 
2004 Romania made an appeal to the International Court of 
Justice in the Hague as a last resort. 

Key words: Serpent Island, Delimitation, Continental 
Shelf, Exclusive Economic Zones, the UNO International 
Court. 
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ГРЕКО-БОЛГАРСЬКА ЦЕРКОВНА БОРОТЬБА
НА СТОРІНКАХ РОСІЙСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ (50-70 рр. ХІХ ст.)

В даній статті розкривається ставлення російських 
газет і журналів до греко-болгарської боротьби за 
створення автокефальної церкви – Болгарського 
Екзархату. Визначаються причини, характер та 
основні етапи греко-болгарської церковної боротьби; 
встановлюються та розкриваються причини 
публікацій в періодиці матеріалів з даної проблеми; 
з’ясовується ставлення російських газет і журналів до 
церковної боротьби в Болгарії, аналізується бачення, 
оцінки та перспективи вирішення греко-болгарського 
церковного конфлікту періодичними виданнями різної 
політичної спрямованості. 

Ключові слова: „російська періодика”, 
„церковна боротьба”, „Болгарський Екзархат”, 
„Константинопольський Патріархат”, „слов’янське 
питання”, „панславізм”, „панелінізм”.

Від Кримської війни і до Східної кризи 1775-1878 
рр. громадськість Російської імперії проявляла значний 
інтерес до політичних процесів на Балканах. Саме 
тоді формується ідеологія панславізму, з’являються 
Слов’янські комітети, поширюється рух допомоги 
південнослов’янським народам, який став одним з 
чинників російсько-турецької війни 1877-1878 рр. і 
звільнення Сербії, Чорногорії та Болгарії. Одним з 
сюжетів, що постійно цікавив російську громадськість, 
була національно-визвольна боротьба в Болгарії, 
яка протікала у формі церковного руху за створення 
незалежної національної церкви. ЇЇ сутність, на 
думку болгарських дослідників, зводилася до руху за 
визнання болгар як окремого народу [14, c. 272-273], 
що дозволило б надалі поставити питання про його 
адміністративну автономію та, в перспективі, державну 
незалежність від Османської імперії.
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Актуальність дослідження висвітлення та оцінок 
російською періодикою греко-болгарської церковної 
боротьби зумовлюється не лише недостатньою 
вивченістю даного питання (окремі аспекти проблеми 
досліджені у працях Б.Білунова [2, 3], С.Нікітіна 
[14, 15], Л.Ровнякової [21]), а й особливим статусом 
російських видань у 50-70 рр. ХІХ ст. Так, за повної 
відсутності в тогочасній Російській імперії легальних 
політичних об’єднань, періодика, як єдиний засіб 
масової інформації, набувала особливого значення – 
виразника і формувальника громадської думки.

З огляду на це метою даної статті є розкриття 
ставлення російських газет і журналів до греко-
болгарської церковної боротьби. Завданнями даної 
статті є: розкрити причини „болгарських” публікацій в 
періодиці; проаналізувати бачення та оцінки церковної 
боротьби періодичними виданнями різної політичної 
спрямованості. 

В середині ХІХ ст. Болгарія була складовою 
частиною провінції (еялету) Румелія, до якої входили 
також Герцеговина, Албанія, Македонія, Епір і Фасалія. 
Політичне значення прагнень болгар до церковної 
автономії зумовлювалося особливими правами, які 
в Османській імперії мав представник одновірців – 
голова визнаної окремої церковно-політичної одиниці 
(мілет). Болгарську автокефальну (Орхідську) церкву 
було ліквідовано в 1767 р., а Константинопольський 
патріархат, якому підпорядковувалась Румелія, був 
однією з опор турецького панування в християнських 
районах. Болгари прагнули створення національної 
ієрархії і з огляду на те, що більшість керівних 
церковних посад в Константинопольському Патріархаті 
традиційно заміщалася вихідцями з багатих грецьких 
родин, які населяли стамбульський квартал Фанар 
і міцно пов’язали себе з системою османського 
панування. В Болгарії фанаріоти були дискредитовані 
величезними поборами, якими обкладалося населення 
на користь патріархії, численними зловживаннями, 
симонією та розпустою. 

Наприкінці Кримської війни султан проголосив 
програму реформ в Османській імперії – Хатт-і 
хумаюн 1856 р., який декларував рівність мусульман 
і християн та обіцяв перегляд привілеїв і імунітетів 
християнських громад, їхнє реформування. В такій 
ситуації члени болгарської Константинопольської 
громади навесні 1856 р. подали на ім’я султана 
петицію. У ній вони просили надати болгарському 
народові право вибирати верховного главу церкви та 
верховного цивільного начальника-болгарина, який 
міг би рекомендувати султанові гідних співвітчизників 
на посади управителів, суддів і чиновників [15, c. 185]. 
Петиція болгар, таким чином, передбачала не лише 
церковну, а й адміністративну автономію. Даний проект 
суперечив інтересам не лише Патріархату, а й Греції, 
політична еліта якої в той час мріяла про створення 
на Балканах великої держави в кордонах Візантійської 
імперії, що включала б і болгарські землі. 

Однак петиція болгар не зустріла підтримки 
ні Оттоманської Порти, ні європейських держав. 
Російський уряд запідозрив у ній підступи західних 
держав і намагався зберегти церковну єдність на 
Балканах, як засіб об’єднання всіх поневолених 
народів Османської імперії та збереження свого 
впливу в регіоні. Протягом 1860-х рр. офіційна 
Росія, остерігаючись поширення в Болгарії уніатства 
і протестантизму, шукала можливості примирення 
між болгарами і греками [14, c. 273-275]. Особисто 
Олександр ІІ співчував боротьбі болгарського народу 
за національну церкву, однак вважав необхідною 
умовою її створення згоду Константинопольського 
Патріарха на те [29, c. 143-144]. 

За таких обставин греко-болгарська церковна 
боротьба відразу знайшла відображення в російських 
виданнях, які обговорювали і тлумачили події на 
Балканах з тих позицій, які визначаються в окремих 
течій громадсько-політичної думки. Російські 
видання уважно спостерігали за дотриманням Хатт-і 
хумаюна 1856 р., який давав підстави сподіватися на 
покращення становища слов’янських народів. Проте, 
хоча Олександр ІІ і зазначав у маніфесті 1856 р. про 
припинення Кримської війни „Майбутнє і права усіх 
християн на Сході забезпечені” [4], виявилося, що 
„горезвісний гатті-гумаюн залишився... мертвими 
літерами” [12]. 

У 1858 р. в слов’янофільському журналі „Русская 
беседа” було опубліковано статтю болгарина 
Х.Даскалова, в якій описувалося пригноблене 
становище слов’ян: західних – від німців, 
південних – від греків [6]. Автор повідомляв про 
денаціоналізаторську роль греків в ХVІ-ХVIII ст., 
елінізацію болгар, знищення фанаріотами болгарської 
Охрідської патріархії. „З цього часу – підкреслюється 
в статті, – посилюються обмеження і утиски 
болгар, при богослужінні запроваджується грецька 
мова, під приводом порятунку коштовностей від 
турків грабуються церкви, знищуються болгарські 
рукописи... Фанаріоти не турбуються про підтримку 
православ’я. Константинопольський Патріархат… –  
це привілейований стан, який зовні носить личину 
християнина, але таємно відданий справі ісламу” [6,  
c. 15] Порівнюючи греків і турків, Х.Даскалов 
стверджував: „ Болгари завжди зможуть порозумітись 
з турками… Болгари страждають під гнітом 
фанаріотських архіпастирів, якого здається ніхто не 
підозрює” [6, c. 17].

Майже одночасно в помірковано-ліберальному 
журналі „Русский вестник” М.Н.Каткова з’явилася 
стаття „Турецькі справи”, підписана „Д” [5]. На думку 
С.О.Нікітіна її автором був А.В.Рачинський [15, с. 188]. 
„Д” стверджував, що внутрішнє становище на Балканах 
ніколи не було таким складним, як тоді. Болгари 
вирішили скинути фанаріотський гніт, оскільки „…
нещастя православних християн в Європейській 
Туреччині походять, переважно, від фанаріотських 
митрополитів і архієреїв… Турок фізично вбиваючи 
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християнина і грабуючи його, не перешкоджає 
розвиткові його духовного життя; Фанаріот же, 
разом з грабунком, тисне на його моральну, духовну 
діяльність, перешкоджає його розвиткові… ущемляє 
його найсвященніше надбання – мову і народність” [5, 
c. 249-250]. 

Публікація статті викликала стурбування та 
невдоволення в урядових сферах. Прибічник 
Константинопольського патріархату обер-прокурор 
синоду гр. Д.А.Толстой, який вбачав у ній „плоди 
навіювань закордонної пропаганди” змусив редакції 
газет написати „пояснювальні записки” [21, c. 59-
60]. Також він уповноважив службовця синоду 
Т.Філіппова написати статтю, яка б заперечила 
висновки Д. і підірвала його авторитет [15, c. 186-
187]. Невдовзі цю статтю, у якій виправдовулися 
греки і критикувалися вимоги болгар створити 
автокефальну церкву, було опубліковано в газеті 
„Московские ведомости” [27]. Крім цього, з’явився 
„височайший” наказ, що всі статті про справи 
православ’я на Сході та грецьке духовенство можуть 
друкуватися лише з дозволу духовної цензури [15,  
c. 188]. 

Звертає на себе увагу той факт, що два журнали 
одночасно підняли болгарське церковне питання і 
зробили однакові висновки. Цілком ймовірно, як 
вважав С.О.Нікітін, що поштовхом для підняття 
болгарського питання в пресі стало створення 
взимку 1857/58 рр. Московського слов’янського 
комітету, головним завданням якого була протидія 
закордонній релігійній пропаганді на Балканах. Члени 
Комітету – болгари і росіяни, зокрема пов’язані з 
журналом „Русская беседа”, цікавилися болгарськими 
церковними справами [15, c. 188-189]. На думку ж 
Л.І.Ровнякової автором обох статей був Х.Даскалов – 
один з співзасновників створеної наприкінці 1857 р.  
в Москві „Болгарської дружини”. Це літературно-
просвітницьке товариство болгарських студентів, 
які пізніше отримували допомогу від Слов’янського 
комітету, вважало одним з своїх головних завдань 
„нагадувати їм [росіянам. – А.С.] частіше про існування 
нашої батьківщини” [21, c. 59, 72]. 

Належність Х.Даскалову статті „Турецькі справи” 
доводять і інші дослідники [2, c. 186]. Болгари дійсно 
були найбільш ініціативними авторами про церковну 
боротьбу і цілеспрямовано пробуджували інтерес до 
становища свого народу в Російській імперії. Проте 
відбір до друку актуальних матеріалів здійснювали 
редакції видань, а інтерес до подій та процесів на 
Балканах розвивався в Російській імперії незалежно 
від болгар. Так, ще під час Кримської війни з’явилася, 
присвячена на початку 1856 р. О.Горчакову, записка 
М.Волкова. Її автор зазначав, що Константинопольська 
церква „втопає в бездіяльності, збирає з своїх овець 
данину, не турбується ні про добробут, ні про освіту 
своєї пастви, а, маючи на увазі лише свої матеріальні 
блага” співпрацює з Оттоманською Портою [9, c. 726, 
735]. 

Проте в 1858 р. спроби привернути увагу 
російського суспільства до греко-болгарської боротьби 
наштовхнулися на протидію уряду. Водночас, як 
зазначалося в періодиці, уряд дозволяв проводити 
збори коштів на користь православних монастирів і 
церков на Балканах [25]. 

3 квітня 1860 р. в Константинополі під час 
пасхального богослужіння болгарський єпископ 
Іларіон Макаріопольський не згадав імені патріарха, 
замінив його іменем султана. Так було здійснено 
розрив з грецькою патріархією, і невдовзі рух за 
незалежну церкву набув масового характеру, охопив 
усі частини Болгарії. У 1861 р. було оголошено 
султанський фірман, який визнавав право болгар 
займати єпископські посади та дозволяв здійснювати 
навчання і богослужіння болгарською мовою. З цього 
часу розпочалася боротьба російської дипломатії за 
примирення сторін, оскільки давня покровителька 
православ’я не бажала відверто визначити свою позицію 
в конфлікті між двома православними народами. 
Проте переговори першої половини 1860-х рр. 
не дали результатів [14, c. 274-275]. 

Ці події привернули увагу російського суспільства. 
Показово, що, на думку С.О.Нікітіна, ініціатива черго-
вий раз йшла від болгарина – С.М.Палаузова (крипто- 
нім С.Плзв) [15, c. 189]. В проурядовій газеті він роз- 
кривав становище болгарської церкви та сутність  
церковного питання, спростовував статтю Т.Філіппова 
[22]. Природно, що синод заборонив друкувати 
продовження статті. Щоправда, заборона торкалась не 
висвітлення питання, а лише його певного тлумачення. 
Тому з часом, коли недоцільність подальшої підтримки 
греків-фанаріотів на шкоду болгарам стала очевидною, 
російська періодика отримала більшу свободу говорити 
про церковну боротьбу, але в рамках загальних 
цензурних правил. 

Одним з перших до цієї теми звернувся журнал 
„Отечественные записки”. Аналізуючи ситуацію в 
Болгарії, видання інформувало читача, що: „крім 
турків у болгарських християн є ще інші вороги, і 
дивно для нас звучать ці слова: цими ворогами їхніми 
є християнські православні пастирі… Національні 
потяги болгар знайшли відображення в прагненні 
отримати національну ієрархію… більшість 
болгарських єпархій протягом останніх місяців вже 
заявили офіційно цю вимогу константинопольському 
патріархату і турецькому уряду” [17, c. 71-72]. Журнал 
зазначав, що Константинопольський Патріархат не 
задовольняє вимог болгар, оскільки він втратить 
значну частину своїх прибутків, а греки-фанаріоти – 
можливість займати вигідні місця. При цьому, 
ставлячи перед Росією питання про допомогу болгарам 
„Отечественные записки” першими в Росії пов’язували 
церковно-болгарське питання з „слов’янським”: 
„Відмовляти цим вимогам в покровительстві, значить 
пожертвувати інтересами болгарського народу на 
користь ворогів слов’ян, на користь греків-фанаріотів” 
[17, c. 72]. 
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Матеріали про греко-болгарську церковну боротьбу 
публікувалися і в малотиражному журналі „Братский 
труд”, який у 1860-1862 рр. на власні кошти видавала 
московська „Болгарська дружина” [21, c. 80]. З огляду 
на складність видавництва власного журналу, члени 
„Болгарської дружини” активно співпрацювали з 
рядом російських видань. Так статті Л.Каравелова і 
Р.Жинзифова, у яких переважно розкривався перебіг 
греко-болгарської церкової боротьби, публікувалися в 
газетах „Наше время”, „День”, „Москва”, „Москвич”, 
„Московские ведомости”, „Современная летопись”, 
журналах „Русский архив”, „Православное обозрение” 
та ін. [2, c. 188-189].

Поява першого болгарського видання була з 
вітанням зустріта революційно-демократичним 
журналом „Современник”. У статті „Нові слов’янські 
дослідження” О.М.Пипін розглядав появу першого 
номеру журналу як „відлуння боротьби, яку піднімає… 
народність болгар, що прокидається” [20, c. 327]. 
O.M.Пипін поділяв думку болгарських студентів 
щодо права болгарського народу на самостійність і 
погоджувався з точкою зору Х.Даскалова: „…ставлення 
турецьких греків до болгар нагадує ставлення німців 
до західних слов’ян: користуючись перевагами свого 
становища, вони так само не визнають народності, 
постають проти народної мови в школі, в книгах і 
в житті” [20, c. 327-328]. „Современник” і пізніше 
пояснював важке становище болгарського народу не 
лише турецьким гнітом, а й утисками з боку греків [30, 
c. 193-220]. 

У червні 1861 р. офіціоз Міністерства закордонних 
справ Російської імперії „Санкт-Петербургские 
ведомости” в кореспонденції з Варни повідомляв, що, 
незважаючи на заборону 1860 р. фанаріотами в Болгарії 
церковнослов’янської мови, „слов’янський елемент” 
повертає свої законні права: „Слов’янська мова вже 
введена в одну з місцевих церков і відкрито болгарське 
училище. Після царгородських подій, що відбулися 
в кінці квітня в болгарській церкві, народонаселення 
стріпнулося і приєдналося до своїх одноплемінників… 
Програма їх: вимагати… повернення болгарам прав, 
відібраних у них за султана Мустафи ІІІ… розпо-
рядженнями 3-го лютого 1767 року” [23]. В наступних 
кореспонденціях з Болгарії повідомлялося, що місцеве 
населення виступає за незалежну церкву [24].

Слов’янофільська газета „День” (1861-1865) 
І.С.Аксакова зосередила увагу на греко-болгарській 
боротьбі з перших номерів. Опубліковані повідомлення 
з Балкан та листи болгар, які навчалися в Росії, 
змальовували важке становище болгарського народу, 
який страждав від турецького та фанаріотського 
гніту [10, 8]. Редакція солідаризувалася з поглядами 
болгар, які синод свого часу відкинув: „Без усілякого 
сумніву греки зараз для болгар гірші ніж турки, однак 
саму свою силу греки черпають з турецького гніту. 
Якби турків не було у Європі, греки не насмілилися 
б духовно гнобити болгар” [1]. І.С.Аксаков вважав, 
що завдання Росії – бути миротворцем між болгарами 

і греками, та закликав читачів допомогти болгарам 
через Слов’янський комітет [1].

Редакція „Дня” розглядала греко-болгарську 
боротьбу як складову національно-визвольної 
боротьби болгарського народу, важливу передумову 
його звільнення. Об’єднавши з цього питання болгар, 
які знаходилися у Росії, головним чином в Москві, 
І.С.Аксаков зробив свою газету органом захисту 
болгарської справи. „День” був єдиним російським 
виданням, яке послідовно та безперервно висвітлювало 
перебіг греко-болгарської боротьби, стало провідником 
болгарських ідей в російське суспільство. Болгари 
неодноразово говорили з його сторінок про зв’язок 
церковної боротьби з національно-визвольною 
боротьбою та дискутували з грекофілами [28]. 

Однак і інші російські видання захищали справедливі 
вимоги болгарського народу. Так, зокрема, у 1865 р. 
ряд статей про становище болгар і греко-болгарську 
боротьбу було опубліковано в ліберальній газеті 
„Голос” А.О.Краєвського. Видання описувало важке 
становище болгарського народу; сатирично зобра- 
жувало діяльність фанаріотів; повідомляло про перего-
вори між греками і болгарами в Константинополі [21, 
c. 126-127]. 

У 1866-1867 рр. боротьба за автономію болгарської 
церкви загострилася. Хронологічно вона співпала 
з піднесенням революційної четницької боротьби 
в Болгарії. Визнання церковним собором у квітні  
1866 р. вимог болгар незаконними і єретичними 
викликало в Російській імперії обурення [3, c. 79]. 
Професор Новоросійського університету 
В.І.Григорович, у одній із промов, пізніше 
опублікованих, звинувачував Константинопольського 
Патріарха в загостренні греко-болгарських протиріч 
і закликав підтримувати болгар у їх боротьбі 
за національну церкву [3, c. 75-76]. Видання 
М.Н.Каткова, який на той час співпрацював з 
Міністерством закордонних справ Росії, розцінили 
греко-болгарський конфлікт не як церковний, а як 
національно-політичний. „Современная летопись” 
помістила статтю відомого славіста Н.Попова, у якій 
зазначалося, що церковна боротьба між болгарами і 
греками „є лише одним з видів тієї вікової боротьби, 
яку ведуть панеліністи проти відродження слов’ян на 
Балканському півострові” [18].

На кінець 1860-х рр. англійська та австрійська 
дипломатія прийшли до думки, що визнання болгарської 
церкви султанським урядом може нейтралізувати 
прагнення болгар до політичного звільнення і вирвати 
їх з-під впливу Росії. Зацікавлені в збереженні статус-
кво на Балканах західні держави розпочали тиск 
на султана. В такій ситуації Росія, що тривалий час 
намагалася примирити болгар та греків [14, c. 275-
278], також перейшла до підтримки болгарських вимог 
перед Портою, не зважаючи на позицію Патріархату. 
В результаті, наприкінці лютого 1870 р., султанський 
фірман визнав існування Болгарського екзархату у 
складі сімнадцяти болгарських єпархій. Зазначалося, 
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що якщо дві третини населення певної місцевості 
заявляли про небажання підкорятися Патріархату, то ця 
територія могла включатися до складу Екзархату [19, 
c. 721-723].

Невдовзі „Русский вестник” надрукував статтю 
Т.Філіппова, відомого співпрацею з Синодом. Він 
вважав, що рішення світської влади, тим більше 
мусульманської, для утворення окремої автокефальної 
церкви недостатньо. Тому необхідні угода болгар 
з Константинопольським Патріархом і скликання 
церковного собору [26, с. 690-720]. Натомість відомий 
болгарський і російський історик М.Дрінов у журналі 
„Беседа” підкреслював, що справа болгарської церкви є 
справою болгарського народу. Розкриваючи небажання 
фанаріотів визнати колишнє руйнування болгарської 
церкви незаконним, М.Дрінов заявляв про готовність 
болгар досягнути угоди з Патріархією, щоб ліквідувати 
неканонічне становище Екзархату [7]. 

Визнання Болгарського екзархату Константино-
польським патріархатом ускладнювалося усвідомле-
нням усіх сторін конфлікту того, що кордони Екзархату 
стануть кордонами майбутньої Болгарської держави, 
об які розіб’ються пенеліністичні прагнення греків. 
Тому переговори з цього питання зірвалися через 
непоступливість обох сторін.

Останній акт греко-болгарської боротьби відбувся 
після франко-прусської війни 1870-1871 рр., яка 
актуалізувала в Росії панславістські заклики і настрої, 
різко посилила націоналістичні тенденції. У вересні 
1872 р. скликаний у Константинополі собор визнав 
болгар схизматиками. Підставою для цього була 
вимога болгар про створення автокефальної церкви 
саме за національною ознакою, а не територіальною, 
як це проводилося раніше. При цьому цікаво, що 
представників російської церкви на соборі не було. 
Офіційно Синод відмовився від запрошення на підставі 
того, що усі попередні собори скликалися для усунення 
єресей, а греко-болгарське питання не загрожує ні 
одній з догм православної віри [16]. 

„Ми сумуємо з цього приводу більш за все в 
інтересах самих же греків, – писав М.Н.Катков про 
рішення собору у редакційному повідомленні газети 
„Московские ведомости”. – Проголошення схизми вони  
вітають не лише як покарання болгар за їх непокір-
ливість у ставленні до царгородської патріархії, а й як 
перемогу над панславізмом та інтригами Росії” [13]. 

Аналізуючи підсумки греко-болгарської боротьби 
„Вестник Европы” зазначав, що її завершення означає 
для болгар „звільнення від матеріальної експлуатації 
та від такого гніту, який полягав у запереченні самої 
народності” [11, октябрь, c. 845]. Надалі журнал 
підкреслював, що відлучення від церкви болгарської 
ієрархії та усіх хто вступить з нею в спілкування 
відбулося всупереч волі єрусалимського патріарха 
та зусиллям російського посла, незважаючи на згоду 
вселенської церкви „на заснування автокефальних 
національних церков в Росії, Греції, Сербії. Чому 
вона не погодилася на те ж в Болгарії?”. Відповідь 

на це питання журнал давав у наступній формі: „...
болгарські єпископи… можуть втішати себе тим, що 
вони назавжди звільнили свій народ від духовного 
гніту та матеріальної експлуатації греків” [11, ноябрь, 
c. 359-361]. 

Практично уся російська періодика та громадські 
діячі виступили зі співчуттям болгарам. Лише 
Т.Філіппов у газеті „Гражданин” з канонічної точки 
зору виправдовував рішення собору, за що його 
критикував навіть церковний журнал „Православное 
обозрение” [15, c. 297].

В цьому контексті варто відзначити позицію газети 
„Санкт-Петербургские ведомости”, яка називала греко-
болгарське церковне зіткнення „пекучим національно-
політичним питанням” [16]. Відгукуючись на статті 
Т.Філіппова, редакція газети у передовій статті 
зазначала, що грецька фанаріотська меншина захопила 
в Османській імперії усі православні єпархії й 
розглядала болгар „чимось на зразок дійної корови”. 
Коли ж болгари вирішили скинути грецький гніт, якого 
до 1767 р. не існувало, Константинопольський патріарх, 
не бажаючи втрачати прибутки, почав посилатися 
на те, що поділ східних церков зроблено соборами: 
торкатися його – значить торкатися православних 
догм. Міжнародно-політичне значення церковної 
боротьби полягало, на думку редакції газети в тому, 
що в ній реалізувалося протистояння панелінізму та 
панславізму: прагнення греків, які отримали свободу 
з рук Росії, до відродження Візантійської імперії 
розбиваються через спротив слов’янських народностей. 
„Слов’янська ідея і плідніша, і набагато сучасніша 
за візантійську”, тому греки прагнуть швидше 
розірвати „зв’язок з православними слов’янами, щоб 
не бути поглинутими слов’янською хвилею”, але 
хочуть „зберегти свій колишній вплив у турецьких 
справах. Те ж саме помічаємо ми зараз і в політичних 
відносинах…” [16]. В такий спосіб газета пов’язувала 
болгарське церковне питання з „Слов’янською ідеєю” 
та майбутнім Росії: „…розрив з слов’янами через 
грецьке фанаріотське духовенство був би запереченням 
всієї російської історії, політичним абсурдом” [16]. 

Означена публікація якнайкраще характеризує 
ставлення російської періодики до греко-болгарської 
церковної боротьби на початку 1870-х рр. Тобто 
в 1856-1872 рр. бачення цієї проблеми поступово 
змінювалося: від констатацій зловживань фанаріотів 
в Болгарії до спроб комплексного аналізу економічних 
та національно-політичних аспектів греко-болгарської 
боротьби з її прив’язкою до загальноєвропейських 
процесів. Публікації про церковну боротьбу в Болгарії 
не зумовлювалися виключно прагненням болгар, які 
перебували в Російській імперії, підняти це питання 
і покращити долю свого народу. Вони відбувалися 
в рамках зального багатофакторного піднесення 
зацікавленості міжнародно-політичними процесами на 
Балканах та „слов’янським питанням”, яке розпочалося 
в Росії після Кримської війни. Усі російські видання 
висловлювали співчуття болгарам, однак можливості 
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періодики обговорювати політичні аспекти церковної 
боротьби обмежувалися цензурою. До початку 1870-х рр.  
головним наслідком розгляду періодикою греко-
болгарської церковної боротьби стало поширення в 
Російській імперії інформації про становище Болгарії 
та інтересу до визвольної боротьби її народу. Ситуація 
змінилася через три роки – з початком „Східної кризи” 
1875-1878 рр., яка поклала на порядок денний питання 
про державну незалежність Болгарії. 
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This article deals with the attitude of the Russian news-

papers and magazines to Greek-Bulgarian struggle for 
creation of autocephalous church - Bulgarian Exarchate. 
Reasons, character and basic stages of Greek-Bulgarian 
church struggle are determined; reasons of publications in 
the periodicals of materials on this issue are set and open 
up; attitude of the Russian newspapers and magazines to 
the church struggle in Bulgaria are defined; visions, es-
timations and prospects of decisions of Greek-Bulgarian 
church conflict by the magazines of different political ori-
entation are analyzed.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
УДК: 327 (477:498)        © Сергій Бостан

(м. Чернівці)
ВСТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНО-РУМУНСЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН

На пострадянському політичному просторі 
відносини України та Румунії привертають особливу 
увагу, оскільки в них відбувається активне формування 
нового змісту та формату стосунків цих держав. 
Взаємини офіційного Києва та Бухареста далекі від 
безхмарності та відсутності проблем і суперечок. 
У новітній історії взаємних стосунків мали місце 
серйозні ускладнення, навіть взаємні звинувачення 
та періоди охолодження. Добросусідські відносини 
між Україною та Румунією є важливим фактором 
їх власного успіху на шляху здійснення глибоких 
перетворень у суспільстві та господарюванні, у 
способі мислення та політичної поведінки громадян 
цих „нових демократій”. 

Ключові слова: Україна, Румунія, україно-румунські 
відносини, посткомуністичний час, державний кордон, 
уряд, історія, зовнішня політика. 

Актуальність теми дослідження. Формування 
нових взаємин між східноєвропейськими державами, 
яке відбувається у посткомуністичну добу, вимагає 
особливої уваги науковців і громадськості. Адже саме 
терени Східної Європи у ХХ сторіччі були позначені 
трагічними військовими конфліктами, тоталітарними 
та авторитарними політичними експериментами, а 
в цілому відзначалися суспільною нестабільністю. 
Ця нестабільність пронизувала життя пересічних 
мешканців регіону протягом всього життя, впливаючи 
на економічні, політичні та духовно-культурні процеси. 

Добросусідські відносини між Україною та 
Румунією є важливим фактором їх власного успіху 
на шляху здійснення глибоких перетворень у 
суспільстві та господарюванні, у способі мислення 
та політичної поведінки громадян цих „нових 
демократій”. Оскільки Румунія пройшла досить 
складний шлях свого розвитку та стала частиною 
світового співтовариства набуває актуальності 
детальний аналіз даних трансформаційних процесів 
в Румунії та її європейських та євроатлантичних 
інтеграційних намагань. Для України, яка прагне 
інтегруватись до світової спільноти, досвід південного 
сусіда є надзвичайно важливим і корисним, саме тому 
дослідження даної теми є актуальним та доцільним в 
подальшому вивченні. Основними проблемами з якими 
довелось зіткнутись в процесі дослідження виявилися 
необхідність використання румуномовних джерел та 
аналіз значної частини законодавчої бази. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідницької 
роботи полягає у висвітленні та аналізі україно-
румунських міждержавних відносин, їх основних 
напрямків становлення та розвитку, вивченні 
румунського досвіду інтеграції до європейських та 
світових структур та виявлення нових перспектив в 
двосторонніх стосунках. Реалізація поставленої мети 

обумовлює необхідність вирішення таких основних 
завдань: аналіз процесу встановлення україно-
румунських відносин та передумов їх виникнення; 
визначення особливостей формування договірно-
правової бази українсько-румунських міждержавних 
відносин; дослідження процесу формування україно-
румунського державного кордону; дослідження 
україно-румунської співпраці в питаннях європейської 
та євроатлантичної інтеграції; визначення особливостей 
транскордонного співробітництва України та Румунії. 

Практичне значення дослідження полягає у 
використанні її результатів у навчальному процесі, 
а також органами законодавчої та виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, засобами масової інформації 
у їх практичній діяльності, спрямованій на вирішення 
двосторонніх конфліктів та вдосконалення участі  
нашої країни у провідних міжнародних організацій і 
можливого членства України в НАТО і ЄС.

Історіографія і джерельна база. В роботі 
використані міжнародні договори, що регулюють 
україно-румунські стосунки, закони, постанови та інші 
документи, в яких розкриваються принципи ведення 
зовнішньої політики України та Румунії, наукові 
публікації українських вчених та статті українських і 
румунських публіцистів та політиків в друкованих та 
електронних виданнях. 

Виклад основного матеріалу. Україна, будучи 
частиною Радянського Союзу, фактично стала 
провадити відносно самостійну зовнішню політику 
після підписання Статуту ООН на конференції в Сан-
Франциско 26 червня 1945 року. Саме з цього моменту 
Українська Радянська Соціалістична Республіка 
(УРСР), так як вона іменувалася на той час, почала 
вступати в міжнародні організації та вести міждержавні 
переговори від імені УРСР. Хоча всі країни прекрасно 
розуміли про величезну залежність союзних республік 
від Москви, але номінально згідно Конституції 
Радянського Союзу від 1936 року (в редакції від 1944 
року) кожна з республік СРСР володіли обмеженим 
суверенітетом, власною конституцією, правом вільного 
виходу з СРСР, правом на зовнішньополітичну 
діяльність, включаючи укладання міжнародних 
договорів та обмін дипломатичними місіями з іншими 
державами [3]. 

На цей час Румунія, яка входила до складу 
гітлерівської коаліції і фактично вважалася державою, 
яка програла Другу Світову війну була в стані війни з 
переважною більшістю країн і була змушена підписати 
мирні угоди, які не зовсім відповідали її державним 
інтересам. Хоча до уваги і було взято той факт, що 
в 1944 році після повалення фашистської влади в 
Румунії, вона оголосила війну гітлерівській Німеччині.
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Фактично першим фундаментальним договором, 
підписаним як Румунією так і УРСР, був Мирний 
договір з Румунією від 10 лютого 1947 року 
підписаного союзниками в Парижі. Згідно цієї мирної 
угоди Румунія, отримавши мир і гарантії подальшої 
міжнародної інтеграції, змушена була поступитися 
частиною своєї території. Територіальні пункти мирної 
угоди з Румунією передбачали відновлення її кордонів 
за станом на 1 січня 1941 року, за винятком румуно-
угорського кордону, який було визначено в межах, що 
існували на 1 січня 1938 року. До Румунії відійшла 
Північна Трансільванія, відторгнена від неї на користь 
Угорщини за рішенням Віденського арбітражу від  
30 серпня 1940 року. Постанови цього арбітражу було 
визнано недійсними. Південна Добруджа, втрачена 
Румунією за угодою в Крайові у вересні 1940 року 
на користь Болгарії, лишилась у складі Болгарії. 
Радянсько-румунський кордон встановлювався при 
цьому у відповідності з радянсько-румунською Угодою 
від 28 червня 1940 року і радянсько-чехословацькою 
Угодою від 29 червня 1945 року. Згідно цих угод 
Бессарабія, Північна Буковина, район Герца та 
Закарпаття переходили до складу Радянського Союзу. 
Таким чином було створено Молдавську РСР та 
збільшено територію Української РСР, яка на той 
момент за виключенням Криму, переданому УРСР в 
1954 році та острова Зміїного, переданого Радянському 
Союзові Румунією разом з частиною дельти Дунаю в 
1948 році відповідала сучасним територіальним межам 
незалежної України [10, c. 41-45]. З цього можна 
зробити висновок, що „пакт Молотова – Ріббентропа”, 
який фактично став „основою” для підписання угод 
між Радянським Союзом та країнами Центрально-
Східної Європи стосовно врегулювання кордонів у 
повоєнний період, а також самі ці угоди призвели до 
формування сучасних меж Української держави. 

Українсько-румунські міждержавні відносини 
в радянський період зводились в основному до 
співпраці в рамках Чорноморського співробітництва, 
дунайського судноплавства, торгівлі та риболовства. 
Укладати двосторонні договори та вести самостійну 
зовнішню політику Україна так і не змогла, тому 
можна зробити висновок, що Українська РСР виявляла 
себе в міжнародних відносинах такою мірою, якою 
мірою цього потребував Кремль для реалізації своїх 
зовнішньополітичних планів та намірів. 

Кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст. був 
ознаменований значними трансформаційними 
процесами на політичній карті Центрально-Східної 
Європи. Як Україна, так і Румунія в перші роки 
після розпаду Радянського Союзу переживали важку 
глибоку та затяжну кризу. Більшість уваги державних 
лідерів приділялась стабілізації ситуації всередині 
своїх країн, виведення економіки з занедбаного стану 
та формування нової політичної еліти, яка б визначала 
долю країни в наступні десятиріччя. Ситуація у світі 
так само не додавала оптимізму [9]. В Центрально-
Східному регіоні Європи розпочинається затяжний 

період трансформаційних процесів, який триває до 
сьогоднішніх днів. „Холодна війна” закінчилась, а світ 
з біполярного почав перетворюватись в монополярний. 
Не було зрозуміло на кого тепер треба орієнтуватись 
у своїй зовнішній політиці. Хаос в економіці, 
непорозуміння та сперечання в політиці, тиск світової 
спільноти: саме в таких умовах Україна виходить на 
міжнародну арену незалежною державою і починає 
встановлювати перші дипломатичні контакти з іншими 
країнами та врегульовувати відносини з сусідами, в 
тому числі і з Румунією. 

З 1991 року починається нова сторінка в історії 
України та в системі її міжнародних відносин. Це 
одразу почало проявлятись, коли вона стала швидко 
набирати політичного визнання у світі та інтенсивно 
налагоджувати дипломатичні відносини з багатьма 
країнами далекого зарубіжжя.

Основним документом, який визначав принципові 
засади розбудови державотворчих процесів, у 
тому числі в сфері зовнішньої політики, став Акт 
проголошення незалежності України, прийнятий  
24 серпня 1991 року [1]. Виходячи з цього документу, 
Верховна Рада України 2 липня 1993 року схвалила 
„Основні напрямки зовнішньої політики України”. 

Важлива складова формування та реалізації 
зовнішньої політики України – це визначення її 
основних напрямів, пріоритетів та функцій. Головними 
напрямами зовнішньої політики України є: розвиток 
двосторонніх відносин; участь в європейському 
співробітництві; розбудова відносин у рамках СНД; 
участь у роботі ООН, інших міжнародних організацій. 
Кожен з цих напрямів має комплекс пріоритетів, 
які зумовлюються національними інтересами 
України, турботою про збереження загального миру і 
рівноправного співробітництва.

Основними пріоритетами та функціями зовнішньої 
політики України відповідно до її загальнонаціональних 
інтересів та завдань є: забезпечення національної 
безпеки; створення умов, необхідних для нормального 
функціонування національної економіки; сприяння 
науково-технічному прогресові в Україні, розвитку 
її культури та освіти; участь у вирішенні глобальних 
проблем сучасності; інформаційна функція; зв’язки з 
українською діаспорою [4]. 

Саме на цих положеннях будувалась зовнішня 
політика України в перші роки своєї незалежності 
та зазнала незначних змін на сучасному етапі свого 
розвитку.

Перші кроки на зовнішній арені, досягнення, а також 
труднощі та проблеми в царині міжнародних відносин 
пов’язані з періодом президентства Леоніда Кравчука. 
Міністерство Закордонних Справ України очолював на 
той час фаховий дипломат Анатолій Зленко. Упродовж 
трьох місяців Україну як незалежну державу визнали 
понад 140 країн світу. Одними з перших заявили 
про це Польща, Канада, США, Італія, Бельгія, Індія, 
Японія, Китай, Австралія, країни Латинської Америки, 
Скандинавії та ін. Впродовж 1992 року Україну визнали 
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ще 64 країни світу. Міністерство закордонних справ 
почало розгортати мережі своїх посольств і консульств. 
Уже до середини 90-х років Україну визнали майже 
всі країни – члени ООН, а 100 країн налагодили з нею 
дипломатичні відносини. Головна ідея національної 
зовнішньої політики визначалася надбаннями світової 
міжнародної практики [8].

Падіння тоталітарного режиму Чаушеску і прихід 
до влади в Румунії демократичних сил, а також 
проголошення незалежності України в 1991 році внесли 
суттєві зміни в українсько-румунські відносини. Перед 
румунським парламентом та урядом, політичними 
партіями і суспільними організаціями виникла 
проблема розробки нової стратегії двосторонніх 
відносин з суміжними країнами. 

8 січня 1992 року незалежність України визнала 
Румунія, а вже невдовзі у спільному комюніке міністрів 
закордонних справ України Анатолія Зленка та Румунії – 
Адріана Настасе, виходячи зі спільного бажання 
розвивати двосторонні відносини і беручи до уваги 
принципи Хельсінкського Заключного акта і Паризької 
Хартії для нової Європи, Румунія і Україна вирішили 
встановити дипломатичні відносини, починаючи з 1 
лютого 1992 року, і якнайшвидше заснувати посольства 
в Києві і, відповідно, в Бухаресті. З цього моменту 
офіційно розпочинається історія двосторонніх 
відносин між Румунією та Україною [6].

Наступним кроком в українсько-румунських 
відносинах було підписання протоколу про зв’язки між 
законодавчими органами двох країн. Це відбулося 2 
квітня 1992 року в Бухаресті. Тоді голови законодавчих 
органів України та Румунії домовилися про початок 
двостороннього співробітництва. В цьому протоколі 
було зазначено, що парламенти обох країн з метою 
сприяння розвитку міждержавних двосторонніх 
відносин домовилися про співпрацю в політичній, 
економічній, соціальній, науково-технічній, культурній, 
інформаційній, гуманітарній сферах, в питаннях 
захисту навколишнього середовища та в консолідації 
позиції на міжнародній арені [5]. Ці домовленості 
стали першими в історії двосторонніх відносин між 
двома незалежними державами.

Одразу після встановлення дипломатичних 
відносин між двома країнами Генеральне консульство 
Румунії в Києві було трансформовано у Посольство 
Румунії в Україні. А 24 вересня 1992 року було 
засновано Посольство України в Румунії. На цьому 
держави не зупинилися і впродовж наступних 
років, виходячи з потреби поглибити співпрацю на 
міждержавному рівні, у грудні 2001 року було відкрито 
Генеральне консульство України у Сучаві. Натомість в 
Чернівцях та Одесі почали функціонувати генеральні 
консульства Румунії. Безперечно ці всі події стосовно 
відкриття дипломатичних представництв в обох 
країнах стимулювали розвиток взаємовідносин між 
двома країнами.

Виходячи із концепції євроатлантичної інтеграції 
Румунії, Бухарест був зацікавлений в налагодженні 

українсько-румунських відносин. На думку 
колишнього міністра закордонних справ Румунії Т. 
Мелешкану, „Україна є найбільш важливим сусідом 
Румунії з політичної та економічної точки зору”. В 
інтерв’ю газеті „Românul” Т. Мелешкану, зокрема 
підкреслював, що „Україна – найбільша країна, з 
якою межую Румунія, дуже важливий ринок для 
нашої країни і, не в останню чергу, країна, до складу 
якої включені території, що є складовою частиною 
румунської національної держави. Тому відносини з 
Україною мають для Румунії пріоритетний характер” [4, 
c. 279].

Однак в перше десятиріччя так і не вдалось 
повністю усунути протиріччя в розвитку румунсько-
українських відносин, на які впливає менталітет, 
сформований у 1965-1989 роках. Як відомо, в ці роки 
вся ідеологічна робота Румунської комуністичної 
партії спрямовувалась на виховання населення в дусі 
„національного патріотизму” і, безумовно, сприяла 
формуванню у багатьох румунів націоналістичних 
почуттів, на які опирався режим Чаушеску в своїй 
внутрішній та зовнішній політиці. Чаушеску 
використовував не тільки один козир – комунізм, але 
й мав в запасі й інший, не менш руйнівний за своїм 
впливом, – націоналізм, точніше, ультранаціоналізм, 
шовінізм, ксенофобія, антисемітизм. Щоб 
маніпулювати людьми він намагався грати не на 
комуністичних переконаннях, яких насправді й не 
було, а на націоналістичних забобонах, які, на жаль, 
жили в серцях у багатьох румунів. 

Початковий етап становлення українсько-
румунських відносин затьмарила спроба Румунії 
висунути фактично прямі територіальні претензії до 
України. 24 червня 1991 року було ухвалено „Декларацію 
Парламенту Румунії про пакт „Ріббентропа – 
Молотова” та його наслідки для України”, в якій мова 
йшла про „приналежність Бессарабії, повіту Герца та 
Північної Буковини Румунії” [11, c. 302].

У відповідь Верховна Рада Української РСР у своїй 
заяві від 5 липня 1991 року проголосила, що остаточна 
ліквідація іноземного панування на українських 
землях стала складовою післявоєнного врегулювання 
в Європі. Державні кордони України були визнані на 
Паризькій мирній конференції 1946 року і зафіксовані 
в Мирному Договорі з Румунією 1947 року. Таким 
чином існуючий державний кордон між Україною та 
Румунією – не результат пакту Ріббентропа – Молотова, 
а підсумок післявоєнного мирного врегулювання, яке 
було підтверджено в Гельсінському заключному акті та 
інших документах НБСЄ. Верховна Рада Української 
РСР розцінила заяву схвалену парламентом Румунії, 
як таку, що суперечить духу та букві Гельсінкі, 
спонукає до перегляду повоєнних кордонів, заперечує 
право українського народу бути господарем на своїй 
території. Офіційну позицію Бухаресту було розцінено 
як територіальні претензії до України [2].

Однією з наступних акцій щодо України стало 
ухвалення 28 листопада 1991 року румунським 
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парламентом Декларації про референдум в Україні, в 
якій Північна Буковина, повіти Герца і Хотин, а також 
Південь Бессарабії були оголошені „румунськими 
територіями”.

Таким чином, посткомуністичні трансформації 
румунського суспільства та влади не привели одразу 
ж до одужання від націоналістичної нетолерантності. 
Тому українсько-румунські відносини на початку 90-х 
років характеризувались певними труднощами, котрі, 
в першу чергу, зумовлювались тим, що територіальні 
претензії, котрі раніше висувались до Радянського 
Союзу, після його розпаду були перенесені на Україну. 
Нормальному розвитку міждержавних відносин 
завдавало політичної шкоди тенденційне використання 
Бухарестом деяких питань історії, насамперед – про 
національно-територіальну приналежність Північної 
Буковини, колишніх Хотинського, Аккерманського та 
Ізмаїльського повітів Бессарабії. 

Саме територіальні претензії затримали розробку та 
підписання двостороннього політичного договору між 
Україною та Румунією в перші роки після встановлення 
дипломатичних відносин. Труднощі, котрі стояли на 
шляху створення та підписання базового Договору, 
мали своє коріння в одному із стратегічних завдань 
зовнішньої політики Румунії в першій половині 
90-х років, а саме: „Створення умов для реалізації 
в перспективі возз’єднання нації в історичних 
природних кордонах Румунії”, – підкреслювалось 
у звіті про діяльність МЗС Румунії в 1991-1992 
роках, надрукованому в журналі „Lumea” [12]. 
У ці роки румунська преса мусувала тезу про те, що 
українсько-румунські кордони начебто не гарантовані 
міжнародними договорами і тому можуть бути 
переглянуті. Мотивувалось це тим, що Україна в той 
час, коли підписувались означені документи, начебто 
не була суб’єктом міжнародного права і не приймала 
участі в їх підписанні. Звісно, ця мотивація не витримує 
критики, оскільки Українська Радянська Соціалістична 
Республіка приймала участь, поряд з іншими союзними 
державами, в підписанні мирного договору з Румунією 
в 1947 році, Україна була і є членом ООН з часу 
заснування цієї міжнародної організації. 

У Румунії до України ставились як до своєрідного 
„буфера” між своєю країною і Росією, а в українській 
багатовекторній зовнішній політиці того часу 
південний і південно-західний напрямки відійшли на 
другий план. Як в Україні, так і в Румунії у той період 
зростають праві сили, які були схильні до однобічного 
тлумачення історичного минулого та міжнаціональних 
проблем сьогодення. І хоча ці сили мали незначне 
представництво в урядових структурах, їх діяльність 
значною мірою спрямовувались на загострення 
українсько-румунських протиріч. Зокрема, в Бухаресті 
були поширені ідеї створення Великої Румунії включно 
з Північною Буковиною та частиною Бессарабії [8,  
c. 281-282]. 

Саме в таких складних умовах формувались 
двосторонні відносини між Україною та Румунією. 

Різні погляди на історію суміжних територій між двома 
країнами та вплив радикальних націоналістичних ідей 
на свідомість людей за часів комуністичних режимів 
призвели до значних міждержавних протиріч, через 
які довго не вдавалося створити основні засади 
двостороннього співробітництва в дусі здорового 
глузду та добросусідства та підписати основний 
базовий Договір між Україною та Румунією. Лише в 
середині 90-х років ХХ століття напруження дещо 
спало і двосторонні відносини між двома державами 
отримали новий імпульс. Гостра економічна криза 
в Україні та Румунії, пошук власного місця в 
міжнародній системі розподілу праці, необхідність 
співробітництва для вирішення певних політичних 
та економічних завдань підштовхнули українське і 
румунське керівництва до взаємних компромісів і 
налагодження сталих добросусідських відносин між 
двома державами.
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Formation of the Ukrainian-Romanian Interstate 

Relations
On Post-Soviet political space of the relation of Ukraine 

and Romania deserve а special attention as in them there is 
an active formation of the new maintenance and a format of 
relations of these states. Relations of official Kyiv and Bu-
charest are far from absence of problems and conflicts. In 
a modern history of joint relations serious complications, 

even mutual recriminations and direct claims took place. 
Friendship between Ukraine and Romania is an important 
factor of their own success on the way of radical changes 
to community and an economy, in the way of thinking and 
political behaviour of these „new democracies”. 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США СТОСОВНО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН

У даній статті аналізується нормативно-правова 
база двосторонніх відносин Сполучених Штатів 
Америки та Російської Федерації, розглядаються 
основні загальні положення документів та 
простежується їх вплив на розвиток та інтенсифікацію 
американсько-російського співробітництва у різних 
сферах. Звертається увага на процес формування 
нормативно-правової бази як такої, що покликана 
сприяти створенню відповідних умов для розвитку 
партнерського діалогу Сполучених Штатів та Росії 
на різних рівнях. Зміст партнерства між державами 
визначався, перш за все, такими двосторонніми 
документами, як Кемп-Девідська декларація, Хартія 
російсько-американського партнерства і дружби, 
Ванкуверська декларація та Московська декларація. 

Ключові слова: американсько-російські відносини, 
нормативно-правова база, зовнішньополітичний 
курс, співробітництво, партнерство, двосторонні 
документи, ,,холодна війна”, декларація, хартія, 
міжнародні відносини. 

Одним з провідних суб’єктів міжнародних відносин, 
на який був спрямований зовнішньополітичний курс 
Сполучених Штатів Америки на пострадянському 
просторі одразу після розпаду Радянського Союзу, 
можна вважати Російську Федерацію. Звертаючись до 
історії, можна з впевненістю стверджувати, що діалог 
між офіційними Вашингтоном і Москвою перманентно 
мав вплив на треті сторони, не залишаючи осторонь 
світове співтовариство. За тих умов, які окреслилися 
на початку 90-х років ХХ століття, важливим було 
визначити, за якими векторами будуть спрямовуватися 
двосторонні відносини між США та Росією на новому 
етапі і як вони впливатимуть на перебіг міжнародних 
відносин загалом у перспективі. Аналіз нормативно-
правової бази дозволяє визначити ті підвалини 
американсько-російських двосторонніх відносин, 
які були закладені у новому зовнішньополітичному 
курсі США стосовно Російської Федерації в рамках 
загальної американської стратегії на пострадянському 
просторі. Це зумовлює актуальність теми нашої 
роботи, що посилюється тенденціями зміни формату 
американсько-російського діалогу в останні роки.

Початкова орієнтація російської зовнішньої 
політики на тісне співробітництво із Заходом ще 

на початку 90-х років дала поштовх для прийняття 
рішення керівництвом Сполучених Штатів та Росії 
розвивати відносини на основі принципу партнерства. 
Досліджуючи запропоновану тематику, ми ставили за 
мету здійснити аналіз тих двосторонніх документів, 
які визначали зміст цього партнерства. Поставлена 
мета зумовила наступні завдання: дослідити 
нормативно-правову базу двосторонніх відносин США 
та Росії; визначити, які документи заклали основу для 
американсько-російського співробітництва; проаналі-
зувати основні положення Кемп-Девідської декларації, 
Хартії російсько-американського партнерства і дружби, 
Ванкуверської декларації, Московської декларації 
та їх вплив на становлення та подальший розвиток 
американсько-російських відносин. 

Варто зауважити, що багато дослідників дають 
неоднозначну оцінку задекларованому партнерству 
США та Росії, коливаючись від визначення амери-
кансько-російських відносин термінами ,,партнерство” 
і ,,союз” аж до ,,суперництва”. Визначення змісту 
американсько-російських відносин на сучасному етапі 
є досить актуальним. Так, велику увагу проблематиці 
партнерства між США та Росією приділяють у своїх 
роботах дослідники Кременюк В. [10, с. 3-14], Кортунов С.  
[9, c. 67-87], Рогов С. [12, c. 5-14], використовуючи 
поняття ,,стратегічного”, ,,прагматичного”, ,,обмеже-
ного” чи ,,зрілого” партнерства. Американські ж 
дослідники досить стримано сприймали задеклароване 
партнерство між державами, вичікуючи розвиток подій 
на перспективу. Але в будь-якому разі, на нашу думку, 
слід наголосити на важливості та історичному значенні 
Кемп-Девідської декларації 1992 року, як документа, 
що поклав початок нового етапу розвитку відносин між 
США та Росією, ознаменував остаточне завершення 
періоду ,,холодної війни” та поставив перед двома 
державами нові завдання пошуку основи і нового 
змісту двосторонніх відносин. Саме в Кемп-Девідській 
декларації американська і російська сторони заявили, 
що ,,не розглядають один одного як потенційних 
супротивників”, а ,,їх відносини характеризуються 
віднині дружбою і партнерством, яка базуватиметься на 
взаємній довірі, повазі та прихильності до демократії 
та економічної свободи”. Крім того, в декларації йшла 
мова про те, що обидві сторони будуть прагнути до 
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усунення всіх залишків ворожості періоду ,,холодної 
війни”, а також вдаватися до скорочення своїх 
стратегічних арсеналів. Констатувалося, що відносини 
між народами і урядами США та Росії відтепер 
будуть характеризуватися відкритістю та терпимістю, 
сприяючи утвердженню загальних демократичних 
цінностей, верховенства права, поваги прав людини, 
включаючи права меншин, поваги кордонів, тощо. 
В декларації зазначалося, що співробітництво 
між двома державами буде здійснюватися з метою 
нерозповсюдження зброї масового знищення, 
урегулювання конфліктів виключно мирними 
методами, протидії тероризму, боротьби з торгівлею 
наркотиками і запобіганню погіршення умов 
навколишнього середовища. Як бачимо, положення, 
задекларовані в даному документі, свідчили про те, 
що Сполучені Штати Америки і Росія, усвідомлюючи 
нагальну потребу будівництва якісно нового формату 
стосунків, поклали кінець ідеологічній конфронтації, 
біполярності, що мала місце в міжнародних відносинах 
ХХ століття. ,,Сполучені Штати і Росія відкривають 
нову епоху в своїх відносинах… Вона може стати 
епохою миру і дружби, що даватиме надію не лише 
нашим народам, але і народам всього світу” [3, c. 12]. 

Хартія російсько-американського партнерства 
і дружби [7, c. 7-11], підписана під час візиту Б. 
Єльцина до США 17 червня 1992 року у Вашингтоні, 
підтвердила положення Кемп-Девідської декларації 
і закріпила новий зміст двосторонніх відносин між 
Сполученими Штатами і Росією. В Хартії йшла мова 
про те, що сторони мають намір створити ,,надійну 
і міцну основу російсько-американських відносин 
партнерства і дружби”, оскільки ,,ріст благополуччя, 
процвітання та безпека демократичної Російської 
Федерації та Сполучених Штатів Америки життєво 
взаємопов’язані”. В документі висвітлені положення 
співробітництва у трьох напрямках: демократія і 
партнерство, міжнародний мир і безпека, економіка. 

У першій частині зазначалося, що Російська 
Федерація та Сполучені Штати мають намір розширити 
та активізувати всесторонній діалог на різних рівнях 
як стосовно двосторонніх, так і міжнародних проблем. 
Зазначалося на важливості діалогу в різних сферах, 
що було особливо важливим з огляду на те, що в 
радянсько-американських відносинах центральне 
місце займали проблеми воєнної безпеки. Тепер же 
увага приділялася і науково-технічному, й культурному 
аспекту двостороннього співробітництва. Особливо 
важливим стає економічний фактор. Значна роль 
відводилася прямим контактам між громадянами, а 
також між політичними, суспільними, профспілковими, 
релігійними та іншими організаціями, крім того, на рівні 
державного управління, а також між представниками 
приватного сектору та громадськими організаціями. 

Наголошувалося на необхідності зустрічей на 
вищому рівні на регулярній основі, ,,враховуючи 
важливе значення контактів між Президентом 
Російської Федерації та Президентом Сполучених 

Штатів Америки для визначення основоположних 
напрямів двосторонніх відносин, а також в контексті 
глобального співробітництва і стабільності” [7,  
c. 7]. Можемо відзначити, що досліджуючи динаміку 
зустрічей на різних рівнях між представниками США 
та Росії того періоду, ми пересвідчились, що діалог між 
сторонами був перманентним і безперервним. 

Крім Хартії російсько-американського партнерства 
і дружби під час державного візиту Б. Єльцина до 
США 16-18 червня 1992 року було підписано ще 
34 документи, в тому числі спільна заява по системі 
глобального захисту та заява про співробітництво в 
галузі конверсії, блок угод про співробітництво у сфері 
ліквідації та запобігання розповсюдження ядерної 
та хімічної зброї, договори про взаємний захист 
капіталовкладень, тощо. 

Наступний документ Ванкуверська декларація [1,  
с. 18-19], яка, на наш погляд, вартує уваги і розгляду, 
була прийнята в ході офіційної зустрічі Б. Клінтона та  
Б. Єльцина 4 квітня 1993 року. Вона підтвердила 
готовність американської та російської сторін 
радикально змінити механізм їх взаємовідносин, 
порівнюючи з тим, що мав місце під час ,,холодної 
війни”, коли американсько-російські двосторонні 
інституції займалися, в основному, вирішенням 
воєнно-політичних проблем. На зустрічі ж у Ванкувері 
президенти погодилися надати нового імпульсу 
американсько-російським відносинам в усіх сферах. 
,,З метою... активізації комплексного інтенсивного 
діалогу вони погодили заходи по вдосконаленню 
механізму взаємних консультацій” [1, с. 18]. Було 
зазначено про створення робочих груп з участю 
високопоставлених представників обох урядів з 
широкими повноваженнями по співробітництву в 
сфері економіки, науки і технологій. Президенти 
погодилися створити російсько-американську комісію 
з питань технологій, яка б опікувалась двостороннім 
співробітництвом у сфері енергетики та космосу. 
Дану комісію очолили віце-президент Сполучених 
Штатів А. Гор та голова уряду Російської Федерації  
В. Черномирдін. У створенні цієї впливової структури 
і полягає важливість Ванкуверської декларації, адже 
комісія, про створення якої зазначалося в документі, 
була орієнтована на підтримання взаємних торгово-
економічних та науково-технічних зв’язків і була 
покликана об’єднати всі двосторонні інститути, які 
відповідали за розвиток цих зв’язків. Необхідно 
зауважити, що надалі комісія Гор – Черномирдін значно 
розширила коло своєї компетенції [8, c. 40-53].

Крім питань економіки, науки і техніки, у 
Ванкуверській декларації обумовлювалися питання 
оборони і безпеки (сторони ,,підкреслили рішучість 
працювати з метою підвищення ефективності 
потенціалу ООН, ОБСЄ та інших відповідних 
регіональних організацій у справі встановлення та 
підтримки миру” [1, c. 19]), нерозповсюдження зброї 
масового знищення, захисту прав осіб (,,Сторони 
підкреслили важливе значення повного захисту 
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прав особи, включаючи права етнічних росіян та 
всіх інших меншин на території колишнього СРСР. 
Президенти підтвердили свою прихильність до 
мирного врегулювання конфліктів в цьому регіоні 
на основі поваги незалежності, територіальної 
цілісності та інтересів безпеки всіх держав – членів 
ООН і ОБСЄ” [1, c. 19]), охорони навколишнього 
середовища (,,Росія і США оголосили про свій намір 
розширювати і здійснювати спільну діяльність в галузі 
охорони навколишнього середовища. Вони погодились 
координувати свої дії в рамках спільних екологічних 
заходів та досліджень, а також технічного, експертного 
та фінансового сприяння здійсненню погоджених 
програм” [1, c. 19]). 

Отже, цінність Ванкуверської декларації, в першу 
чергу, полягає в широкому спектрі розглянутих питань, 
які зачіпали різні сфери життя, не обмежуючись 
питаннями воєнної та політичної безпеки. 

Ми вважаємо за доцільне розглянути ще один 
документ, підписаний під час зустрічі президентів 
США та Росії 12-15 січня 1994 року, – Московська 
декларація [4, c. 12-14]. Важливість даного документу, 
на нашу думку, в першу чергу, пояснюється заявою 
про перехід американсько-російських відносин в 
якісну нову стадію – стадію ,,зрілого стратегічного 
партнерства, яке базується на рівності, взаємній вигоді 
та визнанні національних інтересів один одного”.  
В цьому ж документі зазначалося, що ,,ядерна зброя 
обох країн не буде націлена одна на одну” [4, c. 12]. 

Прийняті документи створили підстави для 
розвитку американсько-російських відносин на 
новому рівні, які б охоплювали різні сфери та 
галузі співробітництва. Реалізація вищерозглянутих 
документів дала можливість перейти до наступного 
рівня стосунків між Сполученими Штатами Америки 
та Російською Федерацією.

На зустрічі президентів Б. Єльцина та Б. Клінтона, яка 
відбулася в Хельсінкі 20-21 березня 1997 року, сторони 
підписали спільні заяви – по відношенню Договору 
по ПРО і про параметри майбутніх скорочень ядерної 
зброї. Переговори і документи, які були підписані 
в результаті їх перебігу, були націлені на підтримку 
загального порядку і безпеки та вирішення проблеми 
скорочення ядерного озброєння. Цьому ж питанню 
була присвячена спільна російсько-американська заява 
,,Ініціатива по співробітництву в галузі стратегічної 
стабільності” [6, c. 16-18], яку підписали 6 вересня 
2000 року в Нью-Йорку президенти США Б. Клінтон 
і Російської Федерації В. Путін. Дану заяву можна 
розглядати як конструктивну основу для укріплення 
довіри між двома сторонами і для подальшого розвитку 
погоджених заходів по укріпленню стратегічної 
стабільності та протидії поширенню зброї масового 
ураження, ракет та ракетних технологій. 

Важливою, на наш погляд, є Московська декларація 
про нові стратегічні відносини між Російською 
Федерацією та Сполученими Штатами Америки [5], 
прийнята 24 травня 2002 року. Декларація була 

прийнята на основі попередньої Спільної заяви про 
нові відносини між Росією та Сполученими Штатами 
від 13 листопада 2001 року. З огляду на глобальну 
загрозу, яка постала перед світовою громадськістю 
після трагедії 11 вересня 2001 року, даний документ 
був особливо значущим, оскільки закріплював нові 
основи двостороннього співробітництва США та 
Росії в нових реаліях. В ,,Основах співробітництва” 
Декларації зазначалося: ,,Ми виходимо на рівень 
нових стратегічних відносин. Епоха, коли Росія і 
США розглядали один одного як ворога чи стратегічну 
загрозу, завершилась. Ми є партнерами і будемо 
співробітничати заради просування стабільності, 
безпеки, економічної інтеграції, спільної протидії 
глобальним викликам та сприянню вирішення 
регіональних конфліктів” [5]. У документі зазначалося, 
що обидві країни готові продовжувати інтенсивний 
діалог з актуальних проблем міжнародного та 
регіонального життя як на двосторонній основі, так 
і на міжнародних форумах, включаючи Раду Безпеки 
ООН, Велику вісімку, ОБСЄ. Сторони запевняли, що у 
разі виникнення непорозумінь, вони ,,працюватимуть 
над їх вирішенням у дусі взаємної поваги”. Крім того, 
в Декларації оговорювалося політичне та економічне 
співробітництво, йшла мова про укріплення контактів 
між людьми, нерозповсюдження зброї масового 
знищення та міжнародний тероризм, протиракетну 
оборону і подальше скорочення стратегічних 
наступальних потенціалів. 

Логічним продовженням даного документу 
стала Декларація про стратегічні рамки російсько-
американських відносин [2], прийнята 6 квітня 2008 
року в Сочі в ході переговорів між США та Росією. 
Посилаючись на відповідні документи 2001 та 2002 
року, сторони проголосили, що ,,повні рішучості 
працювати разом… для вирішення завдань, пов’язаних 
з глобальними викликами XXI століття, переводячи 
російсько-американські відносини із стану стратегічного 
суперництва в стратегічне партнерство” [2]. 
Велика увага в Декларації приділена укріпленню 
безпеки, боротьбі з міжнародним тероризмом, 
стратегічному економічному співробітництву. 

Зіштовхнувшись з проблемами загальної безпеки 
та викликами міжнародного тероризму, американська 
і російська сторони пішли на погодження спірних 
питань та улагодження протиріч з метою спільного 
співробітництва на основі рівноправності та 
взаємоповаги. Крім зазначених нами документів, 
сторонами було також напрацьовано солідну базу заяв, 
меморандумів, комюніке, тощо. Вони регулювали 
відносини між Сполученими Штатами Америки і 
Росією в різних галузях та сферах, починаючи від тих, 
які були пріоритетними в період ,,холодної війни”, а саме 
воєнна і політична безпека, до тих, які набули більшої 
актуальності на якісно новому етапі двостороннього 
співробітництва Вашингтону і Москви, а саме в сфері 
економіки, науки і техніки, боротьби з міжнародним 
тероризмом. Особливо важливим стало напрацювання 
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нормативно-правової бази двосторонніх відносин 
США та Росії саме на зламі двох століть, коли світ 
опинився перед новими загрозами та вибором якісно 
нового виміру міжнародних відносин, нових світових 
лідерів та їх угрупувань. Адже зміни в світі, які 
відбулися, виявилися на стільки значними, що можна 
було говорити про початок нового періоду міжнародних 
відносин [12, c. 21]. Численні проблеми, які постали 
перед гравцями міжнародних відносин, вимагали 
вирішення, і було особливо важливим поставити на 
пріоритетне місце розв’язання проблем саме мирними 
методами, шляхом толерантного співробітництва та 
погодженої взаємодії. 

Отже, можна стверджувати, що основоположними 
документами, які визначали основні закономірності 
та тенденції американсько-російських відносин на 
новому історичному етапі, на який держави вийшли 
після розпаду Радянського Союзу та припинення 
,,холодної війни”, були наступні: Кемп-Девідська 
декларація 1992 року, Хартія російсько-американського 
партнерства і дружби 1992 року, Ванкуверська 
декларація 1993 року і Московська декларація 1994 
року. Загалом, двосторонні відносини між США та 
Росією регулюються широкою нормативно-правовою 
базою, яка забезпечує співробітництво держав у різних 
сферах. В американській політиці стосовно Росії 
офіційно декларувалися наступні взаємопов’язані 
цілі: підтримка демократичних перетворень в Росії і, 
відповідно, трансформації її політичних, економічних 
та соціальних інститутів, забезпечення безпеки США 
за рахунок скорочення арсеналів ядерного озброєння, 
накопиченого під час ,,холодної війни”, недопущення 
розповсюдження зброї масового ураження та 
технології її виробництва. Нормативна-правова база 
американсько-російських двосторонніх відносин була 
покликана оформити їх у форматі взаємної довіри, 
поваги, а також обопільному визнання національних 
інтересів один одного.
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ПРИНЦИПИ ДИПЛОМАТІЇ СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ (ПОНТИФІКАТ ПАПИ ІВАНА ПАВЛА ІІ)
Папа Іван Павло ІІ упродовж свого понтифікату 

величезною мірою посилив вплив дипломатії Святого 
Престолу на глобальну політику й міжнародні 
відносини. Стаття присвячена дослідженню аналізу 
принципів дипломатії Святого Престолу, які набули 
розвитку за понтифікату Івана Павла ІІ. Згідно з цими 
принципами дипломатія папська дипломатія повинна 

мати у своєму центрі людину, її гідність і права: на 
життя – на всіх етапах його розвитку, на свободу 
виразу релігії, совісті – у всіх вимірах цих свобод, які 
не можуть бути зведеними до свободи культової 
діяльності, нарешті, право бути у центрі соціального, 
економічного, політичного, життя. Отже у статті 
було детально розглянуто основні 5 принципів на 
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присутності яких у дипломатії Святого Престолу 
наполягав Іван Павло ІІ.

Ключові слова: дипломатія Святого Престолу, 
глобальна політика, міжнародні відносини, релігійна 
свобода, захист світу, справедливі і несправедливі 
війни, демократія, міжнародне право, гідність і права 
людини, дипломатичний інструментарій.

Те, що папа Іван Павло ІІ (понтифікат 1978-2005) є 
одним з найвизначніших дипломатів, причому не лише 
своєї доби, сучасники усвідомлювали вже за його життя. 
Ще 1998 р. у Ватикані відбувся спеціальний симпозіум, 
присвячений дослідженню 20-річної папської дипло-
матичної активності упродовж його понтифікату [24]. 
Через 14 енциклік, 1165 генеральних аудієнцій, на яких 
побувало 17,7 млн. осіб, багаточисельні закордонні 
візити (104 апостольські поїздки до 129 країн за 
межами Італії), регулярні послання й звернення до 
представників дипломатичного корпусу, переговори 
з главами держав та урядів (ним було проведено 738 
аудієнцій з главами держав і 246 – з главами урядів), 
виступи у міжнародних організаціях, посередництві 
у врегулюванні міждержавних конфліктів папа Іван 
Павло ІІ упродовж 26,5 років свого понтифікату 
величезною мірою посилив вплив дипломатії Святого 
Престолу на глобальну політику й міжнародні 
відносини. Природно, дипломатичний інструментарій 
(почасти, - хоча не повністю – традиційний для 
папської дипломатії), до якого вдався Іван Павло ІІ, 
майстерність та інтенсивність його використання 
(безпрецедентна в історії Католицької церкви), 
були вкорінені у вчення Церкви та спиралися на 
принципи, що були вироблені значною мірою за 
особистої участі понтифіка. Поза сумнівом, під час 
свого понтифікату папа Іван Павло ІІ мав у своєму 
розпорядженні визначних дипломатів зі світовим 
ім’ям. Це, передовсім, один з головних ініціаторів так 
званої „нової” Східної політики Католицької церкви 
державний секретар Ватикану кардинал Агостіньо 
Казароллі (1914-1998) [17, p.48-49]; його наступник 
кардинал Анжело Содано (нар. 1927), який обіймав цю 
посаду з 1990 до 2006 рр.; один з найбільш значущих 
архітекторів екуменічної політики Католицької церкви 
після ІІ Ватиканського Собору кардинал Йоханнес 
Віллебрандс (1909- 2006); кар’єрний дипломат, який 
виконував спеціальні місії у Ірландії, на Тайвані, у 
Бангладеш, Нідерландах, а у 1989-2001 рр. – президент 
Папської Ради зі сприяння християнській єдності 
кардинал Едвард Ідріс Кассіді (нар.1924); президент 
Папської Ради зі сприяння миру й справедливості 
(1984-1998) кардинал Роджер Етчегерей (нар.1922), 
який виконував найбільш складні дипломатичні місії у 
Китаї, Індонезії, Росії, Іраку, на Кубі, у тому числі – вів 
переговори з Ф.Кастро і Саддамом Хусейном; перший 
апостольський пронунцій у США архієпископ (з 
1991 р. – кардинал і префект Конгрегації Католицької 
освіти) Піо Лачі (1922-2009); речник Ватикану Йоакін 
Наварро-Валлс (нар.1936), який дуже часто виконував 
суто дипломатичні місії (як-от, на чолі ватиканських 

делегацій на конференціях ООН з народонаселення у 
Каїрі, 1994, соціального розвитку в Копенгагені, 1995, 
зі становища жінок у Пекіні, 1995 та ін.); префект 
Конгрегації євангелізації народів з 1985 до 2001 рр. 
Йозеф Томко (нар.1924) та інші. 

Але, у кожному разі, навіть за наявності вищою 
мірою досвідчених дипломатичних кадрів, у структурі 
дипломатії Святого Престолу верховному понтифікові 
належить виняткове, нічим й ніким не оскаржене 
місце і необмежене право конструювання як загальних 
стратегічних принципів, так і вибору тактики. 

Згідно з принципами, які набули розвитку за Івана 
Павла ІІ, дипломатія Святого Престолу повинна 
мати у своєму центрі людину, її гідність і права: на 
життя – на всіх етапах його розвитку, на свободу 
виразу, релігії, совісті у всіх вимірах цих свобод, 
які не можуть бути зведеними до свободи культової 
діяльності, нарешті, права бути у центрі соціального, 
економічного й політичного життя. Вже у самій першій 
своїй зустрічі з представниками дипломатичного 
корпусу, акредитованими при Святому Престолі, 
папа наголошує, що релігійна свобода є тестом на 
те, наскільки справедливим є те чи інше суспільство. 
Так само, в перший рік свого понтифікату, у посланні 
з нагоди 13-ої річниці Всесвітньої Декларації прав 
людини, Іван Павло ІІ підкреслює, що „свобода 
релігії для кожного і для всіх людей має поважатися 
всіма і всюди” [9, p.188]. Ця ж тема звучить у його 
посланні до Дня Миру 1 січня 1979 р. та у посланні 
до дипломатичного корпусу 12 січня 1979 р. [29, p.123] 
Папа підкреслює, що визнання релігійної свободи – це 
обов’язок влади і через таке визнання влада сприяє 
розвиткові духу миру на найглибшому рівні людських 
сердець [2, c.87]. Це було найбільш беззастережне 
обстоювання релігійної свободи і релігійних 
прав людини за весь час, що минув від ухвалення  
ІІ Ватиканським Собором Декларації „Dignitatis Hu-
manae”. У своїй першій енцикліці (1979 р.) папа Іван 
Павло ІІ підкреслював, що обмеження релігійної 
свободи та її порушення суперечать гідності людини і 
його справжнім правам. Порушення релігійної свободи 
є корінною несправедливістю, бо у цьому випадку 
заторкується найбільш глибоке в людині, те, що робить 
її людиною [14].

Спеціально проблемі релігійної свободи було 
присвячено також послання Івана Павла ІІ до 
Всесвітнього Дня миру 1988 р. У ньому обґрунтовувався 
зв’язок між миром на землі і свободою шукати 
істину, котрою людину нагородив Творець. Релігійна 
свобода у міркуваннях понтифікат постає необхідною 
передумовою миру, а репресивні й принизливі 
законодавства, дискримінації, переслідування на 
ґрунті релігії – чинниками, що підривають мирне 
співіснування [4, c.175-184].

За понтифікату Івана Павла ІІ дипломатія Святого 
Престолу приділяла виняткове значення захисту 
прав людини. Значну частину свого знаменитого 
виступу в ООН (1995 р.) Іван Павло ІІ присвятив саме 
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обстоюванню універсальності прав людини приєднався 
до Конвенції ООН проти тортур та інших жорстоких і 
нелюдяних форм поводження й покарання, (ще раніше 
Святий Престол ратифікував Міжнародну конвенцію 
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації) [19, 
p.181].

Другим принципом папської дипломатії, який 
був всебічно розвинений Іваном Павлом ІІ, стало 
відстоювання і, в разі потреби, захист миру й мирного 
співіснування, заперечення війни як шляху розв’язання 
міждержавних суперечок. За папи Івана Павла ІІ 
Святий Престол, який до цього вже ратифікував 
Договір з нерозповсюдження ядерної зброї, приєднався 
до Конвенції про заборону застосування, накопичення 
запасів, виробництва й передачі протипіхотних мін та 
про їхнє знищення (1997) та Конвенції про заборону 
розробки, виробництва, накопичення і застосування 
хімічної зброї та про її знищення (1999) та Конвенції 
про заборону розробки, виробництва та накопичення 
запасів бактеріологічної (біологічної) зброї та про її 
знищення, до якої Святий Престол приєднався 2001 р. 
У зверненні до дипломатичного корпусу у січні 
1996 р. Іван Павло ІІ закликав до повної відмови 
від випробувань ядерної зброї, а коли у вересні було 
ухвалено Договір про всеосяжну заборону ядерних 
випробувань, Апостольський Престол був одним з 
перших, хто підписав його [23, p.139]. Надзвичайно 
активними були зусилля Святого Престолу і особисто 
Івана Павла ІІ у мирному розв’язанні аргентино-
чилійського прикордонного конфлікту, а також 
зусилля, спрямовані на встановлення миру в колишній 
Югославії та запобігання військовому конфліктові 
в Іраку. (Значно менш вдалими експерти визнали 
дипломатію Святого Престолу під час кризи у Перській 
Затоці. Парадоксально, але Святий Престол, який є чи 
не найбільш послідовним прихильником інститутів 
міжнародної безпеки, виявився в опозиції до ООН, 
коли остання діяла практично у спосіб, що його завжди 
підтримувала папська дипломатія. Щоправда, прогноз 
Івана Павла ІІ стосовно того, що війна у Затоці не 
розв’яже проблем регіону, виявився пророчим) [16]. 
Водночас, папська дипломатія завжди підкреслювала, 
що Святий Престол не вважає, що війни можна 
уникнути за будь яких обставин. Очевидно, що 
перегляд теорії справедливої війни і звернення до тих 
чи інших форм пацифізму в апостольській Столиці 
стримувалися також і побоюваннями встановлення 
гегемонії з боку Радянського Союзу. Не випадково, у 
остаточній версії Звернення єпископської конференції 
США 1983 р. доктрина ядерного стримування 
розглядалася як морально виправдана як перехідний 
стан до повного і безумовного ядерного роззброєння. 
Але з падінням комунізму Святий Престол посилює 
тиск на США та їхніх союзників щодо послідовного 
скорочення військових витрат і скерування вивільнених 
ресурсів на боротьбу з голодом і бідністю [13, p.27-28].

Однак, розрізняючи справедливі й несправедливі 
війни [15, p.323-344], дипломати апостольської Столиці 

невтомно, за словами її постійного спостерігача при 
ООН, нагадували, що застосування сили, можливе 
за крайніх обставин, має бути обмеженим і жорстко 
обумовленим необхідністю захисту держави і 
міжнародного співтовариства. Але при цьому слід 
завжди пам’ятати, що мирне розв’язання конфлікту 
майже завжди можливе і для його досягнення не варто 
шкодувати жодних зусиль [27]. „Війна не завжди є 
неминучою, - говорив Іван Павло ІІ у своєму зверненні 
до дипломатичного корпусу 2003 р. – Але це завжди 
поразка людства. Міжнародне право, чесний діалог, 
солідарність між державами, благородне застосування 
дипломатії – все це методи, гідні особи і народів у 
розв’язанні відмінностей між ними” [6]. 

Ще один надзвичайно важливий принцип папської 
дипломатії, що особливо плекав папа Іван Павло ІІ – 
це курс на розвиток демократії, підтримка інститутів й 
людей, що сприяють цьому розвиткові й поглиблення 
діалогу, скерованого на поширення демократії – навіть 
тоді, коли цей діалог необхідно вести з „важкими 
режимами”. Постійний спостерігач Святого Престолу 
при ООН монсеньйор Лео Кашлі вважає прикладами 
такої місії служіння під час Другої світової війни 
папського нунція в Угорщині Дж.Вероліно, який 
врятував 25 тис. євреїв та нунція в Румунії, якому 
вдалося врятувати ще більше людей; серед більш пізніх 
прикладів – служіння нунція в Бурунді М.Кортні, який 
з 2001 і до своєї загибелі у 2003 р. намагався запобігти 
подальшій ескалації конфлікту в країні [21, p.14].

Понтифікат Івана Павла ІІ став кульмінацією 
глобальної – „католицької” за визначенням 
С.Гантингтона – хвилі демократизації. Приблизно три 
чверті країн, що в період з 1974 до 1989 рр. перейшли до 
демократії, були католицькими. Причому папські візити 
ставали критичними точками процесу демократизації: 
папа навдивовижу точно опинявся у потрібний час у 
потрібному місці: у Польщі у червні 1979, червні 1983 
і червні 1987 рр.; у Бразилії у червні-липні 1980 р., 
на Філіппінах у лютому 1981 р., в Аргентині у червні 
1982 р., у Гватемалі, Нікарагуа, Ель-Сальвадорі й 
Гаїті у березні 1983 р., в Кореї у травні 1984 р., в Чилі 
у квітні 1987 р., у Парагваї у травні 1988 р. [1, c.19]. 
Сам понтифік виявився однією з центральних постатей 
хвилі демократизації, яка повалила тоталітарні режими 
Центрально-Східної Європи [3, p.817-42].

У відносинах з „важкими” комуністичними 
режимами папська дипломатія застосовувала прості, 
за визначенням дослідника східної політики Ватикану 
Х.Штеле, принципи: конфронтація у захисті інтересів 
Церкви, якщо співіснування виявлялося неможливим, 
і компроміс, якщо таке існування толерувалося і 
співпраця, якщо партнери йшли на неї [28, p.5]. Але 
при цьому папа Іван Павло ІІ принципово відрізнявся 
як від послідовних прихильників Східної політики, так 
і від жорстких її супротивників. А саме: він ніколи не 
сприймав як ультимативну даність розділ світу на два 
блоки [10, p.9].
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Четвертий принцип дипломатії Святого Престолу, 
який Іван Павло ІІ успадкував від своїх попередників, - 
це беззастережна повага до міжнародного права як 
підґрунтя справедливого світового устрою, активна 
участь у міжнародних організаціях та інтенсифікація 
дипломатичної активності [8, p.87-91]. Святий Престол 
є членом шести міжнародних організацій, ще у шести 
він присутній у статусі спостерігача і активний у 
діяльності регіональних міждержавних інститутів 
(Рада Європи, ОБСЄ). У 1978 р. постійний представник 
Святого Престолу був призначений до Організації 
Американських держав, у 2000 р. – до Ліги Арабських 
країн, того ж року було укладено договір про співпрацю 
з Організацією Африканської єдності, спеціальний 
статус забезпечено папському представникові у 
Європейському Союзі (відмінний від того, що його має 
апостольський нунцій у Бельгії [18, p.15]. Зрештою, 
1 липня 2004 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила 
Резолюцію 58/314 „Участь Святого Престолу в роботі 
Організації Об’єднаних Націй” [25, p.1-3], яка надала 
останньому право брати участь у загальних дискусіях 
Генеральної Асамблеї; право робити заяви; право на 
відповідь; право на оприлюднення й поширення його 
заяв; право виступати співавтором резолюцій і рішень, 
де містяться посилання на Святий Престол тощо [5, 
c.313].

Прикметно, що Святий Престол досить давно 
обстоював необхідність створення міжнародного 
інституту, який би спрямовувався на розв’язання 
суперечок між державами. Папа Бенедикт XV 
(понтифікат 1914-1922) закликав до скликання мирної 
конференції, яка б поклала край І Світовій війні. Деякі 
з ідей папи були використані Вудро Вілсоном в його 
пропозиціях зі створення Ліги Націй. Діяльність 
спадкоємиці Ліги Націй - Організації Об’єднаних Націй – 
 також завжди підтримувалася Святим Престолом [11]. 
(Однак, було б спрощенням вважати, що статус Святого 
Престолу в ООН був і є неоскарженим і підтримуваним 
усіма державами-членами ООН [22, p.8-9].

Водночас, за понтифікату Івана Павла ІІ кардинально 
розширилася присутність дипломатії Святого Престолу – 
якщо 1978 р. він мав активні дипломатичні відносини 
з трохи більш, ніж 80 країнами, то в 2005 р. – з 174. 
Принципове значення при цьому мало встановлення 
повних дипломатичних відносин зі США (1984 р.) 
[12, p. 741-764], відновлення повних дипломатичних 
відносин з Великобританією (1982 р.), встановлення 
повних дипломатичних відносин з Ізраїлем (1994 р.) 
та з країнами колишнього комуністичного блоку. На 
початку нового понтифікату – папи Бенедикта XVI – 
на дипломатичній службі Апостольської Столиці 
перебувало 100 нунціїв (51 – італієць, семеро – зі США, 
шість – з Іспанії, п’ять – Франції, по три – зі Швейцарії 
та Філіппін, по два – з Німеччини, Великобританії та 
Лівану та по одному – з Південної Кореї, Хорватії, 
Ірландії, Литви, Португалії, Словенії, Тайваню, Уганди 
й В’єтнаму [20].

Нарешті, п’ятий принцип, на необхідності 
присутності якого у дипломатії Святого Престолу 
наполягав Іван Павло ІІ, полягає у відсутності в 
дипломатичній практиці й акціях на міжнародній арені 
політичних, військових та економічних інтересів. 
Дотримання цього принципу дало змогу Іванові Павлу 
ІІ стати посередником не лише, скажімо, у розв’язанні 
аргентино-чилійського прикордонного конфлікту 
кінця 1970-х рр., але й по-справжньому глобальним 
посередником у відносинах між Сходом і Заходом, між 
багатою Північчю і бідним Півднем.

В одному зі своїх останніх звернень до 
дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому 
Престолі, сам Іван Павло ІІ редукував принципи 
власної дипломатії до відповіді на чотири головних 
виклики, що, на його думку, сучасність кидає людству: 
життя, їжа, мир і свобода [26]. Очевидно, що ці 
напрямні лишаються актуальними і для дипломатії 
його наступника – Бенедикта XVI [7].

Такі загалом принципи дипломатії Ватикану, яких 
дотримувався папа Іван Павло ІІ.
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РОСІЯ, ЄС ТА США ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ
НА КУЛЬТУРНО-ДУХОВНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

У статті аналізується діяльність наявних та 
потенційно можливих зовнішніх державних об’єктів, 
що створюють небезпеку життєво важливим 
суспільним інтересам України. Основними реальними 
та потенційними загрозами національній культурно-
духовній безпеці України та стабільності в суспільстві 
є спроби втручання у внутрішні справи України з боку 
інших країн. Виявлення зовнішніх впливів та загроз 
в значній мірі залежить від висвітлення форм та 
методів діяльності в духовно-культурному середовищі 
зовнішніх об’єктів. 

Ключові слова: зовнішні чинник впливу, духовно-
культурна національна безпека. 

В останні роки досить актуальними стають теорії 
цивілізаційних та геокультурно-духовних впливів 
різних систем одна на одну. Суть їх зводиться до 
того, що політично та економічно сильніші системи 

(держави) намагаються нав’язати свої культурно-
духовні цінності й відповідний спосіб життя 
слабкішим, тобто мова по суті йде про державну 
культурну гегемонію. Кожна держава так чи інакше 
до певної міри маніпулює свідомістю своїх громадян, 
але коли вона це здійснює стосовно чужих громадян - 
то це можна назвати інформаційно-політичною та 
духовно-культурною агресією. Прагнення держав 
до домінування породжують природний спротив 
суб’єктів даного впливу приводячи до розгортання 
нового типу війн – цивілізаційного. У даній боротьбі 
в основному відбувається конкуренція за базові 
цивілізаційні фактори - мову, релігію, мас-медіа, 
культурні стереотипи поведінки мас, наукову та 
освітню інфраструктури. Для культурно-духовної 
експансії притаманним є підключення до вищеназваних 
процесів потужних ринково-економічних механізмів. 
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Pope John II dirung his pontificate significantly im-

proved the influence of Holy See diplomacy on global 
politics and international relations. The article analyses 
the principles of Holy See diplomacy developed under the 
pontificate of John Paul II. According to these principles 
the Pope diplomacy has to be homocentrical and put per-
son’s dignity and rights on all stages of his development 
into the centre of social, economical and political life. So, 
to conclude, the article in details consideres five basic prin-
ciples which John Paul II insisted on to be in the diplomacy 
of Holy See.
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Як вважає культуролог I. В. Лосев „культурний 
неоколоніалізм, крім політичних інтересів, містить ще 
й цілком конкретний матеріально-фінансовий сенс і 
зиск, адже, приміром, мовна експансія, крім експансії 
політичної та дипломатичної, полегшує й експансію 
товарну. Засилля мови відповідної країни на чужій 
території, та й культури в цілому, забезпечує панівні 
позиції цієї країни у рекламному бізнесі на території, 
що стала об’єктом експансії” [2, с.108]. Тип створення, 
відтворення та експансії в основному переноситься в 
інформаційно-віртуальний простір, що прив’язаний до 
культур інформаційного цивілізаційного характеру. 

Суспільно-політичні, соціально-економічні та 
культурно-духовні процеси, що відбуваються в Україні 
протягом останніх років свідчать, про „захоплення 
інформаційного простору України іншими державами, 
культурну та релігійно-політичну експансію на її 
територію, нав’язування українським громадянам 
ідеології, стереотипів і переконань, несумісних з 
уявленнями про державний суверенітет, територіальну 
цілісність, національні цінності й національні інтереси 
країни” [7, с.34].

Виявленням зовнішніх впливів та загроз 
культурно-духовної національної безпеки України, 
визначення наявних та потенційно можливих 
об’єктів, що створюють небезпеку життєво важливим 
етнокультурно-духовним інтересам України, методів та 
форм їх діяльності в культурно-духовному середовищі, 
теоретичної та практичної сутності та змісту їх джерел 
займаються В. Багацький, А. Бурсов, О. Білорус,  
В. Горбулін, В. Горлинський, А. Качинський, Л. Кормич, 
С. Кримський, О. Лановенко, I. В. Лосев, М. Бабій, 
В. Бондаренко, С. Здіорук, В. Єленський, А. Колодний, 
М. Кирюшко, С. Сьомін, М. Рибачук, О. Уткін,  
Л. Филипович, О. Шуба, П. Яроцький та інші. Дані 
автори розглядають як загальні аспекти внутрішнього 
суспільного розвитку України, так й окремі зовнішні 
чинники різноманітних впливів на культурно-духовну 
ситуацію країни та їх наслідки на розвиток суспільства. 
На їх думку, на сучасному етапі розвитку України 
основними реальними та потенційними загрозами 
національній культурно-духовній безпеці України 
та стабільності в суспільстві у зовнішньополітичній 
сфері є спроби втручання у внутрішні справи України 
з боку інших країн через державних, громадських 
та релігійних діячів, задля поступового витіснення 
національних українських культурно-духовних 
цінностей та ідеалів прагматичними, технократичними 
орієнтаціями, глобалізаторськими імперативами, 
або націонал імперськими шовіністськими ідеями, 
теоріями та концепціями. Все це може призвести до 
вимивання та руйнування національних цінностей 
духовно-культурного світу українського народу, 
становленню національної ідентичної самосвідомості, 
світоглядних основ, свободи думки, переконань, 
інтелектуальної діяльності нав’язуванням масовій 
свідомості примітивних утилітарних смислів 
споживання і репродуктивного існування як побічний 

наслідок глобалізаційного процесу.
Актуальність даної наукової теми та рівень її 

розробки обумовлюють мету даного дослідження, 
яка полягає у вивченні впливу зовнішніх державних 
факторів на розвиток духовно-культурних 
інституційних процесів в Україні. Для розкриття 
поставленої мети пропонується вирішити наступні 
завдання: виявити наявні та потенційно можливі 
державні інституції, що мають вплив на духовно-
культурні аспекти життєдіяльності населення України; 
описати методи та форми їх діяльності; проаналізувати 
зміни, що відбуваються в духовно-культурному 
середовищі у зв’язку із втручанням на них зовнішніх 
суб’єктів. 

Сучасна геополітична реальність міжнародної 
політики свідчить про наявність загроз національній 
безпеці України, як на глобальному так і на 
регіональному рівнях саме з боку держав, насамперед 
від таких світових центрів сили як Сполучені Штати 
Америки (США), Російська Федерація (РФ) та 
Європейський Союз (ЄС) як в цілому так і окремо його 
членів.

Україна здебільшого розглядається ними не тільки 
у якості об’єкту посилення впливу і тиску один 
на одного, а й як сфера розширення та поширення 
своїх геополітичних, економічних та культурних 
експансійних інтересів.

Зі зміною геополітичної ситуації на євразійському 
континенті в східноєвропейських регіональних 
політичних, економічних та культурних процесах 
протягом останніх років, яскраво простежуються 
тенденції зіткнення інтересів між трьома могутніми 
силами Російською Федерацією, Сполученими 
Штатами Америки та Європейським Союзом.

Намагання Росії повернути собі статус великої 
держави як одного з впливових центрів багатополярного 
світу відбувається значною мірою через інтеграцію 
країн пострадянського простору, і насамперед України в 
спільний політико-економічний та культурно-духовний 
простір. Інтереси РФ щодо України в даному аспекті 
слід розглядати і визначати декількома факторами. 
По-перше, мова йде про загальну політичну стратегію 
формування євразійського політико-економічного та 
культурного простору де сфера впливу Росії проходить 
по периметру її кордонів. Це відбувається через 
реалізацію інтеграційних проектів на пострадянському 
просторі, а також безпосередньо її політичною, 
економічною та військовою присутністю. Україна яка 
займає одне з провідних місць у реалізації цієї стратегії 
є саме тією „критичною масою”, яка необхідна 
для успіху суттєвих за геополітичними наслідками 
інтеграційних проектів РФ на пострадянському 
просторі. Реалізація даних планів ускладнюється 
неоднорідністю країн пострадянського простору щодо 
векторів зовнішньополітичного тяжіння. Намагання 
повернути Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан 
у сферу власного впливу приводить до постійних 
зіткнень та конкуренції з ЄС, США та Туреччиною. 
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Проблема українсько-російських відносин в 
даному контексті полягає в тому, що Росія вважає 
Україну регіоном свого впливу, а вектор трансформації 
української політичної системи в загальній структурі 
спрямований на інтеграцію в євроатлантичні 
структури, і це викликає постійні конфлікти. Російська 
сторона намагається звести все до цивілізаційного 
протистояння „Схід-Захід”, де акценти робляться 
на спільні духовно-культурні фактори. „Зовнішні 
національні російські інтереси у духовній сфері 
визначають необхідність висування Росії на велику роль  
духовного лідера східноєвропейської цивілізації” [4].

По-друге, стратегія національного та державного 
будівництва РФ ставить питання само ідентичності, 
самосвідомості, формування національної ідеї 
та встановлення історичних коренів російської 
державності, народу та нації. 

В РФ існують різноманітні підходи та плани 
стосовно розвитку російського суспільства та держави 
в залежності від внутрішньої чи зовнішньої політики. 
Але протягом останіх років як у внутрідержавній так 
і в зовнішній політиці будується розуміння того, що 
„Росія – національна держава з багатоетнічною руською 
нацією, основу якої складають російська культура 
і мова в яку входять представники інших руських 
національностей (народів)” [6]. У відповідності 
до даного концепту пропонуються різноманітні 
ідеологічні конструкції та доктрини так званого 
„Руського світу”, „Руської цивілізації”, „Православної 
цивілізації”, „Євразійства”, „Святої Русі”.

Ключовими аспектами даних теорій є тези про 
особливий лише „руський євразійський шлях” 
розвитку не тільки російського а й інших, в першу 
чергу й українського суспільства, та існування одного 
„руського народу”, який штучно був розділений. 
Так на думку академіка РАН, директора інституту 
етнології та антропології РАН В.А. Тішкова „У 
радянському переписі населення з 1926 р. було 
введено питання про „національність” як обов’язковий 
вибір по одному з батьків. Населення країни жорстко 
розділилося по „націях і народностях”, загальне число 
яких мінялося залежно від процедури підрахунку 
і політико-ідеологічних установок. Змінився зміст 
поняття „Руський”, яким почали позначати тільки 
колишніх великоросів, а категорія „великорос” зникла 
з суспільної практики, а потім і зі свідомості людей. У 
свою чергу, малороси почали називатися українцями, 
білоруси залишилися білорусами, але обидві групи 
перестали вважати себе одночасно і руськими” [6].

По-третє, одним з основних аспектів сучасного 
російського „національного проекту” у сфері 
державного будівництва є модифікація класичної 
формули графа Уварова „Самодержавство – 
Православ’я – Народ”, у „Державність – Православ’я – 
Народність”. Особливість і сила цієї міфічної 
«триєдності» полягає в тому, що жодна з її складових 
не має смислу без зв’язку з іншими. Особливий 
статус належить концепту „Православ’я”, який не 

зводиться до конкретної конфесії, а має вирішальну 
ідентифікаційну функцію у сфері „духовності” [1] 
та розвитку державності. Активним просуванням 
вказаної концепції займається за підтримки державних 
органів Руська православна церква яка після повалення 
комунізму постійно робить спроби зробити її опорою 
держави. „Російський народ, що позбувся за радянських 
часів багатьох ідейних і культурних основ національної 
самосвідомості, отримав потім і комуністичне минуле 
з його обридлою героїчною міфологією і не знаходячи 
загублених основ в дореволюційній самодержавній 
державності, поступово знаходить цю самосвідомість 
в якійсь духовно-культурній національній традиції. 
Зримим символом спадкоємності цієї традиції завдяки 
стихійному пошуку, що не раціоналізував, виявилася 
Російська православна церква” [3].

Відсутність продуманої самоіндефікаційної 
національної ідеї й державної ідеології в Україні, 
приводить до того, значна частина населення України 
попадає під вплив даних доктрин та ідеологій. А 
це приводить до того, що в Україні формуються 
цілі верстви населення, яким навіюють стале 
переконання, що тільки російське є справді якісним і 
престижним. Внаслідок цього колишній центр набуває 
феноменальних можливостей маніпуляції смаками і 
звичками мільйонів громадян сусідньої держави.

Протягом низки останніх років найбільш впливовим 
європейським регіональним ключовим гравцем, що 
визначає параметри відносин на даному просторі 
завдяки своїй політико-економічній привабливості 
виступає Європейський Союз „не просто як велике 
політико-економічне інтеграційне об’єднання, але як 
втілення самої ідеї Європи - з усією повнотою філо-
софських та історико-культурних смислів та асоціацій, 
пов’язаних із цим словосполученням” [8, с. 269]. 

За останні півтора десятиліття на європейському 
континенті поряд з політичною та економічною 
сформувалася й нова культурно-цивілізаційна 
реальність, яка насамперед спрямована на формування 
єдиного консолідованого європейського простору.

Вплив культурно-духовних аспектів політики ЄС  
по відношенню до України доцільно розглядати насам- 
перед в контексті політично-економічних та куль-
турних інтересів країн ЄС з однієї сторони та євро-
інтеграційних прагнень України, що визначено зако-
нодавчо одним з головних пріоритетів України, з іншої.

Розширення сфер європейських стратегічних 
інтересів у східному напрямі обумовлюються 
насамперед економічними (розбудова системи 
транспортних та енергетичних коридорів Азія-Європа, 
ринки збуту), та політичними (формуванням так 
званого стабільного „буферного поля” між країнами ЄС 
з однієї сторони та РФ і азіатськими країнами з іншого 
боку) факторами. В даному політико-економічному 
розрізі культурно-духовні інтереси ЄС зводяться 
до поширення культурних інституційних елементів 
демократичних прав та свобод задля стабільності в так 
званій „буферній зоні”.
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Визнаючи сам факт існування політичного й 
економічного впливу на Україну, необхідно розкрити 
його зміст та способи здійснення. В основному це 
відбувається через цілеспрямовані діяння інституцій 
наднаціонального рівня, а також державних структур 
країн – членів ЄС. Насамперед це фінансово-матеріальна 
підтримка різноманітних в Україні культурних груп 
за інтересами як урядових так і неурядових задля 
встановлення та розвитку відповідних цінностей. 

Ідеологічно нав’язуванні державою або певними 
етнічними, соціально-політичними та соціально-
культурними групами стереотипи приводять до 
того, що національні цінності та ідеї країни, нерідко 
стають жертвою зовнішніх впливів, не встигши або не 
спромігшись розгорнути власної сутності. Внаслідок 
маніпулювання свідомістю суспільства виникає 
зміщення світоглядних акцентів та цінностей.

Вплив ЄС на громадські структури та інституції 
і національну державну політику спрямований 
насамперед на приведення національних норм, правил 
і процедур до формальних чи неформальних стандартів 
ЄС, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людей – 
політичні та економічні взаємозв’язки, правові 
відносини, процеси прийняття рішень і вироблення 
державної політики тощо. Такі суб’єкти глобалізації 
як наднаціональні об’єднання держав, впливають на 
внутрішню політику та здійснюють соціокультурні 
трансформації всередині держави незалежно або 
паралельно з національною державою. Наприклад 
здійснюючи наднаціональну інформаційну, освітньо-
наукову політику ЄС намагається сформувати єдиний 
цивілізаційний простір. 

Окрім загального ЄСівського культурного впливу 
існують ще й окремі національні впливи таких різних 
держав як ФРН, Великобританія, Франція, Польща, 
Італія. В даних країнах вже давно існують свої сталі 
культурно-духовні націотворчі духовно-культурні 
інституційні елементи функціонування політичної 
та економічної системи життєдіяльності людей, що 
переносяться в нову Європу, а також на пострадянський 
простір. Ефективність та глибина впливу зовнішніх 
чинників залежить також і від бажання самої країни. 

В процесі європейської інтеграції українського 
соціуму відповідно виникають своєрідні ідеальні 
образи, стереотипи та міфи щодо ЄС. Якщо у ХІХ ст. 
Нечуй Левицький писав про європейські ідеї, 
„інтелігенти ХХ ст. міркували про європейську 
культуру, то ХХІ ст. Європа для українського суспільства 
концептуалізується як джерело відповідного добробуту 
з численним набором спільних демократичних прав та 
свобод, верховенством прав, повагою до культурної, 
етнічної та лінгвістичної різноманітності” [8, 
с.274]. Задля відчуття приналежності себе до таких 
абстрактних сутностей як європейські цінності та 
європейські стандарти політичні еліти намагаються 
нав’язати населенню України відчуття цивілізаційної 
спільність між Україною та країнами ЄС.

У сучасній постбіполярній системі міжнародних 

відносин у політичному, військовому, економічному, 
культурному, технологічному відношенні найбільш 
вагомий вплив на сучасні міжнародні відносини та 
розвиток окремих як регіонів так і країн в цілому 
здійснюють Сполучені Штати Америки. 

Американська культура, яка сформувалася в 
першій половині ХІХ ст. як національна, з другої 
половини ХХ ст. за допомогою держави та мас-медіа 
перетворилася в наднаціональну, підпорядковуючи 
духовне життя народів і країн світу ідейному впливу не 
тільки США, але й західному світу в цілому. Державна 
концепція культурного плюралізму привела до того, 
що інформаційний і культурний ринок багатьох країн 
світу знаходиться під контролем і потужним впливом 
американських інформаційних агентств, що дозволяє 
використовувати американську культурно-духовну 
продукцію в якості знаряддя ідеологічного впливу.

Вплив американських чинників простежується в 
економічній, політико-правовій та культурній сферах 
життєдіяльності українського соціуму. Цей вплив в 
політико-економічній сфері виявляється в застосуванні 
економічних та політичних інструментів для 
недопущення попадання України у російську орбіту та 
продовження прозахідної орієнтації країни.

В культурній сфері національних інтересів США 
лежить експансія стандартів культури масового 
споживання, космополітизація культури, домінування 
утилітарних цінностей. Чи не найголовніша роль тут 
відводилась масовій культурі, науці й освіті. Домагання 
„свободи інформації” або „вільної комунікації” стало 
важливою складовою інформаційного процесу по 
поширенню американського способу життя. Адже 
під впливом поширення інформації відбувається 
зміна ментальності, що особливо актуально для 
посттоталітарних країн, до яких відноситься й Україна,

Розглядаючи особливості американської культурної 
експансії на сучасному етапі її форми і методи 
поширення необхідно звернути увагу на діяльність 
неурядових міжнародних організації, віртуальні 
співтовариства, транснаціональні співтовариства 
інтересів.

Домінування США у численних галузях сучасного 
політичного та економічного життя народів світу 
накладає глибокий відбиток на взаємодію національних 
культур. Інформаційне і культурне домінування 
сполучених штатів створює серйозну загрозу духовно-
культурній ідентичності інших народів і зокрема 
України. Суть її в тому, що модернізаційні процеси, 
що стимулюються глобалізацією, народжують нове 
світовідчуття і нові потреби, виразити і задовольнити 
котрі виявляється одразу неможливим на ґрунті 
культурного арсеналу інших етнонаціональних 
спільностей, що втягуються в ці процеси. 

Розкриваючи специфіку цих наслідків, Ю. Пав-
ленко зазначає, що „у суспільстві, де переважна маса 
рекламованих товарів у принципі доступна основній 
масі населення, реклама її виступає сильним засобом 
духовного нівелювання суспільства. Це передусім 
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стосується процвітаючого Заходу. Але там, де 
рекламована продукція у більшості тільки марно 
розпалює апетит, бо не може бути придбана, причому 
не тільки сьогодні, а й у принципі, ніколи - електронні 
засоби масової інформації лише загострюють 
конфліктність масової свідомості. Злидарям нав’язують 
нормативність стандартів високого рівня споживання. 
Але реально такий високий рівень споживання 
доступний лише кільком відсоткам населення. 
Втягнена в одномірність, більшість не може позбутися 
бодай найелементарніших життєвих проблем. У 
багатьох випадках це спричиняється до занурення 
у сектантство або традиційну формально-обрядову, 
незмінно обтяжену святенництвом, релігійність - що є 
тіньовим боком одновимірності масової квазікультури” 
[5, с. 27].

Отже, ядром розвитку життя населення України, 
що ґрунтується на засадах політичної, економічної та 
ідеологічної багатоманітності, є духовно-культурна 
складова національної самосвідомості стосовно 
ідея побудови та розвитку держави. Формування 
національних світоглядних позицій, ідей, поглядів 
і переконань на основі національних культурно-
духовних цінностей зазнає постійних ідеологічних 
впливів із зовні. Насамперед це стосується втручання 
у внутрішні справи України з боку інших країн 
через державних, громадських та релігійних 
діячів, задля поступового витіснення національних 
українських культурно-духовних цінностей та ідеалів 
прагматичними, технократичними орієнтаціями, 
глобалізаторськими імперативами, або націонал 
імперськими шовіністськими ідеями, теоріями та 
концепціями.
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ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОЇ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ У СВІТОВУ КУЛЬТУРУ

У даній статті мова йде про внесок української 
західної діаспори у світову культуру. Розповідається 
про її найвизначніших представників за кордоном, 
про їхні досягнення та внесок у культуру не лише тієї 
країни, де вони жили і творили, а й світової зокрема. 
На жаль, деякі імена незаслужено забуті, а то й не 
знані взагалі для пересічних українців. Вони впізнають 
життя України таким, яким воно було насправді, а не 
таким, яким його протягом десятиліть намагалася 
представляти офіційна радянська політика. Ми 
безмежно вдячні славним синам і донькам України – 
громадянам інших держав за допомогу. 

Ключові слова: західна діаспора, внесок, світова 
культура, досягнення, за кордон, континент, 
представники. 

Розуміння і всебічне вивчення феномена 
зарубіжного українознавства, причин його появи, 
значення для світової культури, перспектив сьогодення 
як ніколи на часі в першу чергу тому, що ця сув’язь 
питань десятиліттями була закритою темою (а для 
української глибинки ще й до сьогодні малодоступною), 
по-друге, тому, що українська діаспора відіграла 
і продовжує відігравати непересічну роль у долі 
українського народу, його культурі, особливу роль 
у міжнародних контактах нашої країни, і, по-третє, 
сьогодні ми є свідками нової хвилі ,,заробітчан”, які 
можуть поповнити нашу діаспору в країнах світу.

Актуальність даної статті зумовлена тим, що 
вихідці з українських земель та їх нащадки в США 
та Канаді складають поважний відсоток від загальної 
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чисельності населення. Українці зарекомендували себе 
як цілком достойні громадяни цих двох країн, котрі 
досягли значних успіхів у всіх галузях суспільного 
життя. Українська етнічна група на американському 
континенті належить до найбільш помітних українських 
діаспорних груп з огляду як на свою самоорганізацію, 
так і її впливу на внутрішню та зовнішню політику. 

Метою даної статті є висвітлення проблематики 
української західної діаспори, зокрема її внесок 
у світову культуру. У статті характеризуються 
найвидатніші представників української західної 
діаспори, їхні здобутки та внесок в культуру не лише 
тієї країни, де вони проживали і творили, а й світової 
культури в цілому.

Дослідженнями з даної проблеми займалися багато 
українських науковців, а також західні дослідники 
українського походження, такі, як: Марунчак М., 
Войценко О., Кордан Б., Бачинський Ю. Чимала 
кількість наукових статей та праць щодо даного 
питання належить перу професорів Макара Ю.І., 
Федуняка С.Г., Сича О.І. 

У ,,Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови” діаспора розуміється як ,,релігійні 
та етнічні групи, що живуть у нових для себе районах 
як національно-культурні меншини” [18, с. 123]. 
Сьогодення вимагає нових підходів до тлумачення 
терміну ,,діаспора”. Досі в його змісті переважає 
розуміння розсіяння етносу як наслідку переселення 
в результаті насильницьких заходів, загрози геноциду, 
впливу економічних та географічних факторів. Але 
частина українців у країнах-сусідах живе на етнічних 
землях (не нових для них, а споконвічно українських), 
тому більш широким терміном для означення українців 
Польщі, Росії, Молдови, Словаччини, Чехії, Білорусі є не  
термін ,,діаспора”, а ,,закордонні українці” [6, с. 30-31].

Водночас діаспора – це посол нашої Батьківщини 
в країнах поселення українців [10, с. 30-31]. Зарубіжні 
українці є носіями знань про Україну. Вони внесли і до 
сьогодні вносять вагомий вклад у загальний розвиток 
культури, науки, мистецтва, літератури українського 
народу. В цьому сенсі слід говорити про феномен 
,,світового українознавства” [7, с. 83-88].

До речі, критерієм визначення ,,українець” – 
,,неукраїнець” щодо наших співвітчизників та 
їх нащадків за кордоном може бути не так мова 
(більшість у мовному плані швидко асимілюють у 
середовище країни проживання і втрачають знання 
української), як відома формула приналежності 
до народу Петра Струве: ,,той, хто бере участь у 
культурі”. При широкому розумінні останньої українці 
(адепти ,,світового українознавства”) – це ті, які 
беруть зацікавлену участь у культурному, політичному, 
економічному, політичному, науковому та ін. процесі 
розвитку української нації, народу. 

Поняття ,,культура”, на думку академіка 
П.П.Кононенка, є одним із ключових у цивілізаційному 
часопросторі. ,,Культура є мірою розвитку й окремих 
людей, і суспільства, держави, а міра прогресу 

визначається мірою розвитку людської сутності, як 
і тип народу, держави – типом людини. Для частини 
не лише аматорів, а й дослідників вона постає тільки 
як творчість у площині мистецтва, літератури, 
освіти, гуманітарно-духовних сфер життя народу. 
Історія ж засвідчує іншу реальність: культура –явище 
всеосяжне й охоплює сфери як свідомості, так і буття 
людини, суспільства, її і духовної, і матеріальної 
життєдіяльності” [11, с. 272].

Національна культура посідає значне місце в 
духовному житті всіх народів світу, і Україна, звичайно, 
не може бути винятком. Відродження, осмислення, 
збереження та примноження культурних цінностей 
українського народу, їх тисячолітніх надбань – не тільки 
необхідність вивчення минулого, а й забезпечення 
майбутнього [4, с. 103].

Прийнято розрізняти чотири хвилі масового 
переселення українців за кордон. Чи були 
переселення українців за кордон до цих чотирьох 
хвиль? Безперечно, були, що обумовлено активними 
політичними, економічними та ін. контактами 
України – Руси з ближніми і дальніми країнами, але 
масові переселення, як правило, не спостерігалися. 
Так, ще в XVI ст. багато не католиків (у т.ч. й 
українці) внаслідок жорстких релігійних вимог влади 
переїхали з Польщі до Голландії, Німеччини, Англії, 
Франції. В армії Джорджа Вашингтона зустрічалися 
характерні українські прізвища – Петро Полин, Іван 
Мох, Іван Оттаман тощо, у армії Симона Болівара 
поручиком служив Михайло Скибицький, людина 
дуже непересічна, освічена й талановита – за мужність 
і героїзм він був нагороджений орденом ,,Бюсто де 
Лібертадор” і входив до складу групи по розробці 
проекту каналу між Тихим і Атлантичним океанами, 
після повернення ж на Батьківщину цар Микола І 
відправив його на заслання. Загальновідомим фактом 
є перебування частини українських козаків за Дунаєм 
після невдалої для нас Полтавської битви. Але попри 
ці та інші яскраві факти все ж масові переселення 
українців за кордон починаються тільки в другій 
половині – наприкінці ХІХ ст.

Умовно українська діаспора ділиться на західну, 
а це західні країни Європи, Америка та Австралія і 
східну діаспору (Росія, Казахстан, Молдова, Білорусь, 
Киргизія). Кожна із них зробила надзвичайно багато 
для розвитку світової культури. Розглянемо українську 
західну діаспору та її найбільш яскравих представників 
детальніше.

Найпершим українцем, який ступив на землю 
Американського континенту, за результатами 
досліджень професора Торонтського університету Пола 
Магочі, був лікар Лаврентій Богун, який приплив туди 
близько 1620 р. у складі експедиції Джона Сміта [14,  
с. 6-11].

Початок масової еміграції в США датується 
1870 р. Першим відомим українським емігрантом 
цієї хвилі називають Андрія (Агапія) Гончаренка, 
ченця Києво-Печерської лаври. Він брав участь у 
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антикріпосницькому русі і зазнав переслідувань. 
Спершу він прибув до Бостона (1січня 1865), потім – до 
Нью-Йорка, де у 1868-1872 рр. видавав двотижневик 
,,Аляска Геральд” [2, с. 343].

Українська діаспора Америки надзвичайно сильно 
зорганізована. З 1893 р. у США виходить одна з 
„найстарших” газет – ,,Свобода” (нині – тижневик). 
Сьогодні у США працюють численні українські 
ЗМІ, видавництва, музеї, архіви, церкви, школи 
українознавства.

У 1964 р. у столиці США – Вашингтоні - 
відкрито пам’ятник Т. Шевченку. Відкрив монумент 
президент Д. Ейзенхауер. Ряд університетів у США 
мають кафедри української мови, українознавства: 
Пенсильванський, Колумбійський, Каліфорнійський, 
Іллінойський (Урбана-Шампейн) та 20 коледжів 
країни. Авторитет деяких науковців-українців у США 
дуже високий. Наприклад, Омелян Йосипович Пріцак 
відомий як один із співзасновників Міжнародної 
асоціації україністів (1989), керівник її археографічної 
комісії. Завдяки його невтомним зусиллям розпочато 
упорядкування ,,Гарвардської бібліотеки давнього 
українського письменства”. О. Пріцак був одним 
із ініціаторів перевидання багатотомної ,,Історії 
України-Руси” М. Грушевського (1991-1998). Саме 
з його аналізу історіографії великого українського 
історика і першого Президента України розпочинався 
перший том видання. З 1998 р. О. Пріцак постійно 
жив і працював у США. Наукові зацікавлення вченого 
охоплювали надзвичайно широке коло питань історії 
України, Східної Європи, Азії, алтайської, тюркської 
та слов’янської філології. В українській історіографії 
чи не найвідомішою стала концепція О. Пріцака про 
походження Русі, зв’язок давньої історії України та 
тюркомовного світу [16, с. 495]. 

Юрій Шевельов є найвідомішим і найпопулярнішим 
літературознавцем українського зарубіжжя. Його 
творча спадщина становить майже 900 праць і займає 
визначне місце у скарбниці як української, так і 
світової науки. Роман Шпорлюк історик, професор, 
дійсний член НТШ і УВАН. Фізик Юрій Кістяківський 
з Києва став одним з батьків американської ядерної 
бомби, був спеціальним помічником президента США 
Д. Ейзенхауера з питань науки і технології. Крім того, 
Ю.Кістяківський був членом консультативного комітету 
Міністерства оборони США з проблем балістичних 
ракет, експертом дослідницького консультативного 
комітету з хімічної енергії Національної ради з питань 
аеронавтики та космосу. В кінці життєвого шляху 
вчений активно боровся проти застосування ядерної 
й ін. видів зброї масового знищення. Авіаконструктор 
І. Сікорський найбільші свої досягнення у 
вертольотобудуванні зробив саме в США. Машинам 
фірми Сікорського належала більшість світових 
рекордів, у тому числі абсолютних. Корпорація Sikor-
sky Aircraft посіла одне з чільних місць у світовому 
вертольотобудуванні й по праву займає його до 
сьогодні… Після війни у США розпочався справжній 

вертолітний бум. Було організовано понад 340 фірм, 
які взялися за розробку гвинтокрилих машин для 
різноманітних потреб. Однак фірма Сікорського виграє 
конкурентну боротьбу і стає визнаним лідером не лише 
американського, а й світового ринку. Її гелікоптери 
широко використовуються в армії, береговій охороні 
та цивільному житті. Особливо ефективні вони в 
пошуково-рятувальних та санітарних роботах. Це 
повністю відповідає погляду на цю техніку самого 
конструктора: саме рятування людей, а не участь у 
бойових діях вважав І. Сікорський головним завданням 
вертольотів. Недарма ж, за свідченням його сина 
Сергія, вертольоти батька врятували понад півтора 
мільйона людських життів. В Україні І. Сікорський 
знаний нині як геніальний авіаційний конструктор, 
,,батько світового вертольотобудування”. Значно менше 
знають на Батьківщині про його релігійно-філософську 
творчість. Найбільш відомою з його праць у цій царині 
є невеличка книжка ,,Послання молитви Господньої”, 
яка присвячена аналізу молитви ,,Отче наш”. 
Уперше вона вийшла друком ще в 1941 році, потім 
перевидавалася ще двічі. У ній онук православного 
священника й глибокий мислитель І. Сікорський, на 
продовження майже двохтисячолітньої богословської 
традиції, аналізує з позицій сьогодення кожне слово 
Господньої молитви й розповідає сучасному читачеві 
про її вічну актуальність і неперевершену цінність 
для душі християнина [1, с. 299-300]. Харків’янин  
С. Кузнець – відомий економіст, лауреат Нобелівської 
премії. Міжнародне визнання вченому принесли 
дослідження національного доходу багатьох країн. 
Він визначив поняття валового і чистого продукту та 
розробив методику їх обчислення. В Україні, на жаль, 
праці видатного економіста досі майже невідомі. Одесит 
Георгій (Джордж) Гамов – родоначальник американської 
астрофізики та космології. Світове визнання 
одержав за розробку теорії Великого вибуху тобто 
походження Всесвіту, розрахунок генетичного коду, 
відкриття способів передачі спадкової інформації [20,  
с. 96]. Як фізик вивів формулу, що започаткувала 
теоретичне обґрунтування альфа-розпаду атомного 
ядра. Г. Гамов – автор теорії утворення хімічних 
елементів, згідно з якою вся речовина первісно 
складалася з нейтронів. Серед нагород Гамова, зокрема, 
премія Калінга – найпрестижніша у світі відзнака 
за популяризацію науки, яку присуджує ЮНЕСКО. 
Феодосій Добжанський з Поділля – основоположник 
американської генетики. Його наукові досягнення – 
фундатора світової популярної генетики – стали 
поштовхом до перебудови в США всіх досліджень у 
галузі еволюції видів. Вчений активно вивчав еволюцію 
людини. Його праця ,,Еволюціонізуюче людство: 
еволюція людського виду” – до цього часу вважається 
неперевершеним синтезом генетики, еволюційної 
теорії, антропології та соціології. На той час на 
батьківщині вченого (в СРСР) генетику було оголошено 
псевдонаукою. Українці досягли значних результатів у 
галузі вивчення космосу – серед них є і астронавти, і 
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дослідники, вчені. Директор американського інституту 
аеронавтики та астронавтики – М. Яримович. ,,Його 
широкі технічні знання та майстерність керівництва 
стали важливим фактором у формуванні розвитку та 
прийняття концепції і планів орбітальної лабораторії 
з екіпажем” – говориться у спеціальній Грамоті 
уряду США на адресу М. Яримовича. Він – лауреат 
міжнародної відзнаки НАТО ,,Медалі Кармана” 
(2001). Активний учасник громадського українського 
життя США: зокрема, керував студентською секцією 
Товариства Українських Інженерів Америки. 

Що ж стосується канадських українців, то вони теж 
досягли великих успіхів у канадському суспільстві. 
М. Стар (Старчевський) у післявоєнні роки був 
міністром праці, Н. Кафік – міністром у справах 
багатокультурності, сенаторами та міністрами були 
Д. Кларк, В. Уолл, Д. Гнатишин, П. Юзик [9, с. 58-64]. 
Рамон Гнатишин з провінції Саскачеван став генерал 
– губернатором Канади (його батько Іван Гнатишин 
був уродженцем м. Вашківці на Буковині). Р. Гнатишин 
докладав багато зусиль для розвитку співробітництва 
між Канадою та Україною. Світовий конгрес вільних 
українців нагородив політика медаллю святого 
Володимира (1988). У 1992 р. Гнатишину присвоєно 
звання почесного доктора Чернівецького державного 
університету, в якому 2005 р. відкрито Центр 
канадійських студій його імені [5, с. 127].

Ряд наших земляків А. Глинка, Б. Гущак, Е. Гоголь, 
В. Юрко стали відомими вченими, політиками,  
У. Самчук, О. Зуєвський письменниками.

Українська музична культура впродовж ХХ століття 
творилася не лише на теренах рідної землі, але і далеко 
за її межами. Якщо складні соціально-політичні 
процеси в Україні не дозволяли пізнавати та науково 
вивчати культурницькі прцеси української діаспори [3, 
с. 126-128], то сучасний розвиток нашого суспільства 
сприяє цьому. Вивчення історії музики має на меті 
сформувати цілісну картину українського музично-
культурного простору. Проте вона не може бути 
повноцінною без великого пласта надбань у царині 
музичної культури української діаспори ХХ століття. 
Улюбленими жанрами українських композиторів 
зарубіжжя були пісенно-хоровий та інструментальний 
(твори для фортепіано, скрипки, бандури), що 
було зумовлено як умовами побутування, так і 
смаками публіки. Обравши акапельне хорове письмо  
(О. Кошиць, М. Гайворонський, А. Гнатишин, 
М. Федорів та ін.), митці діаспори продовжували 
українську співочу традицію, йдучи шляхом Миколи 
Лисенка [15, с. 336]. У ХХ столітті хорова музика 
стала провідною галуззю як в Україні, так і діаспорі. 
Світове визнання унікальності музичного фольклору 
українського народу і національного хорового 
виконавства хорів О. Кошиця, Д. Котка, М. Антоновича 
визначало культуротворчу роль хорової галузі у 
становленні національної музики.

Білою плямою у вивченні української пісенності 
довгий час були пісні Січових Стрільців та Української 

Повстанської Армії. Найбільш повно вони зібрані, 
зредаговані та видані завдяки митцям західної діаспори – 
М. Гайворонському, З. Лавришину та ін. Співці 
Січового Стрілецтва Михайло Гайворонський, Роман 
Купчинський та Левко Лепкий були серед перших 
композиторів української західної діаспори 20-30-х рр. 
ХХ ст. [12, с. 385-394]. На переломі ХІХ-ХХ століть на 
теренах Західної України народжується нова генерація 
українських композиторів, яка закладала основи 
професіоналізму. Це Станіслав Людкевич, Василь 
Барвінський, Микола Колесса, Нестор Нижанківський, 
Зиновій Лисько, Антон Рудницький. Більшість із них у 
вихорі Другої світової війни емігрували на Захід і там 
продовжували плідно працювати.

Західна діаспора зробила неоціненний внесок у 
збереження української духової хорової музики. У той 
час як на батьківщині впродовж десятиліть вона була 
під забороною, за кордоном друкуються і виконуються 
Літургії та інші духовні твори Олександра Кошиця, 
Андрія Гнатишина, Ігоря Соневицького, Мирона 
Федоріва [8, с. 16-19].

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що саме 
розвиток української музики західної діаспори ХХ ст. 
був одним із важливих чинників збереження етнічної 
ідентичності українців, був і є невід’ємною складовою 
частиною української національної музичної культури, 
важливим фактором збереження і розвитку окремих 
її жанрів, заборонених на етнічних теренах в часи 
тоталітарного режиму. 

Західна українська діаспора зробила надзвичайно 
багато для збереження і розвитку, як національної 
культури так і для світової зокрема.

Високий рівень політичної і культурної активності 
української спільноти у західному світі обумовлений 
кількома важливими факторами, зокрема тим, що 
у другій половині 40-х рр. за межами батьківщини 
опинилися сотні тисяч свідомих українців, які брали 
активну участь у боротьбі за незалежність України [13,  
с. 52]. Образну й емоційно забарвлену оцінку цій хвилі 
еміграції українців дав відомий письменник Улас 
Самчук у своєму публіцистичному дослідженні життя 
українських громад у західному світі ,,Слідами піонерів 
Америки” (1980 р.). Про переселенців із Західної 
України після закінчення ІІ Світової війни письменник 
зазначав: ,,Все, що було витворено десятиліттями 
відродження від року 1848-го, культурної, політичної 
і господарської самобутності, покоління вихованців 
,.Просвіти”, ,,Сільського Господаря”, народних 
кооперативів, ,,Рідної школи”, Пласту, політичних 
партій, сотні тисяч інтелігенції перестали існувати. 
Політики, церковні діячі, спеціалісти, поети, 
письменники, виховники, редактори, маси активних, 
фахових освічених людей залишили землю предків. 
Як також члени легальних і нелегальних військових 
формацій – Карпатська січ, УПА, вояки Боровця – 
Бульби, Галицької дивізії… Все, що думало і діяло 
боротьбою, спротивом, нескоримістю, все це відійшло 
до західного світу, спочатку Європи, а згодом за 
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океан, на всі континенти з перевагою Америки” [17]. 
Вигнанці з рідних земель, вони повезли з собою 
видатні здобутки української науки, школи і мистецтва, 
народних традицій. На нових поселеннях українці 
активно включились у відродження своєї культури.

Так, коли радянська влада у кінці 1930-х років 
ліквідувала у Львові наукове Товариство ім. Шевченка, 
воно відродилося у Франції, об’єднало навколо себе 
науковий потенціал діаспори, видало понад 100 томів 
,,Записок”. У США діє Всеукраїнська академія наук, у 
Німеччині – Український Вільний Університет. На заході 
видано багатотомну ,,Енциклопедію українознавства” 
(Париж – Нью-Йорк, 1955 -1984 рр.), де на кінець 
80-х рр. у різних країнах світу нараховувалося близько 
400 професорів українського походження. Українська 
діаспора видає десятки газет та журналів різноманітної 
тематики.

До культурних здобутків українства слід також 
віднести і величезну книговидавничу справу, 
розгорнуту на заході ще з давніх часів і розвинуту 
після ІІ Світової війни.

Історія українського книговидавництва в західній 
діаспорі має довготривалу історію, яку можна було б 
почати з церковних книг Святополка Фіоля, українського 
першодрукаря, який протягом 1485-1491 рр. 
у Кракові на замовлення православних українського 
і білоруських магнатів надрукував кирилицею п’ять 
церковнослов’янських літургійних книг.

До вагомих досягнень у виданні української книжки 
у 50-80-х рр. у західному світі належать ,,Енциклопедія 
Українознавства”, видана українською та англійською 
мовами, ,.Історія України – Руси” в 10 томах та ,,Історія 
української літератури” в 5 томах М. Грушевського, 
зібрання творів у 20 томах І. Франка та у 12 томах Лесі 
Українки, видання творів Т. Шевченка у 14 томах [19, 
с. 13-17]. Це – громадський, культурний і політичний 
подвиг українських книговидавців за кордоном.

І ось, нарешті, ці імена стають широко відомі на 
рідній Україні, яка була і залишається їх найбільшою 
любов’ю. Пересічні українці, напевно, відкривають 
для себе тут не одну несподіванку. Вони впізнають 
життя України таким, яким воно було насправді, а 
не таким, яким його протягом десятиліть намагалася 
представляти офіційна радянська політика. Годі 
переоцінити те, що ці великі українці зробили для 
Вітчизни чи то безпосередньо, чи навіть лише тим 
фактом, що досягли таких високих і шанованих 
статусів на іншому континенті. Ми безмежно вдячні 
славним синам і донькам України – громадянам інших 
держав за допомогу – від коштів на амбасади й аж до 
оргтехніки, мистецтва та літератури з питань нашої 
репресованої історії безжально нищеної комуністично-
імперським режимом культури. 
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created but to the world’s culture as well. Unfortunately, 
some names have been forgotten undeservedly but at last 
average Ukrainians recognize the life of Ukraine in such a 
way as it was in real but not so as it was represented by the 
official Soviet policy during decades.
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В статті проаналізовано основні законодавчі акти 
у галузі екології. Зміст статті дає змогу зробити 
висновок щодо спрямованості низки норм національного 
екологічного законодавства на зменшення екологічних 
ризиків та упередження негативного антропогенного 
й техногенного впливу на навколишнє природне 
середовище. Автор звертає увагу на те, що за 
останні роки система екологічного законодавства 
була розширена і вдосконалена, причому більшість 
запроваджених норм відповідають ідеям і принципам 
міжнародного екологічного права. Проте процес 
формування цієї галузі ще далекий від завершення. 
Незважаючи на те, що законодавство України з 
охорони навколишнього природного середовища є 
більш менш систематизованим і врегульованим, все ж 
залишається ще чимало невирішених завдань.

Ключові слова: нормативно-правовий акт, закон, 
державна екологічна програма, постанова, охорона 
навколишнього природного середовища, екологічне 
законодавство, політичні інституції, екологічна 
політика, державне регулювання. 

Охорона навколишнього природного середовища, 
раціональне використання природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 
людини – невід’ємна умова сталого економічного та 
соціального розвитку України. З цією метою Україна 
здійснює на своїй території екологічну політику, 
спрямовану на збереження безпечного для існування 
живої і неживої природи навколишнього середовища, 
захисту життя і здоров’я населення від негативного 
впливу, зумовленого забрудненням навколишнього 
природного середовища, досягнення гармонійної взає-
модії суспільства і природи, охорону, раціональне вико-
ристання і відтворення природних ресурсів [9, с. 4]. 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, 
що забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку країни має супроводжуватися створенням 
безпечного стану довкілля для життєдіяльності 
суспільства і кожної людини, спираючись на досконалу 
правову систему, яка б базувалася на гуманістичних 
і демократичних ідеях і принципах міжнародного 
права. Саме тому центральне місце у цьому процесі 
належать законодавству у галузі регулювання відносин 
щодо використання природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного середовища, забезпечення 
екологічної безпеки, тобто екологічного законодавства 
України. Останнє має надати розвитку цих 
правовідносин чіткої цілеспрямованості, формальної 
визначеності, загальнообов’язковості, сприяти їх 
всебічному врегулюванню та подоланню різних колізій, 
створити юридичні засади для своєчасного застосування 
уповноваженими органами держави системи  
превентивних, оперативних, стимулюючих та дер- 
жавно-правових регулятивних і примусових важелів  
до юридичних і фізичних осіб і юридичної відпові-

дальності за екологічні правопорушення [10, с. 3].
Метою даного дослідження є аналіз еколого-

правових норм законодавчих та підзаконних 
нормативно-правових актів, що регулюють відносини 
в галузі використання природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного середовища і забезпечення 
екологічної безпеки; дослідження ролі законодавчих і 
виконавчих органів державної влади у проведенні та 
реалізації екологічної політики в Україні.

Вагомий внесок у процес дослідження нормативно-
правової бази регулювання екологічної політики України 
зробив В.І. Андрейцев. У його дослідженні „Екологія 
і закон: екологічне законодавство України” [10] 
вміщено підзаконні акти України, які закріплюють 
екологічні права та обов'язки громадян, екологічні 
інтереси держави, регулюють відносини у галузі 
використання та відтворення природних ресурсів 
України. У збірнику законодавчих актів України про 
охорону навколишнього природного середовища [9] 
сконцентровано основні Закони України про охорону 
довкілля станом на 20 вересня 2006 р., що значно 
полегшує пошук необхідних матеріалів з даної 
проблематики і дає змогу комплексно оцінити 
законодавство України у сфері охорони довкілля. 
Заслуговує на увагу праця В.О. Дьомкіна [11], в якій 
опубліковано відомості про екологічне законодавство 
України та шляхи забезпечення його дотримання, 
структуру та принципи застосування міжнародного 
екологічного законодавства, засоби забезпечення 
його виконання. У монографії В.В. Костицького [12] 
розглядається комплекс соціально-економічних та 
правових проблем у сфері екології, аналізуються 
структура, особливості та перспективи подальшого 
розвитку екологічного законодавства і роль державного 
і суспільного механізмів регулювання у цих процесах. 

Під екологічним законодавством України розуміють 
сукупність еколого-правових норм законодавчих та 
підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють 
взаємини у галузі використання природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного середовища і 
забезпечення екологічної безпеки, які передбачають 
захист екологічних прав громадян і реалізацію 
екологічної політики держави [11, с. 19]. 

Законодавчо-правову основу екологічно безпечного 
розвитку забезпечує діяльність Верховної Ради України, 
яка ухвалює відповідні закони стосовно діяльності 
в галузі охорони і використання навколишнього 
середовища, схвалює відповідні кодекси, що мають 
фундаментальне значення для використання тих 
чи інших природних ресурсів, а також затверджує 
державні екологічні програми. Всі документи, як 
правило, є актами прямої дії і підлягають безумовному 
виконанню органами державного управління і 
виконавчої влади. Важливим напрямом регулювання у 
сфері законотворення з боку Верховної Ради України є 
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прийняття нею документів, що містять концептуальні, 
програмні положення для вирішення актуальних 
екологічний проблем. Прикладом такої діяльності 
парламенту є прийняття Основних напрямів державної 
політики України в галузі охорони навколишнього 
природного середовища, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. В 
цьому документі вміщено аналіз стану довкілля в 
Україні, визначаються основні пріоритети охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання природних ресурсів, встановлюються 
конкретні завдання щодо вирішення екологічних 
проблем (зокрема, зведення до мінімуму радіаційного 
забруднення, захист від забруднення повітряного 
басейну, перш за все, у великих містах і промислових 
центрах; захист і збереження земельних ресурсів 
від забруднення, виснаження і нераціонального 
використання; підвищення стійкості та екологічних 
функцій лісів; знешкодження, утилізація та поховання 
промислових та побутових відходів тощо) [12, с. 183]. 

Екологічне законодавство України виходить з того, 
що сучасний стан соціально-економічного розвитку 
в країні характеризується різким погіршенням 
екологічної ситуації на місцевому, регіональному і 
національному рівнях. Серед знакових законів можна 
назвати закони незалежної України у даній царині, 
а саме: Закон України „Про охорону навколишнього 
природного середовища” від 25 червня 1991 р., Закон 
України „Про природно-заповідний фонд України” 
від 16 червня 1992 р., Закон України „Про охорону 
атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 р., Закон 
України „Про екологічну експертизу” від 9 лютого 
1995р., Закон України „Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку” від 9 лютого 1995 р., 
Закону України „Про пестициди та агрохімікати” від 
2 березня 1995 р., Закон України „Про поводження з 
радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р., 
Закон України „Про охорону земель” від 19 червня 
2003 р., Закон України „Про державний контроль за 
використанням та охороною земель” від 19 червня 
2003 р., Закон України „Про екологічний аудит” від 
24 червня 2004 р., Закону України „Про екологічну 
мережу України” від 24 червня 2004р., та багато інших. 

Найважливіші принципи та форми використання 
природних ресурсів, екологічні права громадян, 
вимоги до охорони довкілля і забезпечення екологічної 
безпеки відображені і в основному національному 
законодавчому акті – Конституції України 1996 р. У 
Конституції України закладено засади екологічної 
політики України та обов’язок держави щодо 
забезпечення екологічної безпеки. Основний Закон 
України виходить із гуманістичних та правових 
засад, згідно з якими людина, її життя і здоров’я, 
честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються 
у державі як найвища соціальна цінність. Кожному 
громадянинові в Україні гарантується право на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля (екологічну 
безпеку) та відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

порушення цього права. Крім того, Конституція 
України передбачає право громадян на вільний доступ 
до екологічної інформації, у тому числі щодо якості 
харчових продуктів і предметів вжитку та можливість 
її подальшого поширення.

 Системоутворюючим актом комплексної галузі 
екологічного права та законодавства є Закон України 
„Про охорону навколишнього природного середовища” 
(1991), який визначає правові, економічні та соціальні 
основи організації охорони навколишнього природного 
середовища в інтересах нинішнього і майбутнього 
поколінь. Відносини у галузі охорони навколишнього 
природного середовища регулюються цим Законом, а 
також розробленими відповідно до нього земельним, 
водним, лісовим законодавством, законодавством про 
надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону 
і використання рослинного і тваринного світу та іншим 
спеціальним законодавством [7, с. 78]. 

Закон України „Про природно-заповідний фонд 
України” (1992) визначає правові основи організації, 
охорони, ефективного використання природно-
заповідного фонду України, відтворення його природних 
комплексів та об’єктів. Природно-заповідний 
фонд становлять ділянки суші і водного простору, 
природні комплекси та об’єкти яких мають особливу 
природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та 
іншу цінність і виділені з метою збереження природної 
різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і 
рослинного світу, підтримання загального екологічного 
балансу та забезпечення фонового моніторингу 
навколишнього природного середовища. Відповідно 
до законодавства держави природно-заповідний фонд 
охороняється як національне надбання, відповідно 
нього встановлюється особливий режим охорони, 
відтворення і використання. Україна розглядає цей 
фонд як складову частину світової системи природних 
територій та об’єктів, що перебувають під особливою 
охороною [8, Ст. 502]. 

Атмосферне повітря є одним з основних життєво 
важливих елементів навколишнього природного 
середовища. Закон України „Про охорону атмосферного 
повітря” (1992) спрямований на збереження та 
відновлення природного стану атмосферного повітря, 
створення сприятливих умов для життєдіяльності, 
забезпечення екологічної безпеки та запобігання 
шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров’я 
людей та навколишнє природне середовище. Цей закон 
визначає правові і організаційні основи та екологічні 
вимоги в галузі охорони атмосферного повітря. 
Завданням Закону є регулювання відносин у цій галузі 
з метою збереження, поліпшення та відтворення 
стану атмосферного повітря, відвернення і зниження 
шкідливого хімічного, фізичного, біологічного та 
іншого впливу на атмосферне повітря, забезпечення 
раціонального використання атмосферного повітря для 
виробничих потреб, а також зміцнення правопорядку і 
законності у цій сфері [5, Ст. 678].

Відносини в галузі екологічної експертизи 
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регулюються Законом України „Про екологічну 
експертизу” (1995), Законом України „Про охорону 
навколишнього природного середовища” (1991) та 
іншими актами законодавства України. Екологічна 
експертиза в Україні – вид науково-практичної 
діяльності спеціально уповноважених державних 
органів, еколого-експертних формувань та об’єднань 
громадян, що ґрунтується на міжгалузевому 
екологічному дослідженні, аналізі та оцінці перед 
проектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, 
реалізація і дія яких може негативно впливати 
або впливає на стан навколишнього природного 
середовища та здоров’я людей, і спрямована на 
підготовку висновків щодо відповідності запланованої 
чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища, раціональне використання і відтворення 
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. 
Завданням законодавства про екологічну експертизу є 
регулювання суспільних відносин в галузі екологічної 
експертизи з метою забезпечення екологічної безпеки, 
охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання і відтворення природних 
ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів 
громадян і держави [3, с. 175]. 

Закон України „Про охорону земель” (2003) визна-
чає правові, економічні та соціальні основи охорони 
земель з метою забезпечення їх раціонального 
використання, відтворення та підвищення родючості 
ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження  
екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони 
довкілля [6, ст. 349].

Закон України „Про державний контроль за 
використанням та охороною земель” (2003) визначає 
правові, економічні та соціальні основи організації 
здійснення державного контролю за використанням 
та охороною земель і спрямований на забезпечення 
раціонального використання і відтворення природних 
ресурсів та охорону довкілля [1, ст. 350].

На окрему увагу заслуговує Закон України 
„Про екологічний аудит” (2004), який визначає 
основні правові та організаційні засади здійснення 
екологічного аудиту і спрямований на підвищення 
екологічної обґрунтованості та ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання. Положення цього 
Закону поширюються на всі суб’єкти господарювання 
незалежно від форми власності та видів діяльності [2, 
ст. 500]. 

„Завданням законодавства про екомережу є 
регулювання суспільних відносин у сфері формування, 
збереження та раціонального, невиснажливого 
використання екомережі як однієї з найважливіших 
передумов забезпечення сталого, екологічно 
збалансованого розвитку України, охорони 
навколишнього природного середовища, задоволення 
сучасних та перспективних економічних, соціальних, 
екологічних та інших інтересів суспільства”, - 
проголошує стаття 2 Закону України „Про екологічну 

мережу України” (2004) [4, ст. 502].
Не менш важливим є закон, що регламентує 

процес поводження з таким небезпечним явищем 
як ядерна енергія. Зокрема це Закон України „Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, 
який є основоположним у ядерному законодавстві 
України. Він встановлює пріоритет безпеки людини 
та навколишнього природного середовища, права і 
обов’язки громадян у сфері використання ядерної 
енергії, регулює діяльність, пов’язану з використанням 
ядерних установок та джерел іонізуючого 
випромінювання, встановлює також правові основи 
міжнародних зобов’язань України щодо використання 
ядерної енергії.

Що ж стосується агропромислового комплексу, 
політики держави стосовно сільського господарства 
та збереження ґрунтів, то варто звернути увагу на 
зміст Закону України „Про пестициди та агрохімікати” 
(1995), що регулює правові відносини, пов’язані з 
державною реалізацією та безпечним для здоров’я 
людини і навколишнього природного середовища 
застосуванням пестицидів та агрохімікатів, визначає 
права та обов’язки підприємств, установ, організацій 
та громадян, а також повноваження органів державної 
виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.

Зважаючи на ситуацію, що склалася в Україні 
після 1986 року, внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС, не варто забувати про актуальність питання 
щодо правильного поводження з радіоактивними 
відходами. Саме тому Закон України „Про поводження 
з радіоактивними відходами” (1995) відіграє особливу 
роль у проведенні належної екологічної політики 
стосовно даної проблеми. Цей Закон спрямований 
на забезпечення захисту людини та навколишнього 
природного середовища від шкідливого впливу 
радіоактивних відходів на сучасному етапі та 
в майбутньому. Дія закону поширюється на всі 
види діяльності з радіоактивними відходами. Слід 
наголосити, що 2008 року було прийнято Закон 
України „Про внесення змін до деяких законів України 
щодо поводження з радіоактивними відходами”, а 
вже 2009 року було прийнято Закон України „Про 
загальнодержавну цільову екологічну програму 
поводження з радіоактивними відходами” де відповідно 
удосконалено всі аспекти забезпечення захисту 
людини та навколишнього природного середовища від 
шкідливого впливу радіоактивних відходів. 

Особливе значення у сфері законотворення 
займають відповідні Кодекси України, які ухвалюються 
Верховною Радою України. Серед них можна назвати 
Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р., Кодекс 
України про надра від 27 липня 1994 р., Водний кодекс 
України від 6 червня 1995 р., Земельний кодекс України 
від 13 березня 1992 р. з його останньою редакцією 
від 25 жовтня 2001 р., Повітряний кодекс України від  
4 травня 1993 р., Кодекс України „Про адміністративні 
правопорушення” і відповідно Кримінальний кодекс 
України. 
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Як вже зазначалося, екологічна ситуація в Україні, та 
й в усьому світі, значно змінилася внаслідок катастрофи 
на Чорнобильській АЕС 1986 року. Не дарма ще в 
1990 році Україну було оголошено зоною екологічного 
лиха. Саме тому на окрему увагу заслуговують закони 
та нормативні документи, що стосуються подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи та регулюють 
правовідносини у цій галузі. Насамперед, це Закон 
України „Про формування Фонду для здійснення 
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи та соціального захисту населення” (1997), 
який передбачав створення вищезгаданого Фонду у 
Держбюджеті, визначав платників та тих громадян, які 
звільнялися від внесків. 

Закон України „Про загальні засади подальшої 
експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 
та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку 
цієї АЕС на екологічно безпечну систему” (1998) 
передбачає регулювання особливостей правовідносин 
під час подальшої експлуатації та дострокового 
зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської 
АЕС і населення м. Славутич, а також особливостей 
оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, 
здійснення діяльності яких пов’язане з ним.

Відповідно до Закону України „Про 
Загальнодержавну програму подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки” 
необхідно реалізувати заходи щодо подальшої 
соціальної, медичної і психологічної підтримки 
населення та його протирадіаційного захисту, в 
основному завершити економічне відродження 
населених пунктів і територій за межами зони 
відчуження, що зазнали радіоактивного забруднення, 
а також місця компактного проживання переселених 
громадян, забезпечити збереження їх культурно-
історичної спадщини. 

Не менш важливими стосовно цієї проблематики 
є постанови Верховної Ради України, зокрема „Про 
розроблення програми забезпечення населення, 
яке проживає в забруднених внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС територіях” (2004), „Про 
розроблення соціальної програми забезпечення 
населення, яке проживає на територіях, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС природним газом” (2004), 
„Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо 
п’ятої річниці закриття Чорнобильської АЕС” (2006), 
„Про стан, заходи та перспективи подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи (21-ї роковини 
Чорнобильської катастрофи” (2007), „Про стан, заходи 
і перспективи подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи” (2008). 

Таким чином, суспільні екологічні відносини 
як інтегрований об’єкт правового регулювання, 
здійснюваного засобами законодавства, почали 
формуватися нещодавно і нині ще не набрали 
достатнього ступеня зрілості. Проте за роки 
незалежності в українському законодавстві з охорони 

навколишнього природного середовища були прийняті 
законодавчі акти, що певною мірою врегулювали 
правовідносини, пов’язані з охороною довкілля, 
рослинного та тваринного світу, міст та міських 
агломерацій, водних об’єктів, захисту здоров’я 
населення від шкідливих наслідків промислового і 
сільськогосподарського виробництва, радіоактивного 
впливу тощо. 

Беручи до уваги вищезазначене, можна 
стверджувати, що незважаючи на те, що законодавство 
України з охорони навколишнього природного 
середовища є більш менш систематизованим і 
врегульованим, все ж слід наголосити, що перед ним 
стоїть ще чимало невирішених завдань. Обґрунтовано 
виникає питання подальшого розвитку системи 
екологічного права, аналізу і врахування сучасної 
еколого-правової думки у цій галузі. Центральні органи 
державної як законодавчої, так і виконавчої гілок влади 
повинні звернути увагу на важливі питання у цій галузі, 
які ще не знайшли належного правового регулювання. 
Зокрема, особливу увагу потрібно приділити проблемі 
кодифікації екологічного законодавства. Мова йде про 
розробку і прийняття Екологічного кодексу України, 
завдання якого полягає у заміні Закону України „Про 
охорону навколишнього природного середовища”, 
а також забезпеченні належного рівня правового 
регулювання окремих секторів економіки (енергетики, 
сільського господарства, транспорту тощо), де 
необхідно вирішити гострі екологічні проблеми. 
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У статті автор аналізує основні напрями російсько-
українського міждержавного співробітництва у 90-х 
роках ХХ ст. Дослідник наголошує, що саме тісна 
співпраця двох гілок влади обох держав сприяла 
активному розвитку відносин. У висновках автор 
зазначає, тодішній стан українсько-російських 
взаємин і наявна договірна база давали можливість 
значно повніше реалізувати потенціал та національні 
інтереси обох країн. Досягнення цієї мети вимагало 
інтенсивної співпраці на різних рівнях, подальшого 
зміцнення довіри і взаємної поваги, розширення 
дружніх зв’язків і контактів між громадянами обох 
держав, подолання перешкод на шляху всебічного і 
взаємовигідного співробітництва. 

Ключові слова: Україна, Росія, відносини, 
міждержавне співробітництво.

Відправним моментом у процесі переходу 
зовнішньополітичної діяльності нашої країни на 
рейки самостійності і рівноправності у міжнародних 
стосунках стало визнання України державами 
світового співтовариства. На 1 січня 1993 р. республіку 
як незалежну державу офіційно визнали 132 країни, 
з них 106 встановили з Україною дипломатичні 
стосунки. З листопада 1990 до січня 1993 р. українська 
дипломатія уклала 35 міжнародних і 88 міжурядових 
угод на двосторонній основі. Ці дані свідчать про те, 
що із розпадом СРСР Україна стала повноправним 
учасником зовнішньополітичної діяльності.

Цілком зрозуміло, що Україна не може залишатися 
осторонь від цих загальносвітових процесів, хоча їй 
необхідно вирішувати власні завдання, пов’язані із реор- 
ганізацією її господарства та інфраструктур, а також із 
серйозними перетвореннями у суспільному житті.

Невід’ємною частиною українсько-російського 
співробітництва на найвищому рівні була співпраця між  
парламентами та урядами обох країн, створюючи на 
їх базі різні міжурядові та міжпарламентські групи та 
комітети. Тісна співпраця двох гілок влади обох держав 
сприяла активному розвитку відносин, напрацюванню 
нормативно-правового багажу та його ратифікації.

У даній статті автор поставив собі за мету 
розглянути основні напрями російсько-українського 
міждержавного співробітництва у 90-х роках ХХ ст.

Так, двостороння співпраця між Урядами 
двох країн була започаткована „Протоколом про 
співробітництво і координацію діяльності між 
Міністерством закордонних справ Російської 
Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки і 
Міністерством закордонних справ України” 30 жовтня 
1991 р. Протокол складався із преамбули та 10 статей. 
Зокрема, в статті 2 говорилося, що „сторони будуть 
підтримувати робочі контакти між відповідними 
підрозділами обох країн та при необхідності 
створювати робочі групи з питань, котрі мають спільні 
інтереси” [15]. Досить актуальними були 3 – 5 статті 
цього протоколу. У них сторони зафіксували, що 
будуть „інформувати один одного про свою діяльність, 
а також обмінюватися інформацією про діяльність 
парламентів, урядів України і РРФСР” (ст. 3), будуть 
допомагати в „швидшому відкритті Уповноважених 
представництв в обох країнах та створення відповідних 
умов для їх роботи” (ст. 4), проведуть „консультації 
з питань відкриття інформаційних представництв в 
обох державах” (ст. 5) [15]. Таким чином, підписаний 
протокол започаткував співпрацю між обома 
Міністерствами, створив відповідну інформативну 
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базу та деякою мірою започаткував процес створення 
дипломатичних структур.

Важливим документом у становленні двосторонньої 
співпраці між Україною та Росією на початковому 
етапі було підписання 14 лютого 1992 р. „Протоколу 
про встановлення дипломатичних відносин між 
Україною та Російською Федерацією”. У протоколі 
зазначалося, що Російська Федерація та Україна на 
основі положень міжнародних актів домовились про 
встановлення дипломатичних відносин та про обмін 
дипломатичними представництвами на рівні посольств 
[14]. Отже, підписання цього протоколу підтвердило, 
що обидві держави прагнуть розвивати взаємовигідні 
відносини, створюючи та удосконалюючи тим самим 
правову базу і відповідні установи. 

Значною мірою налагодженню відносин 1992 р. 
сприяла тристороння зустріч на рівні Президентів, 
Голів Верховних Рад та Прем’єр-міністрів двох 
держав у Дагомисі. У результаті дводенних 
переговорів була підписана „Угода між Російською 
Федерацією і Україною про подальший розвиток 
міждержавних відносин”. Дана Угода охоплювала 
широкий спектр взаємин між Україною та Росією: 
політичні, міжнаціональні та військові, економічні 
та територіальні тощо. Фактично Угода стала другим 
після підписаного Договору 19 листопада 1990 р. 
нормативно-правовим документом, котрий регулював 
відносини загалом [16, с. 83–86; 17, с.82–83].

Активна співпраця спостерігалася і між 
міністерствами двох держав. Зокрема, керівники 
Служби Безпеки України і Міністерства держбезпеки 
Російської Федерації Є. Марчук і В. Баранніков 
20 липня 1992 р. підписали Домовленість про 
співробітництво і взаємодію між відомствами двох 
держав. У ній окреслили напрямки співробітництва, 
спільні дії, напрямки активізації відносин у цій галузі.

У ході двосторонньої співпраці між обома 
державами виникла потреба регулювання консульських 
відносин. Зокрема, 3 серпня підписано „Договір між 
Урядом Російської Федерації і Урядом України про 
реалізацію прав на закордонну власність колишнього 
СРСР для дипломатичних консульських і торгових 
представництв”, „Меморандум про взаєморозуміння 
з питань консульських відносин між Російською 
Федерацією та Україною”. У результаті підписання 
визначено умови роботи консульських посадових 
осіб та їх привілеї (ст. 2), а також обговорено питання 
кількості, місця знаходження консульських закладів 
(ст. 3) [8, с. 97–98].

Таким чином, внаслідок підписання двох документів 
активізувалася тісна співпраця між Міністерствами 
закордонних справ обох країн зі всім комплексом 
питань, що пов’язані із цією сферою співробітництва. 
Так, 25-26 серпня 1992 р. у Києві відбулася нарада 
спільної комісії Міністерства закордонних справ Росії 
та України, де обговорювалися питання, пов’язані з 
розподілом колишньої власності СРСР за кордоном [9]. 

Як бачимо, співпраця між обома державами у 1992 р. 

значною мірою торкалася питання дипломатичних 
та консульських відносин. Проводячи активну 
двосторонню співпрацю, дві держави потребували 
відповідної правової бази в цьому напрямі, що і 
привело до підписання вище наведених договорів. 

Підписання договорів у 1992 р. поступово наближало 
дві держави до підписання певного всеохоплюючого 
документу, який би регулював двосторонні відносини 
у дипломатичній галузі. Усвідомлення того факту 
обома державами призвело до того, що 15 січня 1993 р. 
в результаті переговорів між делегаціями України, до 
якої увійшли прем’єр-міністр Л.Кучма, віце-прем’єри 
І.Юхновський і В.Євтухов, міністр закордонних справ 
А.Зленко, міністр оборони К.Морозов, а з російської 
сторони прем’єр-міністр В.Черномирдін, віце-прем’єр 
Г. Хижа, міністр зовнішньоекономічних зв’язків 
С.Глазьєв, міністр оборони П.Грачов підписали 
„Консульську конвенцію між Російською Федерацією 
та Україною”. Угода складалася із шести розділів та  
49 статей. Розділ II конвенції стосувався питань 
відкриття консульських установ, призначення глав 
консульських установ і консульських посадових осіб, 
термінів виконання своїх зобов’язань, громадянство. 
У розділі III розкривались функції консульств та їх 
працівників, а IV розділ стосувався привілеїв, імунітету 
консульських посадових осіб. V розділ розкривав 
законодавче право держави, в якій вони перебувають, 
останній VI розділ фіксував умови ратифікації, 
денонсації та пролонгації цієї конвенції [6, с. 157–178]. 
Таким чином, із підписанням конвенції міждержавні 
відносини вийшли на якісно новий рівень.

Активна співпраця в цей період спостерігалася 
і між парламентськими фракціями. Зокрема, у 
посольстві України та Росії 19 лютого 1993 р. 
відбулася зустріч керівників парламентських фракцій 
народних депутатів двох країн. На зустрічі велася 
мова про взаємодію законодавчих органів обох держав 
стосовно налагодження нормальних економічних 
і політичних взаємовідносин Росії та України. З 
української сторони у розмові брали участь депутати 
А.Матвієнко, А.Воробйов, В.Філенко. Російську 
сторону представляли С.Ковальов, І.Рибкін, В.Новиков 
і С.Бабурін [10].

Співпрацю, яка була започаткована між 
парламентськими фракціями, активно продовжили 
і Голови парламентів. Зокрема, 18 березня 1993 р. 
відбулася зустріч українського і російського Голів. 
І.Плющ та Р.Хасбулатов підписали спільне комюніке, 
котре стосувалося двосторонніх міждержавних 
відносин, де були окреслені основні напрямки 
співпраці та шляхи їх активізації [5]. 

Продовжуючи активну співпрацю, тодішній Посол 
України в Російській Федерації В. Крижанівський у 
січні 1994 р. зустрівся з керівниками Державної Думи  
і Федеральних зборів Росії. У ході зустрічі було обгово-
рено проблеми українсько-російських відносин, а також 
запропоновано українською стороною тезу про органі-
зацію роботи двосторонньої міжпарламенської групи. 
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Розвиваючи тісну лінію співпраці, 27 липня 1994 р. 
із Москви повернулася делегація парламенту України, 
яку очолював Голова Верховної Ради О.Мороз. Глава 
делегації мав зустріч із керівником уряду Російської 
Федерації В.Черномирдіним. Бесіда охопила різні 
аспекти співробітництва двох держав і, насамперед, 
проблеми торгово-економічних зв’язків. О.Мороз 
зустрівся з Головою Ради Федерації – верхньої палати 
російського парламенту В. Шумейком і виступив перед 
депутатами. Під час зустрічі відбулась також бесіда з 
Головою Держдуми – нижньої палати парламенту 
РФ І.Рибкіним. Обговорювались різні питання 
міждержавних відносин, у тому числі і контактів 
парламентарів України і Росії [12]. Під час зустрічі 
було домовлено активізувати міжпарламентські 
зв’язки, укласти Договір про міжпарламентське 
співробітництво між Верховною Радою України 
і Федеральними Зборами Російської Федерації, 
створити двосторонню комісію на чолі із заступниками 
керівників найвищих органів законодавчої влади [4, 
с.346–348]. 

Отже, 1993–1994 рр. стали роками активної 
співпраці між Головами урядів та парламентів. Це 
сприяло створенню численних міжурядових комісій з 
різного кола питань.

10 січня 1995 р. ухвалена постанова Голови 
Верховної Ради України „Про склад групи народних 
депутатів України по міжпарламентських зв’язках 
із Російською Федерацією”. Це, значною мірою, 
сприяло інтенсифікації міжпарламентських відносин. 
Така політична структура створена в обох країнах, 
засвідчувала сталу зацікавленість політичної влади 
обох держав у розвитку політичного діалогу з метою 
узгодження позицій України та Росії з широкого кола 
питань співробітництва 

18 квітня 1995 р. в Кремлі відбулася зустріч  
в.о. прем’єр-міністра України Є.Марчука з Головою 
Держдуми Росії І.Рибкіним та В.Черномирдіним. На 
зустрічі обговорювалась ситуація, що виникла навколо 
Криму. Була підтримана думка про те, що Крим ніколи 
не стане яблуком розбрату між Україною та Росією, 
а тим більше причиною для якихось конфліктів у 
відносинах. 

26–27 липня 1996 р. відбувся дводенний офіційний 
візит в Україну делегації Держдуми Російської Федерації 
на чолі з її Головою Г.Селезньовим. За результатам 
офіційного візиту в Україну російської делегації 
Г.Селезньовим та О.Морозом прийнято спільне 
комюніке. Під час обговорення сторони підтримали 
необхідність поглиблення міжпарламентського 
співробітництва та постійних прямих контактів. 
Сторони дійшли згоди про проведення в березні-квітні 
зустрічі керівників міжпарламентських депутатських 
груп двох держав для вироблення плану обміну 
делегаціями і тематики наступних спільних засідань. 
Делегації дали високу оцінку зустрічам і переговорам, 
котрі стали важливим етапом розвитку поглиблення 
міжпарламентського співробітництва [1]. 

Намагаючись не відставати від активної співпраці 
парламентарів двох країн, у серпні відбувся 
дводенний робочий візит Міністра закордонних 
справ України Г.Удовенка в Росію. Керівник 
українського зовнішньополітичного відомства 
провів переговори з Прем’єр-міністром Російської 
Федерації В.Черномирдіним, міністром закордонних 
справ Є. Примаковим, секретарем Ради Безпеки 
О.Лебедем, помічником Президента РФ Д.Рюриковим. 
У ході зустрічі Україна заявила про пріоритетність 
своїх відносин з Росією винятково на основі 
взаєморозуміння, поваги, невтручання у внутрішні 
справи один одного. Були висловлені наміри в рамках 
урядової комісії створити підкомісію з прикордонних 
питань, прискорити процес делімітації державного 
кордону між Росією та Україною [11]. 

18 серпня 1996 р. у Москві відбувся перший раунд 
переговорів змішаної українсько-російської підкомісії 
з прикордонних питань. Підкомісію очолювали 
заступник міністра закордонних справ К.Грищенко і 
перший заступник міністра закордонних справ РФ. Під 
час переговорів сторони розглянули питання делімітації 
українсько-російського державного кордону, а також 
проекти договорів про статус Азовського моря та 
Керченської протоки, розмежування континентального 
шельфу Чорного моря.

Продовжуючи постійний політичний діалог на 
високому рівні, 16 квітня 1997 р. відбулася зустріч 
міністра закордонних справ Російської Федерації 
Є.Примакова з міністром закордонних справ України 
Г.Удовенком. У результаті переговорів було підписано 
важливі документи про безвізові поїздки громадян 
Російської Федерації та України. Підписання такого 
документу між двома державами полегшило перетин 
кордону, насамперед, простим громадянам, адже тісні 
родинні зв’язки, мовна та етнічна близькість, зв’язок 
малого та середнього бізнесу вимагав вирішення цієї 
проблеми.

У травні цього ж року відбулося ряд засідань 
змішаної українсько-російської комісії для остаточної 
підготовки до підписання пакету документів з 
розподілу Чорноморського флоту та щодо „Договору 
про дружбу, співробітництво та партнерство”. Крім 
того, в Україну в травні 1997 р. відбулося декілька 
візитів В. Черномирдіна з метою контролю ходу роботи 
змішаної комісії та підготовки державного візиту в 
Україну Президента Російської Федерації Б.Єльцина. 
У результаті такої клопіткої роботи підписані остаточні 
угоди щодо розподілу Чорноморського флоту та 
підписаний широкомасштабний політичний „Договір 
про дружбу, співробітництво та партнерство” 31 травня 
1997 р. між двома державами. 

Варто зазначити, що підписання Договору сприяло 
активізації подальших зустрічей і на міжурядовому 
рівні. Зокрема, перебуваючи в Москві, прем’єр-
міністр України В.Пустовойтенко 16 вересня 1997 р. 
зустрівся із своїм колегою В.Черномирдіним. Під час 
розмови йшлося про наповнення реальними справами 
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недавно підписаного повномаштабного політичного 
договору між обома державами, створення правової 
бази двосторонніх відносин. Відбулася розширена 
зустріч урядових делегацій, де В. Черномирдін заявив, 
що обидві сторони відкриті для конструктивного 
та ефективного співробітництва. Два прем’єри 
підтвердили необхідність розвитку скоординованої 
діяльності щодо реалізації положень основних 
напрямків довгострокового економічного і науково-
технічного співробітництва Російської Федерації та 
України на 1997–2000 роки та на період до 2005 року, а 
також те, що до середини січня наступного року, коли 
планується візит Президента України до Москви, цей 
документ має одержати конкретне наповнення [3]. 

Таким чином, можна було побачити, що із 
підписанням повномасштабного Договору двосторонні 
відносини отримали новий поштовх, а тому активні 
зустрічі, які відбувалися після його підписання є 
яскравим доказом цього.

До активної співпраці стосовно ратифікації 
Договору залучилися і парламентарі обох держав. З 1 
по 3 грудня 1997 р. з офіційним візитом у Росію прибула 
делегація Верховної Ради України, на чолі з її Головою 
О.Морозом. У ході зустрічі депутатів Верховної 
Ради в Державній Думі були розглянуті питання 
ратифікації парламентами двох країн Договору про 
дружбу, співробітництво та партнерство між Україною 
і Російською Федерацією. Делегація українських 
парламентарів була прийнята Головою Уряду РФ 
В.Черномирдіним і мером Москви Ю.Лужковим, де 
обговорювались актуальні питання. 

Співпраця 1998 р. розпочалася із того, що 14 січня 
1998 р. Верховна Рада України ратифікувала Договір 
про дружбу, співробітництво та партнерство між 
Україною та Російською Федерацією, підписаний 
31 травня 1997 року. Ця ратифікація позитивно була 
оцінена з російської сторони. Зокрема, прес-секретар 
Президента РФ С.Ястржемський заявив, що Б.Єльцин 
висловив задоволення і вітав переконливу ратифікацію 
Верховною Радою України широкомасштабного 
договору. 

Виходячи із попередніх домовленостей, 27 лютого 
1998 р. на базі Договору про дружбу, співробітництво 
та партнерство між Україною та Російською 
Федерацією було підписано програму економічного 
співробітництва на 1998–2007 рр., над якою 
працювало близько 150 відомств обох країн. З метою 
координації дій з реалізації Програми економічного 
співробітництва України та РФ на 1998–2007 рр. 
створено координаційну раду, національні частини 
якої очолюють заступники глав держав.

До основних функцій Координаційної ради 
належали: координація діяльності міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, заслуховування 
на їх засіданні звітів керівників груп або окремих 
виконавців щодо поетапного виконання відповідних 
заходів та підготовка проектів міжнародних та 
міждержавних угод, передбачених Програмою.

Затверджений план заходів до Програми 
економічного співробітництва між Україною та 
Російською Федерацією практично охоплював всі 
сфери економічної діяльності двох держав. У реалізації 
Програми економічного співробітництва брали участь 
від кожної із сторін понад 50 міністерств і відомств, 
численні організації, регіони, адміністративні області 
та господарюючі суб’єкти. Для організації та контролю 
виконання Програми в рамках Координаційної 
ради створено 8 робочих груп з окремих напрямків 
співробітництва.

З метою виконання заходів до Програми 
підготовлено і підписано 66 міждержавних, 
міжурядових і міжвідомчих угод, основними з яких є 
такі: Про заохочення та взаємний захист інвестицій; 
Про співробітництво у банківській сфері; Програма 
міжрегіонального та прикордонного співробітництва 
України та Російської Федерації на 2001–2007 роки [13, 
с. 214–224].

Як бачимо, дієва база Договору зумовила підписати 
вище наведений Договір та Програму економічного 
співробітництва. Залучення великої кількості 
різновекторних груп, міністерств, організацій, регіонів 
та інших видів господарюючих суб’єктів засвідчили 
важливість підписання таких домовленостей.

Таким чином, як ми бачимо, 1997 і 1998 рр. 
були надзвичайно плідними для парламентарів 
та урядів обох країн. Велика кількість офіційних 
зустрічей призвела до вироблення, впровадження 
відповідних договорів, які мали на меті розвивати в 
конструктивному руслі взаємовигідні відносини між 
двома державами. У першу чергу ця заслуга належить 
підписаному Договору про „Дружбу, співробітництво 
та партнерство” між Україною та Російською 
Федерацією від 31 травня 1997 р.

Російсько-українська співпраця 1999 р. розпочалася 
у контексті міжнародного співробітництва. Зокрема 
22–24 січня 1999 р. у м. Київ відбулася зустріч 
делегації Федеральних Зборів РФ, в складі якої 
були члени Парламентської Асамблеї Ради Європи 
(ПАРЕ). Делегацію очолював депутат Державної 
Думи РФ С.А.Глоток. Російські парламентарі 
зустрілися з керівниками Верховної Ради України, 
зокрема з Головою Верховної Ради О.М.Ткаченком та 
його заступником А.І.Мартинюком. Мета зустрічі – 
вияснити позиції сторін для подальшого розгляду 
питання на сесії ПАРЄ про економічну ситуацію в 
Україні та Росії. Аналізуючи зустріч, слід зауважити, 
що спектр українсько-російських відносин неабияк 
цікавив і міжнародне товариство, адже дві держави 
були і залишаються складовими економічного процесу, 
що відбувається у сучасному світі.

Плідним виявився робочий візит в Україну Голови 
Уряду РФ С.В.Степашина. Глава Уряду Росії провів 
бесіду з Президентом України Л.Д.Кучмою і Головою 
Верховної Ради України О.М.Ткаченком. Особлива 
увага була приділена найгострішим питанням 
двосторонніх відносин – фінансовим і торгово-
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економічним. Під керівництвом прем’єр-міністра 
В.Пустовойтенка відбулося п’яте засідання змішаної 
Українсько-російської комісії з співробітництва. 
С.В.Степашин і В.П.Пустовойтенко домовились про 
щомісячні контакти між Головами урядів України 
та Росії. У контексті зустрічі відбулись переговори 
з нормалізації відносин між Республікою Молдова 
і Придністров’ям в якій взяли участь Голова Уряду 
РФ С.В.Степашин, Президент України Л.Д.Кучма, 
Президент Республіки Молдова П.К.Лучинський, 
керівник Придністров’я І.М.Смирнов та представник 
діючого голови ОБСЄ К.Ейде, які підписали спільну 
заяву про нормалізацію відносин. У ході зустрічі 
обидва прем’єр-міністри неодноразово підкреслювали, 
що Україна і Росія – стратегічні партнери і саме з такого 
розуміння вони будують свої відносини [2].

2000 рік став роком подальшого співробітництва. 
Бажання обома сторонами активно розвивати 
відносини та підвести певні підсумки десятирічної 
співпраці вимагали переговорів та зустрічей. Так,  
25 січня на зустрічі в Кремлі секретаря Ради безпеки 
РФ С.Іванова і секретаря Ради національної безпеки 
й оборони Є.Марчука було обговорено широке коло 
питань з українсько-російського співробітництва, 
взаємної і міжнародної безпеки. Відзначено, що 
відносини між Україною та Росією повинні стати одним 
із визначальних факторів у Європі [7]. Активізації 
співробітництва сприяли і зустрічі Глав урядів обох 
країн. 22 лютого 2000 р. у м. Київ пройшло засідання 
українсько-російських міжурядових груп. Для участі в 
засіданні до столиці України з робочим візитом прибув 
перший віце-прем’єр міністр РФ М.Касьянов. Під 
час зустрічі було розглянуто деякі аспекти паливно-
енергетичного комплексу. Серед зовнішньополітичних 
напрямків порушувалося питання розмежування 
українсько-російського кордону. Російський віце-
прем’єр міністр провів також переговори віч-на-віч із 
прем’єр-міністром України [18].

Отже, головним фактором розбудови двосторонніх 
відносин був постійний і конструктивний політичний 
діалог на найвищому рівні. Інтенсивні та плідні 
взаємини глав наших держав, рад, урядів зумовили 
динамізм діалогу та робочих стосунків на всіх рівнях, 
зокрема, між багатьма міністерствами та відомствами, 
керівниками регіонів обох країн, провідними 
підприємствами. За інформацією газети „Урядовий 
кур’єр” на 1999 р. між Україною і Росією діяли  
150 угод міждержавного і міжурядового рівня. До 
цього варто додати угоди міжвідомчого, регіонального 
рівня, а також документи, що укладені між окремими 
підприємствами, організаціями, об’єднаннями, 
фірмами, навчальними закладами.

Таким чином, тодішній стан українсько-російських 
взаємин і наявна договірна база давали можливість 
значно повніше реалізувати потенціал та національні 
інтереси обох країн. Досягнення цієї мети вимагало 
інтенсивної співпраці на різних рівнях, подальшого 
зміцнення довіри і взаємної поваги, розширення 

дружніх зв’язків і контактів між громадянами обох 
держав, подолання перешкод на шляху всебічного і 
взаємовигідного співробітництва. 
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РЕАКЦІЯ УКРАЇНИ НА ПРОЕКТ ЄС СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Авторка досліджує реакцію України на проект 
Євросоюзу Східне партнерство. У статті 
розглядається ставлення країни до ініціативи ще до її 
офіційного затвердження та після саміту Євросоюзу 
в Празі. Авторка висвітлює офіційну позицію України, 
загальну картину сприйняття даного проекту як 
високопосадовцями, так і пресою та громадянами 
України. Україна позитивно сприйняла нову ініціативу 
Євросоюзу та бачить Східне партнерство як 
необхідний чинник на шляху до приєднання до ЄС. 
Проте, така можливість не передбачена програмою 
Східне партнерство. Деякі політологи вважають, що 
участь України в цій програмі є кроком назад.

Ключові слова: інтеграція, країни-партнери, 
Східне партнерство.

Ініціаторами запровадження політики Східного 
партнерства виступили Польща і Швеція, котрі у травні 
2008 р. запропонували поглиблення взаємин із східними 
сусідами, охопленими Європейською політикою 
сусідства. Саме представники цих країн презентували 
Проект Східного партнерства у травні 2009 р. Однак, 
слід розуміти, що на формування проекту вплинули дії 
багатьох членів Євросоюзу. На потребу інтенсифікації 
стосунків із східними сусідами постійно звертали увагу 
країни Вишеградської четвірки – Польща, Словаччина, 
Угорщина і Чехія, висуваючи конкретні пропозиції у 
цьому плані. Подібну позицію займали також колишні 
радянські республіки Литва, Латвія і Естонія. Під час 
свого головування в ЄС у першій половині 2006 р. 
Австрія запропонувала будувати спільну енергетичну 
політику на засадах діалогу з Україною та Білоруссю 
як транзитними державами енергоносіїв. Німеччина, 
головуючи в ЄС у першому півріччі 2007 р., виступила 
з пропозицією поглиблення Європейської політики 
сусідства. В ній передбачалася „широка позиція 
поглиблення стосунків” з сусідніми державами, тобто 
з країнами, охопленими ЄПС, що уможливлювало 
б Євросоюзові укладання з ними конкретних угод, 
передусім економічної співпраці. Виразом зміненого 
підходу Євросоюзу до політики сусідства стало 
ухвалення в грудні 2007 р. Європейською радою 
польсько-литовської пропозиції розвитку південного-
східного виміру ЄПС не лише в рамках двосторонніх 
взаємин, але й багатосторонніх.

Проект був покликаний окреслити нову політику ЄС 
щодо країн Східної Європи. До Східного партнерства 
запросили Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, 
Молдову і Україну. Східне партнерство - це по суті і 
план дій, і домашнє завдання, і програма ЄС для країн, 
які прагнуть членства в Євросоюзі.

Програма Східне партнерство офіційно затверджене 
Європейською Радою 19-20 березня 2009 р. та введена 
в дію на саміті Євросоюзу за участю керівників 
держав-адресатів 7 травня в Празі. Україна є однією з 
держав, на які спрямована дана програма. Цікавим було 
дослідити реакцію України на такі події та розглянути 
сприйняття нашою державою подій, які безпосередньо 
її торкаються. 

Як же відреагувала Україна на події березня-травня 
2009 р.? Для нас важливо дізнатися офіційну позицію 
України щодо програми Східного партнерства. Метою 
даної статті є дослідити реакцію України на Східне 
партнерство. Нас цікавить думка високопосадовців 
та політологів, позиція яких не завжди співпадала 
з офіційною проголошеною позицією України. На 
ключові запитання: „Що отримає Україна від Східного 
партнерства? Чи потрібно це Україні?”, - відповіді 
звучали різні. Розмови про позитивні та негативні 
сторони програми почали точитися ще задовго до її 
офіційного затвердження.

Так 24 березня 2009 р. заступник глави Секретаріату 
Президента Андрій Гончарук, коментуючи 
зовнішньополітичну ініціативу Євросоюзу заявив, що 
Україна вітає і готова підтримати та в прагматичний 
спосіб використовувати елементи Східного партнерства 
настільки, наскільки це сприятиме досягненню цілей 
інтеграції України в ЄС.

Позиція, яку Президент Віктор Ющенко доводив 
до відома європейських партнерів, грунтувалася на 
аналізі як позитивних з точки зору України елементів 
Східного партнерства, так і закладених в ініціативу 
підходів, що викликають стурбованість.

Декларація Європейської Ради, ухвалена на додаток 
до висновків від 19-20 березня, вносила до концепції 
Східного партнерства деякі корективи, що свідчили 
про певне послаблення її амбітності. Передусім це 
стосується мети Східного партнерства. На відміну від 
пропозицій Європейської Комісії від 3 грудня 2008 р., 
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якими закріплювалася мета встановлення між ЄС і 
державами-партнерами відносин політичної асоціації 
та економічної інтеграції (формула включена відповідно 
до пропозицій України), декларація Європейської Ради 
від 19-20 березня 2009 р. говорить лише про „створення 
умов” для подальшого запровадження цих принципів. 
Такі зміни, принаймні з точки зору України, ставлять 
під сумнів спроможність Східного партнерства 
забезпечити „значне посилення” політики ЄС відносно 
своїх східноєвропейських партнерів, про що йдеться у 
декларації Європейської Ради. 

За словами А. Гончарука, також зазнав змін потенціал 
Східного партнерства в контексті візово-міграційного 
діалогу з державами-партнерами, оскільки, згідно  
з декларацією Європейської Ради, довгостро- 
ковим пріоритетом розглядається вже не скасування 
візового режиму, а лише його лібералізація [8].

Очевидно, що Україна очікувала отримати 
більше від Східного партнерства ніж пропонував 
ЄС. Можливо, таке запропоноване меню Східного 
партнерства і задовольняло інші країни, на які 
планувалось поширення програми, проте Україна, 
керуючись правилом: „Вимагай неможливого – 
отримаєш максимум”, прагнула отримати більше 
запропонованого. Проте, така тактика не дала результату 
і тому, ближче до дати офіційного затвердження 
програми Східного партнерства, все частіше почали 
зазначати саме переваги даної ініціативи для України, 
а про негативні моменти вголос говорили все рідше.

Газета „Дзеркало тижня” публікує інтерв’ю 
заступника міністра закордонних справ України 
Костянтина Єлісєєва. Характеризуючи концепцію 
Східного партнерства він зазначив: „Вже з назви 
випливає, що це буде перший за часів незалежності 
формат відносин, де на чільне місце буде поставлено 
не географічне сусідство, а реальне партнерство, 
адаптоване саме до української специфіки. Східне 
партнерство розглядається нами як гармонійне 
доповнення до досягнутого високого рівня 
двосторонніх відносин з ЄС. І аж ніяк не як ерзац. 
Примат двостороннього вектора має залишатися 
непохитним” [3, с. 5]. При цьому високопоставлений 
дипломат констатував, що, незважаючи на всі 
переваги, Східне партнерство не є кінцевою метою 
євроінтеграційних устремлінь України.

На офіційному сайті Президента України за день 
до затвердження Східного партнерства 6 травня 
повідомляють, що ініціатива Східне партнерство, 
безумовно, є суттєвим допоміжним механізмом 
практичної інтеграції України до європейських струк-
тур, однак вона не підміняє ідеї набуття Україною повно- 
цінного членства в ЄС. Тут же Уповноважений Прези-
дента з міжнародних питань енергетичної безпеки 
Богдан Соколовський відзначив: „У жодному випадку - 
я наголошую на цьому - Східне партнерство не підміняє 
і не є альтернативою в широкому розумінні інтеграції 
України до стандартів і норм Євросоюзу” [4]. 

Про це говориться й на офіційному веб-порталі 

органів виконавчої влади Україні „Урядовий портал”. 
Позиція України подана для загального огляду чітко 
та ясно, а саме: „Своєю участю в установчому саміті 
Україна задекларувала власну політичну підтримку 
ініціативі Східне партнерство та засвідчила готовність 
використовувати її інтеграційні можливості для 
сприяння руху України в напрямку набуття членства 
в ЄС. Україна розглядає Східне партнерство як 
допоміжний інструмент до двостороннього формату 
відносин з ЄС, реалізація елементів якого дозволить 
прискорити інтеграцію України до ЄС” [ 7].

Газета „День” опублікувала статтю Андрія 
Гончарука, заступника голови Секретаріату Президента 
України вже після офіційного затвердження у Празі 
Східного партнерства. Він наголошував, що поява 
Східного партнерства - результат складного компромісу, 
який намагається врахувати позиції усіх держав-членів 
ЄС, серед них і держав-скептиків процесу розширення 
ЄС, а також східноєвропейських країн-партнерів, 
таких як: Білорусь, Вірменія та Азербайджан.

Водночас, позитивною стороною є те, що 
Східне партнерство користується підтримкою всіх 
держав-членів ЄС. Це дає змогу розраховувати на 
повну політичну та фінансову підтримку Східного 
партнерства з боку інституцій ЄС та держав-членів. 
Під час головування в ЄС Чехія охарактеризувала 
Східне партнерство не лише як цілком природний 
вимір зовнішньої політики ЄС, а і , як противагу, 
політиці сусідства.

Із політичного погляду така постановка питання 
цілком відповідає інтересам України, оскільки 
формально закріплює окремий вимір зовнішньої 
політики ЄС відносно своїх європейських сусідів, тоді 
як більшість учасників політики сусідства - сусіди 
Європейського континенту.

Головною метою Східного партнерства є створення 
необхідних умов для прискорення політичної 
асоціації та подальшої економічної інтеграції між 
ЄС і зацікавленими країнами-партнерами (Україна, 
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Молдова, 
Грузія). Іншими словами - Східне партнерство є 
першою зовнішньополітичною ініціативою ЄС для 
європейських країн колишнього СРСР, яка пропонує їм 
співпрацю на інтеграційних засадах.

У цьому А. Гончарук вбачав принципову відмінність 
Східного партнерства від Європейської політики 
сусідства, яку було ухвалено в червні 2004 року і з якою 
не погоджувалася Україна. Саме ця особливість нової 
східної політики ЄС матиме справжню додану вартість 
для наших відносин. Східна політика має стати кроком 
вперед у напрямку поглиблення інтеграції східних 
сусідів з огляду на їхню європейську ідентичність. 
Українська сторона виходить з того, що Східне 
партнерство стане гнучкою рамковою політикою, 
що сприятиме реалізації євроінтеграційного 
потенціалу кожної з держав-партнерів та гармонійно 
доповнюватиме двосторонній вимір відносин між 
країною-партнером та ЄС [2, с. 7].
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Як бачимо, офіційні представники, малюючи 
перспективу Східного партнерства для України майже 
вилучили темні тони та намагалися показати все тільки 
у світлих. Про те, що деякі політологи вважають такий 
хід ЄС своєрідним кроком назад у інтеграційному 
процесі України зі Союзом говорилось не надто часто. 
Та все ж, такі думки лунали. 

Українські дипломати не раз декларували, що Східне 
партнерство розглядається як ефективний інструмент 
для створення належних умов інтеграції України до 
ЄС, проте, у Києві брали до уваги і її недоліки. 

Критики стверджують, що впроваджуючи цю 
ініціативу, Брюссель хоче таким чином притримати 
амбітні країни на порозі Євросоюзу. Адже поки що 
всередині самого ЄС немає одностайності з приводу 
готовності до подальшого розширення. Складно не 
помітити, що країни, обрані для Східного партнерства 
хоч і об'єднані спільним радянським минулим, проте 
мають різні політичні перспективи на вступ до ЄС, 
а також дещо відмінний досвід і ступінь співпраці 
з євроінституціями. Тож по якій країні Брюссель 
збирається рівняти рамки Східного партнерства? Як 
сказав в інтерв'ю газеті „Урядовий кур’єр” керівник 
департаменту Європейського Союзу Павло Клімкін, 
Україна має з ЄС свій напрацьований діалог і 
сподівається, що він так само ефективно триватиме 
в Східному партнерстві, незалежно від специфіки 
відносин інших країн, що входять до цієї ініціативи. На 
запитання, чи є метою програми скасування візового 
режиму країн-учасниць з Євросоюзом, прозвучала 
відповідь, що ця мета не може бути застосована до 
всіх шести держав. За словами П. Клімкіна, Східне 
партнерство поки що сплановане на чотири наступні 
роки. „Якщо програма зарекомендує себе як ефективна, 
то її буде продовжено” [1], - сказав він. 

„Український тиждень” опублікував думку Голови 
делегації ЄС – Україна, депутата Європейського 
парламенту Адріана Северина, який переконаний, 
що зі Східним партнерством є дві проблеми. По-
перше він ставить питання : якою є додана вартість 
цієї ініціативи? Такі держави, як Україна, які вже 
досягли певних успіхів, можуть боятися того, що увагу 
Європейського Союзу до них буде розпорошено, адже 
в цій групі є досить різні країни. Відповідно, побічним 
ефектом Східного партнерства є те, що всі ініціативи в 
його межах будуть зведені до дуже низького спільного 
знаменника. По-друге, Східне партнерство ґрунтується 
на філософії конфронтації та винятків. Тут він мав на 
увазі Росію і Туреччину. Чому вони виключені з цієї 
ініціативи? Фактично Східне партнерство виглядає як 
віддзеркалення російської політики створення навколо 
себе зони особливих інтересів. Ми боремося з Росією за 
тих самих сусідів, тож цей регіон може перетворитися 
на поле битви.

Адріан Северин переконаний, що це тупикова 
ініціатива, але в України немає мужності визнати, 
що це погана ідея. Також він звернув увагу, хто 
стоїть за Східним партнерством, – це Польща, Чехія 

та Швеція. Всі ці країни мали чи мають проблеми з 
ратифікацією Лісабонської угоди. Україна повинна 
бути реалістичною. Східне партнерство передбачає 
співпрацю між країнами-учасницями. Є, наприклад, 
ідея створити парламентську асамблею країн 
партнерства. Але ж у законодавців цих країн немає 
постійного спільного порядку денного. До того ж, це 
була б дуже дорога інституція [6].

Цікавим на нашу думку є те, як же бачать Східне 
партнерство самі українці? Портал Європейський 
простір на своїй сторінці організував неофіційне 
опитування. Читачам було запропоновано відповісти 
на таке запитання: Східне партнерство у відносинах 
Україна – ЄС:

• підміна перспективи членства - 176 
• необхідна інтеграційна ініціатива - 178 
• вигода для ЄС -47 
• чергова програма допомоги -53 
• важко сказати - 58 
Всього станом на 21 лютого 2010 р. проголосу- 

вало 512 осіб [5]. Хоча ці дані не є офіційними та 
все ж вони висвітлюють певну позицію українського 
суспільства. Як можна простежити з результатів, думки 
розділилися – одні переконані, що Східне партнерство 
необхідна інтеграційна ініціатива, інші, незважаючи на 
заяви високопосадовців, - все ж вбачають у ініціативі 
ЄС підміну перспективи членства України в ЄС.

Отже, як ми бачимо, реакція України на 
запропоновану ЄС ініціативу Східного партнерства була 
чітко визначеною та досить активно висвітлювалась в 
ЗМІ офіційними особами країни. Східне партнерство 
трактували як продовження Європейської політики 
сусідства тільки з урахуванням всіх недоліків, що були 
допущені в попередній програмі. Нова ініціатива була 
сприйнята Україною як гармонійне доповнення до 
досягнутого високого рівня двосторонніх відносин 
з ЄС. При цьому завжди наголошувалось, що Східне 
партнерство не підміняє і не є альтернативою в 
широкому розумінні інтеграції України до стандартів 
і норм Євросоюзу. Саме ці ідеї була центральними у 
будь-яких заявах офіційних осіб.

Але політологи та суспільство не так однозначно 
сприйняли Східне партнерство як це було зроблено 
на найвищому рівні. Часто поставало питання : які 
переваги отримає Україна? Проте не всі з таким же 
ентузіазмом як офіційні представники були переконані, 
що це суттєвий крок вперед, а не марширування на 
місці.
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В статті досліджуються основні підходи до 
визначення неурядових організацій. Розкрито роль 
неурядових організацій як нових учасників міжнародних 
відносин та основні напрями їх впливу на можливості 
держав у світовій політиці. Проаналізовано проблеми, 
які входять до сфери діяльності неурядових організацій. 
Окреслено перспективи взаємодії держав та 
неурядових організацій. У цьому контексті розглянуто 
вплив глобальних тенденцій світового розвитку на 
еволюцію інституту держави, що неминуче породжує 
нову якість міжнародних відносин. 

Ключові слова: неурядові організації, глобалізація, 
національна держава, недержавні актори, система 
міжнародних відносин.

Більше двох століть національна держава, 
будучи універсальною політичною організацією, 
залишалась головним і навіть єдиним актором у сфері 
міжнародних відносин. Дана реалія була поставлена 
під сумнів сучасними тенденціями розвитку світового 
співтовариства.

Революція в галузі телекомунікацій та 
інформаційних технологій і, як наслідок, зростаюча 
взаємозалежність світу позначаються на ролі і функціях 
як окремо взятих держав, так і на системі міжнародних 
відносин в цілому. Прогресуюче „розмивання„ 
кордонів, яке унеможливлює виключну юрисдикцію 
тієї чи іншої держави над певною територією; 
поява глобальних проблем та нетрадиційних загроз, 
подолання яких потребує об’єднання зусиль; стирання 
межі між внутрішньою та зовнішньою політикою та 
децентралізація процесу прийняття рішень – далеко не 
повний перелік факторів, що зумовлюють зменшення 
масштабів самостійності і можливостей держави як 
міжнародного актора.

Глибокі економічні та соціальні зміни в світі 
внаслідок технологічної революції проявилися зокрема 

в зростанні матеріального добробуту, підвищенні 
рівня і доступності освіти, що створило додаткові 
можливості для соціалізації та мобільності індивідів 
і, як наслідок, сприяло зміні їх уявлень про участь в 
політичному процесі.

Результатом переплетення двох взаємоспрямованих 
тенденцій – послаблення держави з одного боку та 
активізація індивіда – з іншого, стала поява приватних 
за своєю природою акторів, нових форм моральної і 
політичної поведінки в транснаціональному просторі – 
неурядових організацій.

Актуальність даного дослідження полягає в 
тому, що неурядові організації на початку 90-х років 
ХХ століття утвердилися як автономні та важливі 
недержавні актори міжнародних відносин. Їх здатність 
до мобілізації глобальної громадської дії дала підстави 
стверджувати про появу „другої влади„ стосовно 
держави, зсув традиційного сприйняття політичного 
процесу. Це вимагає детального розуміння неурядових 
організації, які є важливим чинником соціального 
та політичного життя та складовою будь-якого 
суспільства, що існує за умов демократичного режиму.

Метою даного дослідження є аналіз ролі неурядових 
організацій у формуванні нової системи міжнародних 
відносин

Джерельну базу дослідження склали наукові 
доробки вітчизняних і зарубіжних дослідників, котрі 
займаються проблемами діяльності неурядових 
організацій, ролі в міжнародних відносинах 
національної держави, її взаємодії із зазначеним 
політичним актором. В першу чергу серед них 
варто відзначити сайти неурядових організацій 
Міжнародна Амністія [3], Грінпіс [2]. Вагомий внесок 
у процес дослідження проблеми внесли Г.Шмітц [19],  
С.Кеглі [16]. Різносторонньому висвітленню сутності  
і наслідків процесу глобалізації присвяче- 

УДК: 327.3            © Людмила Кіян
(м.Чернівці)

РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

до членства в ЄС. – Дзеркало тижня.- № 16. – 2009. – 
С. 5; 4. Ініціатива „Східне партнерство” не підміняє 
ідеї набуття Україною повноцінного членства в ЄС - 
Б.Соколовський. - Прес-служба Президента України 
Віктора Ющенка. – Режим доступу: http://www.presi-
dent.gov.ua/news/13699.html; 5. Східне партнерство –
 нова амбітна глава у відносинах ЄС зі східними 
сусідами. – Європейський простір. – Режим доступу: 
http://eu.prostir.ua/news/44981.html [дата перегляду 
14.01.2010]; 6. Східне партнерство. – Український 
тиждень. – Режим доступу: http://www.ut.net.ua/
art/166/0/2374/; 7. Східне партнерство. – Урядовий 
портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article%3Fart_id=224168250&cat_
id=223345569; 8. Україна підтримує „Східне 
партнерство” як інструмент досягнення членства в 
ЄС - А. Гончарук. – Режим доступу: http://ukraine-nato.
ukrinform.ua/ua/analytical/1859/.

Oksana Dobrzhanska
Ukraine’s Reaction 

o the Eastern Partnership Program
The article reveals the issues of Ukraine’s reaction 

to the Eastern Partnership Program and the position of 
Ukraine before the official adopting the program and after 
the Summit of the European Union in May in Prague. The 
author take to into account the official announced version 
and reflections of political scientists and ordinal people. 
Ukraine positively perceived this program as a necessity 
on the way to joining EU. But such possibility is not noted 
in program Eastern Partnership. Some political scientists 
are convinced that Ukrainian participation in this initiative 
will be a backward step.

Key words: Eastern Partnership, integration, countries-
partners.



242        

на праця В.Кузнєцова [9]. Соціально-економічні 
та політичні зміни, які супроводжують перехід до  
інформаційного суспільства, висвітлюються в статті  
В.Хороса, а також матеріалах за підсумками круглого  
столу видатних американських теоретиків постінду-
стріального суспільства [14]. Перехідність сучасного 
етапу розвитку у зв’язку з формуванням якісно нової 
системи міжнародних відносин досліджується М.Лє-
бєдєвою та М.Мельвілем [10]. Глибинні суспільні 
трансформації з точки зору загальноцивілізаційних про- 
цесів описує А.Нєклєсса [13]. Вплив новітніх інформа-
ційних технологій на розвиток неурядових організацій 
та становлення глобального громадянського суспіль-
ства об’ємно досліджується в роботі Д.Балуєва [5].

Термін „неурядові організації„ (НУО) є на сьогодні 
одним з найбільш вживаних, хоча до створення 
Організації Об’єднаних Націй його не було в обігу. В 
1910 році, коли 132 міжнародні неурядові організації 
вирішили координувати свої дії, вони створили Союз 
Міжнародних Асоціацій. В документах Ліги Націй 
згадується співпраця з „приватними організаціями», 
більшість з яких називали себе на той час міжнародними 
інститутами, асоціаціями, або ж просто міжнародними 
організаціями [1]. Організація Об’єднаних Націй, 
побудована на принципі державного суверенітету 
та покликана вирішувати в першу чергу питання 
міждержавної безпеки, відображала формальне 
домінування держав в міжнародних відносинах. В 
проекті Статуту ООН не передбачалася можливість 
співробітництва з будь-якими приватними органами. 
Проте низка, переважно американських, правозахисних 
організацій активно лобіювали внесення даної 
поправки на конференції в Сан-Франциско в 1945 році. 
Їм не лише вдалося досягнути офіційного оформлення 
зв’язків, які підтримувала з приватними Організаціями 
Ліга Націй, а й винести на порядок денний ООН 
соціальні та економічні проблеми і, як наслідок, 
підвищити новостворену Економічну та Соціальну 
Раду (ЕКОСОР) до статусу одного з головних органів 
організації. В результаті ЕКОСОР стала своєрідним 
рупором для недержавних інститутів в рамках роботи 
ООН, а одним з пріоритетних напрямів діяльності 
організації став захист прав людини. Незважаючи на те, 
що він передбачає конфлікт з принципом невтручання 
у внутрішні справи держав.

З початку 70-х років ріст обсягів діяльності 
та впливу неурядових організацій призвів до 
розширеного їх трактування. Термін „неурядові 
організації„ (Non-Governmental Organizations), 
введений в обіг Організацією Об’єднаних Націй на 
позначення організацій приватного характеру з правом 
консультативного статусу, став всеохоплюючою назвою 
для всього розмаїття недержавних акторів. Зокрема, 
Чарльз Кеглі об’єднував (у 2001 р.) під даною назвою 
власне неурядові організації (в класичному розумінні 
ООН), а також транснаціональні корпорації, злочинні 
та терористичні угруповання, національні, етнічні та 
релігійні рухи [16, с.201-202]. 

Зараз більш поширеним, на нашу думку, є підхід, який 
розрізняє дані види недержавних транснаціональних 
акторів за засобами досягнення цілей (насильницькі і 
ненасильницькі організації) та безпосередньо цілями 
діяльності (прибуткові – транснаціональні корпорації 
і неприбуткові – неурядові організації).

На сьогоднішній день не існує загальноприйнятого 
визначення неурядових організацій і даний термін 
вживається в різних значеннях залежно від контексту. 
Проте є ряд базових загальновизнаних ознак, за якими 
відрізняють неурядову організацію. За визначенням, 
вона повинна бути незалежною від урядового впливу. 
Крім цього є також три характеристики, які дозволяють 
розмежувати неурядові організації та інші види 
недержавних акторів. Це неприбутковість (на відміну 
від транснаціональних корпорацій); невикористання 
насильницьких методів (що виключає з розгляду такі 
організації як ХАМАС, Аль-Каїда), та приватний 
характер діяльності (на відміну від організацій, 
створених на основі міжурядових угод).

Показовим в цьому плані є питання про те, чи є 
неурядові організації рятівниками, чи руйнівниками 
держави? Залежно від відповіді на нього можна умовно 
окреслити два підходи. Перший, відповідно до якого 
роль держави і як головного суб’єкта політичної влади, 
і як найважливішого суб’єкта міжнародних відносин у 
доступній для огляду перспективі не тільки не ослабне, 
а й у деяких аспектах посилиться та другий, за яким 
недержавним акторам відводиться вирішальна роль в 
ініціюванні системних змін в світовій політиці.

Прихильники оптимістичного бачення перспектив 
держави відзначають, що посилення ролі неурядових 
організацій не обов’язково означає відповідного 
послаблення держави. Скоріше навпаки – держава 
лише посилюється шляхом делегування частини своїх 
функцій НУО, що відображається терміном „кооптивна 
влада„. До того ж, незалежність неурядових організацій 
від державної політики значно перебільшується: їх 
діяльність зазнає більшого впливу з боку держави, 
ніж навпаки. Наприклад надання медичної допомоги 
в кризових зонах організацією „Лікарі без кордонів„ 
здійснюється лише за згоди держави і за її ж кошти.

Таким чином, транснаціональні корпорації, 
неурядові організації та інші недержавні суб’єкти 
міжнародних відносин, як зазначає С.Блавацький, 
виступають лише „акторами в окремих сценах 
спектаклю, режисером якого виступає держава„ [6]. 
В якості доказу наводиться той факт, що частка 
фінансування НУО з боку державного сектора зросла з 
1,5 відсотка в 1970 році до 40 відсотків на сьогоднішній 
день. При чому, держава зберігає за собою ряд 
функцій, які є виключно її прерогативами: монополія 
на легітимне насильство, оподаткування, регулювання 
та розподіл ресурсів, соціальне забезпечення і т.д.

Незважаючи на такі дані, подібні узагальнення, про 
те, що часткове урядове фінансування обов’язково веде 
до контролю з його боку, неадекватні. Вони ігнорують 
сутність НУО, перебільшуючи залежність формування 
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їх пріоритетів від державного фінансування. Насправді 
ряд правозахисних організацій дійсно намагаються 
дистанціюватися від будь-яких контактів з урядами 
держав, підкреслюючи неупереджений характер 
діяльності. Наприклад, в статуті Міжнародної Амністії 
чітко зафіксована заборона залучення державних 
коштів для реалізації програмних цілей [3]. В той же час, 
операційні НУО, які здійснюють надання гуманітарної 
допомоги чи ліквідацію наслідків збройних конфліктів, 
потребують значних коштів на імплементацію 
конкретних проектів. Аналітичні центри приймають 
фінансування для проведення досліджень, здійснення 
інноваційних розробок та вироблення консультацій. 
Проте в обох випадках дане фінансування спрямоване 
на реалізацію окремих завдань, а не на адміністрування 
самих НУО. Тому участь держави свідчить скоріше 
про ефективність роботи неурядових організацій, та 
усвідомлення нею переваг співпраці з ними.

Цьому сприяє те, що ряд НУО мають власні засоби. 
Так, Європейське товариство з вивчення громадської 
думки та маркетингових досліджень – інформаційно-
дослідний центр, створений в 1948 році в Амстердамі, 
який на сьогоднішній день є чи не найавторитетнішою 
НУО, яка сприяє розвитку маркетингової діяльності 
фірм і є лідером з проведення маркетингових 
досліджень. Товариство є юридичною особою і не має 
комерційних інтересів, проте структура його бюджету 
складається з: членських внесків (60%), доходів від 
проведення конгресів та семінарів (17%), процентів по 
вкладах у банках, виторгів від продажу власних видань, 
надходження від рекламодавців(23%) [15, с. 141].

Зріс і перелік проблем, які входять до сфери 
діяльності НУО. На сьогоднішній день їх діяльність 
охоплює всі сфери життя, втілює найрізноманітніші 
інтереси: „НУО породжують нові ідеї; захищають 
і піддають критиці; мобілізують громадськість; 
займаються правовим, науковим, технічним 
та політичним аналізом; надають послуги, 
проводять моніторинг, впливають на вироблення та 
імплементацію міжнародних зобов’язань; змінюють 
норми та інститути” [19].

Стратегія типової транснаціональної кампанії, 
запланованої та здійсненої неурядовою організацією, 
визначається кількістю членів організації, 
можливостями використання матеріальних ресурсів, 
а також перспектив залучення міжнародних та 
національних інститутів. Зокрема, Грінпіс, одна з 
найпотужніших природоохоронних організацій, 
для боротьби з нелегальною торгівлею деревиною 
мобілізує засоби масової інформації та сили 
громадської думки, використовує поштову розсилку 
основним покупцям деревини в розвинутих країнах, 
ініціює судове переслідування порушників існуючих 
міжнародних норм та внутрішньої регуляторної 
політики, лобіює міжурядові організації та уряди 
з метою розробки та запровадження відповідних 
міжнародних норм, вступає у відкриту конфронтацію 
з торгівцями деревиною [2].

Узагальнюючи вищесказане, потрібно відмітити, 
що зростання ролі і впливу недержавних акторів є 
відносно новітнім явищем в міжнародних відносинах, 
характерним для післявоєнного часу. Саме ж поняття 
„недержавні актори” за визначенням передбачає їх 
другорядність по відношенню до держави. Це пов’язано 
перш за все з тим, що основу міжнародних відносин як 
академічної дисципліни визначив державоцентричний 
підхід, представлений реалістичною парадигмою.

В рамках даної парадигми ключовими діючими 
особами в міжнародній системі є держави. Єдиний 
спосіб, в який державоцентричний підхід визнає 
існування недержавних акторів – шляхом розмежування 
високопріоритетних питань в галузі безпеки (де 
участь недержавних акторів є мінімальною), і 
низькопріоритетних питань в галузі економіки, 
соціальної політики, навколишнього середовища, в 
яких можливе залучення неурядових та міжурядових 
організацій, транснаціональних корпорацій. Проте 
самі недержавні актори не аналізуювалися, як такі 
що не мають істотного впливу на функціонування 
міжнародної системи.

Крах біполярності та глобалізація призвели до 
біфуркації міжнародної системи на дві глобальні 
підсистеми: світ суверенних держав, в якому правила 
дипломатії і національної влади досі відіграють 
ключову роль, та складний поліцентричний світ 
різноманітних, відносно автономних акторів, 
інститутів, процесів, що розвиваються за власною 
логікою. При цьому національно-державні органи 
функціонують на міжнародній арені нарівні з 
міжнародними організаціями, транснаціональними 
корпораціями і транснаціональними соціальними і 
політичними рухами. 

Проте необхідно відмітити, що неурядові 
організації, так і держави з пересторогою ставляться 
до співробітництва, через ризики взаємної кооптації. 
Держави побоюються включення НУО в процес 
вироблення рішень, оскільки це компрометує їх 
суверенітет та легітимність. Неурядові організації 
не підзвітні і непідконтрольні, що може вплинути 
на ефективність функціонування механізму такого 
включення. Така ситуація поставила на порядок 
денний два основних питання: хто повинен залучатися 
до співробітництва і на яких засадах?

Неурядові організації з пересторогою ставляться 
до такої співпраці, побоюючись втратити незалежність 
і бути знівельованими та використаними виключно в 
національних інтересах держав. Запорукою їх впливу 
є автономія, репутація альтернативності стосовно 
держави. Будучи кооптованими нею, неурядові 
організації ризикують втратити опору громадськості.

Незважаючи на дані побоювання співробітництво 
залишається єдиною можливою альтернативою 
ефективного вирішення спільних завдань. Неурядовим 
ж організаціям слід зуміти пристосуватись до нових 
умов. Тому на сьогоднішній день НУО використовують 
сучасні засоби комунікації для організації своєрідних 
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„бліц-кригів” - кампаній на привернення уваги до 
певної проблеми, які відповідають всім ознакам піар-
акцій. НУО беруть активну участь в розробці проектів 
міжнародних договорів та конвенцій, виступають в 
якості посередників між урядами, представниками 
різних інтересів в процесі встановлення міжнародних 
режимів. НУО також виступають в якості 
посередників між воюючими сторонами в конфлікті. 
Неурядові організації виявляються більш гнучкими 
і здатними застосовувати нетрадиційні прийоми для 
запровадження стандартів та норм, з якими уряди 
та транснаціональні корпорації в результаті повинні 
погоджуватися під впливом сил громадської думки.

Отже, поряд з традиційним світом міждержавних 
взаємодій відбувається піднесення впливу, 
ефективності неурядових організацій, що є 
запорукою та передумовою становлення глобального 
громадянського суспільства. Дана біфуркація світової 
політики символізує перехід до „постміжнародних 
відносин”, коли на всіх рівнях людської діяльності – від 
сім’ї до міжнародної організації – участь в політичному 
процесі має транснаціональні наслідки. Створюється 
своєрідне павутиння „всесвітньої політичної мережі”, 
в якому різноманітні актори, інститути і процеси 
розвиваються за власною логікою.

На сьогодні неурядові організації володіють 
потенціалом народження нових видів ідентичності та 
моделей управління, здійснення впливу на систему 
міжнародних відносин. Реалізація даного потенціалу 
великою мірою залежить від їх готовності до співпраці 
з традиційними міжнародними акторами та здатності 
надалі модифікувати методи діяльності.
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jor trends of their influence on states in the world politics. 
The author analyzes the issues of the NGOs’ activities as 
well the influence of globalization on the evolution of state 
institution, which, in its turn causes new quality of inter-
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МІСЦЕ МЕТИСІВ У ПОЛІЕТНІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ КАНАДСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
У даній статті розглядається роль та місце 

метисів як частини корінного населення Канадської 
Федерації у сучасному поліетнічному суспільстві цієї 

держави. Досліджуються останні статистичні дані 
згідно перепису 2006 р., аналізується еволюція метисів 
у порівнянні і з переписами 1996 та 2001 рр. Також 
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розглядаються ті нормативно-правові акти, які 
справили найбільший вплив на існування та розвиток 
цієї групи корінного населення Канади. Підсумовано, 
що хоч метиси і зазнали численних переслідувань 
протягом своєї історії, зараз вони займають гідне 
місце у поліетнічному суспільстві Канадської 
Федерації. 

Ключові слова: метиси, корінне населення, 
аборигени, індіанці, поліетнічне суспільство, 
внутрішня політика, нормативно-правовий акт, 
конституція, закон. 

Поліетнічна Канада є батьківщиною численних 
корінних народів. Вже більше ніж півтисячоліття 
вони співіснують з людьми, котрі іммігрували до цієї 
держави з інших частин земної кулі. Серед інших, 
метиси – це нащадки шлюбів між європеоїдною расою 
та представниками корінних народів [10]. Від початку 
становлення Канадської Федерації і до сьогодення 
триває процес боротьби метисів за політичні та 
економічні права. Фактично, до останнього часу, 
вони не визнавались як окрема частина корінного 
населення, а про будь-які права й годі було вести 
мову. На початку XXI ст. в Країні кленового листка 
достатня кількість громадських організацій, чия 
діяльність спрямована на покращення становища їх 
членів в суспільстві. Особливо слід відзначити, що 
протягом існування Канади як суверенної держави, 
ставлення федерального та й провінційних урядів до 
метисів суттєво змінилося. Цю еволюцію ми і будемо 
намагатись дослідити у нижчевикладеному матеріалі.

Отже, основними завданнями даної статті є:
- дослідити місце метисів у сучасному розрізі 

населення Канади;
- простежити кількісний та якісний склад цієї групи 

корінного населення;
- проаналізувати ті нормативно-правові акти 

канадського уряду, які справили найбільший вплив 
на еволюцію цього сегменту канадського корінного 
населення протягом їх існування. 

На жаль, у вітчизняній політичній науці бракує 
досліджень, пов’язаних з тематикою корінного 
населення Канади, а у тому ж числі метисів, їх історії 
та місця в поліетнічному суспільстві Канадської 
Федерації. Для того, щоб спробувати висвітлити 
цю тему якомога більш об’єктивно, ми намагались 
звернутись в основному до джерел, які містять 
статистичні дані щодо метисів. Перш за все, це дані 
Національної Ради Метисів (Metis National Council) [10], 
а також дані останнього проміжного перепису 
населення Канади, здійсненого у 2006 р. [2]

Також потрібно зазначити про використання 
Конституційного акту Канади 1982 р. як цінного 
джерела з політико-правового статусу корінного насе-
лення, зокрема метисів, у канадському суспільстві [14]. 

Цікаві та ґрунтовні дослідження були проведені 
канадським урядом у 90-і роки XX ст. в рамках Доповіді 
Королівської комісії з питань корінного населення (Re-
port of the Royal Commission on Aboriginal People) [12]. 

Цей об’ємний документ, є важливим джерелом 
з вивчення сучасного (і не тільки!) положення 
корінного населення у політичній системі держави. 
Дана Доповідь включає в себе не тільки аналіз історії 
корінного населення Канадської Федерації протягом 
всієї його історії, дослідження його проблем, але й 
вироблення конкретних рекомендацій та пропозицій 
уряду Канадської Федерації. 

Увага до метисів у канадському суспільстві є 
небезпідставна. Перепис населення 2006 р. оприлюднив 
цікаві факти. Саме метиси є тією частиною корінного 
населення, яка зростає найшвидшими темпами. Для 
порівняння, у період з 1996 р. по 2006 р. їх кількість 
зросла на 91%, досягнувши відмітки у 389 785 осіб [4]. 
Це в 11 разів більше природного приросту некорінного 
населення в Канаді [4]. Для нашого дослідження 
важливим є розуміння того факту, що таке стрімке 
зростання метисів всього за десять років пов’язано, на 
нашу думку, не стільки з демографічними факторами 
(висока народжуваність), скільки з політичними 
факторами, оскільки в політиці уряду Країни кленового 
листка сталися якісні зміни, яки призвели до того, що 
все більше осіб з корінного населення визнає себе 
метисами.

Наступним важливим фактом є те, що середній 
вік метисів складає всього 30 років. Це рівно на 
10 років менше від середнього віку некорінного 
громадянина Канадської Федерації [5]. Це дає підстави 
стверджувати, що тенденція до збільшення кількості 
представників цієї групи аборигенів у Країні кленового 
листка продовжить зростати і в майбутньому. 

Додатково до вищенаведених даних варто 
зазначити, що метиси володіють певним запасом 
міцності в канадському суспільстві. Мається на увазі, 
що молодь у цій групі населення складає значно вищу 
частку, ніж у всіх інших етнонаціональних груп (25 і 
17% відповідно) [5]. Це дає нам підстави стверджувати, 
що метиси як стійка група корінного населення має 
всі шанси до подальшого стрімкого збільшення в 
чисельності. 

Наступною важливою характерною рисою метисів 
є те, що вони є в переважній своїй кількості міським 
населенням – за проміжним переписом 2006 р. 69% із 
них проживають в містах [6]. До речі, вони не надають 
перевагу невеликим містечкам – 41% метисів живе в 
населених пунктах із загальною кількістю жителів 
менше 100 тис. осіб (тоді як цей самий показник у 
некорінних громадян Канади складає всього 20%). Інші 
59% живуть якраз у великих містах, таких як Вінніпеґ, 
де вони складають до 6% від загальної кількості 
мешканців [6].

Важливими даними, які підтвердились під час 
перепису (майже ідентичні спостерігались у 2001 р.) 
є те, що 27% дітей-метисів виховуються одинокою 
матір’ю. Для порівняння, у некорінного населення цей 
показник становить цифру вдвічі меншу – 14% у 2001 
та 2006 рр. [5] Можливо, саме це є однією з причин 
вищого рівня злочинності у представників корінних 
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народів. До речі, тема злочинності серед представників 
корінних народів є дуже болюча для канадського 
суспільства. Вона потребує окремих досліджень, які не 
є метою даної статті.

Проте, ми можемо виокремити ще одну проблему, 
скоріше побутову, яка була характерною для метисів два 
останні десятиріччя (в розрізі нашого дослідження – 
лише два останні десятиріччя, оскільки ми використали 
дані переписів 1996 та 2006 рр. Очевидно, що так 
зване перенаселення житлових помешкань є давньою 
проблемою канадського суспільства). Згідно із 
законодавством Країни кленового листка, нормальними 
умовами проживання визнаються такі, коли кожен із 
членів родини має свою власну кімнату (тобто, для 
сім’ї із 3 осіб нормальним для проживання визнається 
3-кімнатна оселя, чоловіку і дружині вистачить 
і 2-кімнатного помешкання). Згідно із деякими 
показниками 1996 р., в деяких сільських регіонах 
Саскачевану кожний п’ятий метис проживав в умовах, 
які не підпадали під визначення нормальних. Приємно, 
що за десять років ці цифри значно знизились – 
на сьогодні середньоканадський показних для всіх 
метисів складає всього 3% (найгірші показники в тих 
таки сільських районах Саскачевану – 11%). До речі, 
цифра в 3% є абсолютно тотожною і для некорінного 
населення у 2006 р. [11] 

На перший погляд може постати цілком логічне 
питання, до чого тут ці показники? Проте доведено, 
що вищенаведені дані прямо впливають на стан 
здоров’я канадських громадян. Зокрема доведено, що 
відсутність нормальної площі для проживання прямо 
сприяє поширенню таких інфекційних хвороб, як 
туберкульоз та гепатит А та опосередковано впливає 
на поширення та рівень травматизму, психічних 
розладів та сімейного насилля [3]. На нашу думку, не 
можна ігнорувати ці дані, хоча не можна вважати їх 
за вирішальний фактор, що впливає на якість життя 
метисів Канадської Федерації.

Отже, метиси складають ту частину корінного 
населення Канади, яке розвивається найбільш 
динамічно. Тому, на нашу думку, їх вивченню варто 
приділити посилену увагу. 

Розглянемо, що канадське законодавство говорить 
про метисів, їх права та свободи. 

Найбільша колізія канадського законодавства у 
всі часи полягала у тому, за кого рахувати метисів – 
за корінне населення чи некорінне. Відповідно до 
цього, постає питання, якою групою прав має бути 
наділена ця спільнота? Правами корінного населення 
чи правами некорінного населення? Ще більш 
заплутаною виглядає ситуація, якщо придивитись, а до 
кого ж, власне, відносять самі себе метиси. Дуже цікаво 
прослідкувати думку канадського вченого Александера 
Морріса, сформульовану ним наприкінці ХХ ст. (вона 
не втрачає своєї актуальності і зараз!): „Напівкровки 
(метиси – авт.) живуть трьома способами. Перший, яке 
це заведено поблизу Принц Альберта чи Едмонтона – 
вони живуть в будинках як фермери. Другий, який 

абсолютно ідентифікується як спосіб, яким живе 
корінне населення – вони живуть разом із ними і 
розмовляють їхньою мовою. І третій, це ті, хто живе в 
будинках, не веде фермерське господарство, але живе 
за індіанськими законами та полює на бізонів” [12].

Перш за все, варто відмітити, що основоположним 
документом, який регулює правовий статус метисів у 
канадському суспільстві є Конституційний акт 1982 р. 
Стаття 35 пункт 1, прямо говорить, що Конституційним 
актом 1982 р. визнаються всі існуючі права корінних 
народів Канади [14]. Ця сама стаття, але вже у 2 пункті 
говорить, що „індіанці, інуїти та метиси визнаються корі- 
нними народами Канади” [14]. Якщо говорити докладно, 
то це право на землеволодіння, видобуток ресурсів, 
право на самоврядування та ряд культурних прав. 

Наступним документом, який в загальному 
ідентифікує права метисів є „Канадський Білль 
про права”, підписаний прем’єр-міністром Джоном 
Діффенбейкером 10 серпня 1960 р. [8] Варто відмітити, 
що тут ми згадали про цей документ лише тому, що він 
фактично передував розділу 2 Конституційного акту 
1982 р. „Хартія про права та свободи канадців” [14]. Цей 
документ, як і дублюючий його розділ Конституційного 
акту, в основному говорить про можливість метисів на 
рівні з усіма іншими народами, які населяють Країну 
кленового листка культурно самовиражатися.

Отже, ми схиляємось до думки, що метисів 
абсолютно справедливо не було виключено із переліку 
корінних народів Конституційним актом 1982 р. Це 
сьогодні дає їм право на унікальний статус в середині 
канадської правової системи. Особливо важливо це 
відмітити на фоні того, що до вступу цього документу 
в законну дію, метиси фактично перебували поза 
правовим полем Канадської Федерації. Проте права 
метисів регулюються дещо іншими нормативно-
правовими актами, ніж права індіанців та інуїтів, і це 
природно.

Одним з перших нормативно-правових актів, який 
визначив метисів як окрему категорію корінного 
населення був „Закон про Манітобу” 1870 р. (Manitoba 
Act), фактично конституція провінції Манітоба [15]. 
Цей документ гарантував всім представникам метисів 
збереження та дотримання їх прав на конкретно 
визначеній території – провінції Манітоба. Всі родини 
метисів зберігали за собою всі земельні володіння, 
якими вони володіли на момент утворення провінції. 
Також, згідно статей 22 та 23, за метисами зберігалося 
право утримувати та відповідно відвідувати римо-
католицькі школи (а більшість метисів того часу 
були саме римо-католиками), і не тільки розмовляти 
французькою мовою (більшість метисів Манітоби 
були франкомовними), але й використовувати її у 
судочинстві, юриспруденції та ділопровадженні [13]. 

Ще одним документом, який посилював дію 
„Закону про Манітобу”, був так званий „Закон про землі 
домініону” (повна назва - An Act respecting the Public 
Lands of the Dominion) від 1872 р. [7]. Фактично цей 
нормативно-правовий акт підтверджував попередні 
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претензії корінного населення Манітоби, зокрема 
метисів, на землю, що завжди було основним пунктом у 
відстоюванні ними своїх прав в середині поліетнічного 
суспільства Країни кленового листка. 

Не можна не згадати і про „Закон про індіанців” [9], 
який детально розглянуто у статті автора „Закон 
про індіанців” та його вплив на корінне населення 
Канади” [1, c.83-88]. Саме цей документ регулює 
більшість принципових питань, пов’язаних із життям 
індіанців Канади. Водночас, це дуже суперечливий 
закон, який містить багато положень, які не 
відповідають загальноприйнятим нормам моралі. 
До сьогоднішнього часу закон викликає численні 
суперечки як з боку корінного населення, так і з боку 
правозахисних організацій Канади. Проте до сих пір 
„Закон про індіанців” залишається найважливішим 
федеральним законом, який встановлює, хто може 
називати себе статусним індіанцем (а хто не може і 
внаслідок цього відноситься до групи нестатусних 
індіанців або метисів), які землі належать до 
індіанських резервацій і який їх статус та принципи, 
на яких базується самоврядування та самоорганізація 
корінного населення Канади. Водночас, „Закон про 
індіанців” залишається прикладом нормативно-
правового акту, який спрямований на регулювання 
правовідносин представників конкретної раси, а саме 
індіанців. Фактично до тепер, закон є яблуком розбрату 
та об’єктом спекуляцій серед представників канадської 
політичної еліти.

Отже, ми можемо зробити висновок, що метиси є 
важливою частиною корінного населення Канадської 
Федерації, яка розвивається найбільш динамічно. За 
свою історію ці люди зазнали численних принижень, 
довгий час вони взагалі залишались поза канадською 
соціальною системою, їх якби не існувало. Проте 
зараз, завдяки зокрема численним організаціям 
метисів, їх голос почутий і вони посідають гідне місце 
у поліетнічному суспільстві Країни кленового листка. 
До речі, діяльність неурядових організацій метисів по 
відстоюванні власних прав і свобод може бути темою 
для окремого дослідження. 
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Metis’ Place in the Polyethnic Society of Canadian 

Federation
In the following article the role and place of Métis as a 

part of Indigenous people in Canadian polyethnic society 
is analyzed. The last statistics’ data according the 2006 poll 
are examined. Metis’ evolution in comparison with 1996 
and 2001 polls is analyzed. Also normatively legal acts, 
which have influenced dramatically at the existence of 
this group of Indigenous people, are examined. It is sum-
marized that although Métis have had numerous violence 
against themselves during the history flow now they take 
appropriate place in the polyethnic society of Canada. 
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legal act, constitution, law.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ В УКРАЇНІ
В КОНТЕКСТІ ТРАНЗИТОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Однією з актуальних проблем сучасного 
етапу розвитку транзитології є осмислення 
трансформаційних процесів у посткомуністичному 
світі. У статті розглядається проблема переходу 
від тоталітаризму до демократії та трансформації 
політичної еліти України в даний період. Автор 
виявляє причини, які гальмують процес заміни 
старої номенклатурної еліти на нову демократичну. 
Аналізується можливість досвіду демократичного 
транзиту до східноєвропейських держав, у тому числі 
до України. Основним висновком роботи є те, що 
головна особливість сучасної політичної еліти України 
в тому, що вона роз’єднана.

Ключові слова: посткомуністичні трансформації, 
політична еліта, демократичний транзит, 
номенклатура.

Актуальність. Дослідження ролі і місця політичних 
еліт України у політичному просторі представляється 
найбільш перспективним саме в контексті аналізу 
категорії ,,трансформація”. Проблема вивчення 
політичних і суспільних трансформацій має істотне 
теоретичне і практичне значення для тих суспільств, 
що знаходяться в процесі змін. До таких суспільств 
відноситься й Україна. Для розуміння і дослідження 
процесів, що відбуваються в суспільстві, дуже 
важливо мати уявлення про його еліту. У цьому сенсі 
транзитивне а, точніше, посткомуністичне суспільство 
не є виключенням. 

Елітна трансформація – процес кардинальних 
змін, які торкаються не лише персонального складу, 
але й структури внутрішньоелітних і мас-елітних 
взаємодій, ціннісно-нормативної та інституційної 
бази функціонування еліт [8, с.92]. Політична еліта в 
період суспільної трансформації є, безперечно, одним 
з головних акторів на суспільній сцені, оскільки в 
подібних умовах, як правило, не працюють базові 
суспільні інститути, і процес демократизації часто 
залежить саме від якості та мотивів дій політичної 
еліти. Процес формування політичної еліти є 
першочерговим завданням для держави, особливо для 
посткомуністичних держав. Він є тривалим, навіть 
за сприятливих умов налічує багато десятиліть. У 
пострадянських країнах трансформаційний процес 
є надзвичайно складним. У багатьох з них або 
не було традиції державотворення, або вона була 
перервана на цілі століття. Тому процес кардинальних 
суспільно-політичних перетворень тут збігся у часі 
з процесом побудови держави. А це означає, що і 
процес становлення національної еліти відбувається 
у надзвичайно складній, нетрадиційній ситуації. 
Трансформація еліти включає в себе не тільки прихід 
до влади контреліти, але й вагомі перетворення в 
середині самої правлячої еліти, зокрема, домінування 
нового угрупування в середині правлячої еліти чи 

Треба відзначити, що за зразок, західні 
політологи беруть успішні південноєвропейські і 
латиноамериканські авторитарні режими, де ініціатива 
демократизації йшла зверху від частини правлячої 
еліти, яка розкололася на реформаторів – прихильників 

навіть прихід до влади вищого прошарку іншої 
соціальної групи. Трансформація еліти пов'язана 
із різкими змінами її ідеології і політичного курсу, 
змінами методів рекрутування еліти; іноді відбувається 
допуск в еліту представників контреліти [5, с.171].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Проблеми трансформації політичної 
еліти у перехідних суспільствах доволі широко 
висвітлюються у наукових дослідженнях. На Заході 
проблему перехідних еліт розглядає як спеціальна 
школа так званої транзитології, так й інші дослідники 
країн, що переживають перехід до демократії:  
З. Бжезінський, X. Лінц, У. Ростоу, P. Гюнтер, Є. Вятр, 
Ф. Шміттер, А. Пшеворський, C. Хантінгтон, Дж. Хіглі, 

Г. О’Доннелл та інші. Дослідники-транзитологи 
спеціалізуються на процесах переходу від 
недемократичних режимів до демократії в сучасну 
епоху. Сам предмет їхнього дослідження – вибір 
демократичних інститутів та процес їх ,,вживання” у 
найрізноманітніші умови конкретних країн – спонукає 
цих дослідників акцентувати увагу насамперед на тому, 
як поводиться, що робить та наскільки підготовлена до 
цієї роботи політична еліта різних країн. [9, с.50].

Західні політологи вважають, що переходи 
від недемократичних форм правління настільки 
різноманітні, що їх неможливо звести до будь-якої однїє 
моделі. Проте у тих випадках, коли демократизація 
була більш менш успішною, вона підкорялася певній 
логіці ( схема. 1) [7, с.10].

Схема 1. Схема переходу від недемократичних 
режимів до демократичних
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перетворень і консерваторів – противників змін. 
Вирішення політичної суперечності між ними у 
більшості випадків успішних демократичних переходів 
полягало не в перемозі одної з протиборчих сил над 
іншою, а в оформленні особливого роду пакту між 
сторонами, що змагаються, який встановлює ,,правила 
гри” на наступних етапах демократизації і певні 
гарантії для тих, хто програв.

Чи прийнятна ця логіка до дуже різноманітних 
трансформаційних процесів, які протікають в Східній 
Європі, Україні, Росії та інших колишніх радянських 
республіках? Відповісти дуже непросто – і перш за 
все тому, що сьогодні в методологічному арсеналі 
дослідників немає інтегрованої концепції, яка 
могла б описати і пояснити все різноманіття нових 
та різноманітних явищ (соціальних, економічних, 
політичних, ідеологічних і психологічних), які виникли 
з крахом комуністичних режимів [7, с.11].

Американський політолог Ф. Шміттер виділив 
4 категорії переходу до демократії: ,,нав’язані”, 
,,пактові”, ,,реформістські”, ,,революційні” [2, 
с.13]. При виділенні цих категорій, насамперед, 
враховуються два чинники. З одного боку, це стратегії 
еліт і мас, а з іншого боку, співвідношення сил між 
правлячими і опозиційними групами. Хоча дана 
типологія ґрунтується на емпіричних дослідженнях 
транзиту латиноамериканських країн, проте, це не 
заважає дослідникам цілком успішно використовувати 
їх для дослідження країн Південної і Східної Європи. 

При ,,нав’язаному” типі переходу яскраво виражена 
роль еліт. Саме вони ухвалюють рішення про початок 
переходу і засоби, використовувані для перетворення 
режиму, не зустрічаючи опору мас і опозиції. Приклад   
Бразилія, Туреччина, Україна, Росія та ін. ,,Пактовий” 
перехід є результатом багатосторонньої елітної угоди 
(пакту) між різними елітними угрупуваннями. Перехід 
даного типу добре прослідковується на прикладі Іспанії, 
Уругваю, Колумбії. Реформа   тип переходу, в ході 
якого виробляється компромісна угода правлячої еліти 
з масами, без застосування насильства з обох боків. 
Маси, як і еліта, виступають активними учасниками 
подій. Таким чином, перехід до демократії здійснювався 
в Польщі, Чехії та ін. І, нарешті, четвертий тип – це 
революція, тобто насильницьке скидання старого 
авторитарного/тоталитарного режиму із активним 
включенням в ці процеси масових соціальних груп 
(шарів). Тут характерними прикладами є Румунія і 
Албанія. 

Треба відзначити, що транзит ,,нав’язаний” зверху, 
як в Україні, часто приводить до непередбачених 
наслідків. Після того, як під впливом лібералізації 
складається або відроджується громадянське 
суспільство і з’являється можливість проведення 
виборів з невизначеним результатом, події починають 
розвиватися зовсім не так, як чекали ініціатори змін. 

Керуючись дослідженнями, проведеними в країнах 
Латинської Америки, меншою мірою, Південної 
Європи, Дж. Хіглі і Р. Гюнтер розробили елітистську 

теорію переходу до демократії. У рамках цієї концепції 
виділяють дві основні моделі ,,демократизації”: ,,пакт” і 
,,конвергенція” еліт. ,,Пактом” еліт називається варіант 
переходу, коли еліти усвідомлено перебудовують свої 
відносини, домовившись про компроміси з надзвичайно 
важливих питань. Головну роль у ньому відіграють 
актори, зв’язані з попередньою елітою, які прагнуть 
обійтися без широкого звернення до населення.

,,Конвергенція” еліт – це процес, який проходить 
в умовах переходу до демократії, яка ще не 
консолідована, і пов’язаний з необхідністю мобілізації 
мас опозиційними фракціями еліти для досягнення 
успіху в електоральній гонці й здійснення коаліційної 
політики. ,,Конвергенція” дозволяє старим гравцям, 
які діють на полі політичної гри, змінювати свої ролі 
й відкривати шляхи для введення нових гравців. 
Про завершення цього процесу свідчить перемога на 
виборах колишньої дисидентської чи периферійної 
фракції еліти. Як і у випадку ,,пакту”, ,,конвергенція” 
еліт веде, на думку політологів, до утворення 
демократичного режиму. Різниця між ,,пактом” і 
,,конвергенцією” полягає в тому, що в останній, за 
рахунок активної масової участі, з’являються нові 
актори [1, с. 73].

Елітистська теорія переходу імпліцитно має 
на увазі встановлення демократії. За умовчанням 
передбачається, що досягнення консенсусу еліт веде до 
прийняття демократичних норм. Проте даний висновок 
логічно не обґрунтований: ухвалення демократичних 
норм, зовсім не є неминучим ні при якому ситуаційному 
результаті внутрішньоелітних взаємодій.

В середині 90-х років із питань сучасної політичної 
еліти були опубліковані ряд вітчизняних публікацій. 
Величезну роль у дослідженні посткомуністичної 
еліти відіграла праця ,,Політологія посткомунізму”, 
яка написана В. Полохало, O. Дергачовим та іншими 
українськими політологами. Правляча в радянській 
Україні еліта після 1991 року здійснила, на думку 
політологів цієї групи, безболісний перехід від 
комуністично-номенклатурного тоталітаризму до 
посткомуністично-номенклатурного тоталітаризму. А 
це досягалося шляхом рекрутування в традиційні елітні 
лави більшості конформістських лідерів контреліти та 
завдяки своєчасній зміні політичних гасел, котрі по 
новому маркували стару еліту, а разом з тим допомагали 
зберегти реальну владу та реальну власність [12, 
с.17]. В. Полохало започаткував дискусію щодо 
недемократичної спрямованості перехідного періоду 
в Україні і запропонував тезу про неототалітарний 
характер політичного режиму в Україні.

Одним з авторів цієї колективної роботи є 
американський політолог З. Бжезінський, який 
розробив стадії посткомуністичних перетворень. 
Автор підкреслює, що сам процес перетворень – це 
не континуум, не щось тягле й цільне, а послідовність 
окремих фаз. З. Бжезінський виділяє три фази 
посткомуністичної трансформації. Політична ціль 
першої фази – перетворення, другий – стабілізація 
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і поява нової політичної еліти, третьої – закріплення 
перетворень, що включає утворення стабільних 
демократичних партій [11, с.106]. Тривалість третьої 
фази складає від 5 до 15 років. Треба відзначити, що на 
початкових стадіях переходу поширеним було спрощене 
уявлення про можливості демократичних змін у 
країнах, де раніше панували комуністичні режими. 
Певні ілюзії поділяли як політичні еліти цих держава, 
так і представники політичного істеблішменту на 
Заході. Вважалося, наприклад, що на всі перетворення 
знадобиться близько 5 років, після чого розпочнеться 
поступова консолідація демократичних режимів. На 
нашу думку, із-за відсутності консолідації сучасної 
політичної еліти України і оскільки, будучи єдиним 
утворенням в адміністративно-політичному плані, 
українське суспільство дуже різнорідно в культурно-
мовному, релігійному та економічних стосунках, ми 
далекі від цих цілей і цих термінів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Одним із суттєвих елементів політичних і соціальних 
трансформацій у країнах Центральної та Східної 
Європи, пов'язаних із переходом від недемократичних 
політичних режимів до демократії, стала заміна старої 
компартійно-номенклатурної правлячої еліти новою 
демократичною елітою. У транзитології розрізняють 
два типа переходу – радикальний і поміркований. 
Радикальним шляхом перехід відбувався в країнах, 
де стара еліта повністю втратила легітимність. Зміна 
режиму відбулась або шляхом абдикації (відречення від 
влади), як це трапилось 1989 року в Чехословаччині й 
НДР та 1993 року в Грузії, або насильницьким шляхом, 
як 1989 року в Румунії та 2005 року в Киргизстані.

Поміркований тип переходу передбачає перемогу 
опозиції на виборах, яка або веде переговори зі старою 
елітою щодо шляхів і методів здійснення реформ, 
або допускає проникнення представників старої 
еліти до владних структур. Останній шлях досить 
тривалий. До того ж, при збереженні позицій старої 
еліти у владі можливі відхилення й зупинки процесів 
демократизації. Саме цим шляхом розвивалися події в 
Україні та більшості пострадянських країн після 1991 
року [6, с.26].

З усіх численних концепцій в Україні та Росії, які 
пояснюють перехід від ,,старої” еліти до ,,нової”, можна 
виокремити дві. З одного боку, маємо твердження про 
те, що відбулася ,,революційна” зміна еліти, а з іншого – 
твердження, що еліти залишились попередніми, лише 
змінилися декорації навколо них. На нашу думку, 
друга концепція більш оптимально дає картину 
трансформації політичних еліт України в контексті 
переходу від тоталітаризму до демократії.

Треба відзначити, що політично незалежною 
Україна стала цілком несамостійно, а внаслідок 
щасливого випадку, пов’язаного з невдалим путчем 
ортодоксальної частини номенклатури колишнього 
СРСР у серпні 1991 року, а не в результаті внутрішніх 
політичних процесів – національно-визвольних 

змагань та демократичних домагань української 
політичної контреліти, яка почала формуватися лише у 
1988-1991 роках. У 1988 р. була відновлена Українська 
Гельсінська Спілка. У листопаді 1988 р. київські 
літератори сформували групу сприяння перебудові, 
до якої увійшли І. Драч і Д. Павличко. Групу назвали 
,,Народним рухом за сприяння перебудові”. Треба 
відзначити, що у її складі були виключно комуністи [10, 
с.40]. І це цілком природно, бо Україна, на думку 
В. Полохало, була найбільш ,,законослухняною” 
у політичному просторі колишнього СРСР, а 
комуністична номенклатура мала чи не найглибше 
коріння і чи не найсприятливіші умови для збереження 
своєї влади на терені України [11, с.158]. 

Самостійність і соціально-політичний карт-
бланш отримала у 1991 році насамперед колишня 
номенклатура, а не дискриміновані нею численні 
соціальні суб’єкти політичного життя, тому ми не 
можемо говорити про ,,революційну” зміну еліти 
у 90-х роках. Треба відзначити, що, дійсно, після 
проголошення незалежності України до вищих 
ешелонів влади прийшло багато нових людей з лав 
контреліти радянських часів. Серед них було чимало 
представників художньої та наукової інтелігенції. 
Проте з плином часу більшість з них втрачали високі 
посади. Нові націонал-демократичні діячі, керівники 
партій і рухів були засліплені ,,раптовою” перемогою 
серпня 1991 р. і вже реально не оцінювали політичну 
ситуацію та співвідношення світоглядів ,,Схід”   ,,Захід” 
у громадський думці України. Одразу після ,,серпневої 
перемоги”, коли перед колишньою ,,контрелітою” 
раптово і ненадовго відкрилася можливість стати 
частиною політичної еліти незалежної України, вона 
показала свою неспроможність до ,,великої політики”. 
Злетіти на вершину влади у буремний час соціальних 
змін виявилося легше, аніж утримати владу.

Одним з основних шляхів переходу старої 
політичної еліти в новий політичний режим в Україні 
став „горизонтальний” перехід до лав нової політичної 
еліти через входження в нові владні інститути. Це 
стало можливим через проголошення незалежності 
комуністичною елітою та „відстрочку” у проведені 
виборів. Представники номенклатури швидко 
інкорпорували національно-орієнтовану ідеологію 
до нового власного іміджу. До того ж утворення 
власної держави піднесло їх з рангу других осіб в 
СРСР до перших в незалежній Україні (наприклад: 
Л. Кравчук, Є. Марчук, І. Плющ). Перші незалежні 
вибори в Україні відбулись у 1994 році, тоді як у 
більшості країн Центрально-Східної Європи вільні 
вибори до парламенту пройшли одразу після набуття 
країною статусу незалежної. Відстрочка у виборах 
створила умови, коли більшість населення практично 
не могла відрізнити між собою людей, що тепер почали 
називатися демократами. .

Цікавий аналіз процесу зміни еліт пропонує 
російський політолог І.Куколев, якій виділяє декілька 
моделей, за допомогою яких можна розкрити сутність 
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трансформації елітних груп. 
Модель перша – ,,зміна потоків” розглядає 

трансформацію як послідовну зміну декількох хвиль 
правлячої еліти. У цій моделі аналізуються лише 
поверхневі політичні зміни у трансформації еліти, як 
правило, лише персональний склад. 

Модель друга – ,,політичний капіталізм” є найбільш 
поширеною концепцією трансформації. Вона базується 
на тому, що в СРСР існував реально правлячий клас – 
партійно-радянська номенклатура. Зміст трансформації 
(,,перебудови”) полягав у конвертації політичного 
капіталу в капітал економічний. Про таку модель 
трансформації політичних еліт в Україні говорить 
і український вчений М. Шульга, який відзначав, 
що в результаті змін, які відбулися в суспільстві, 
виграла певна частина старої номенклатури, особливо 
регіональної, яка обміняла свої бюрократичні привілеї 
на власність у формі нерухомості, солідної частки 
підприємств, отриманих у процесі номенклатурної 
приватизації [13, с.17].

Модель третя – ,,бунт економічної еліти чи 
пробудження регіональних еліт”. ,,Перебудова” – бунт 
господарських, економічних еліт, які вимагали зміни 
політичних позицій і розкріпачення своєї діяльності.

У моделі четвертій – ,,роль контреліти”. В цій моделі 
відображені публічні і соціальні моменти політичного 
процесу [4, с.83-84].

Але не можна стверджувати, що ці моделі 
трансформації підходять цілком і до України. 
Процес трансформації радянської номенклатури 
у посттоталітарну еліту в Росії відрізняється від 
цього процесу в Україні. Росія успадкувала від 
СРСР найкраще підготовлені й кваліфіковані керівні 
кадри, які вже мали реальний досвід керівництва 
державою. Номенклатура інших республік, (у тому 
числі й в Україні) поступалася московській своїми 
якостями і фактично не мала досвіду в керівництві 
державою, оскільки державність в Україні мала в 
цілому декоративний, а не функціональний характер. 
Реальні інститути і важелі державної влади були 
сконцентровані у загальносоюзному центрі.

Треба відзначити, що у процесі трансформації 
еліт російські дослідники виділяють три етапи. 
Перший етап (,,брежнєвський”) охоплює період від 
середини 70-х до середини 80-х років. Це період 
сталої сформованої радянської еліти. Другий етап – 
це етап трансформації еліт, якій охоплює 1985-1995 
роки.. Це час ,,соціального хаосу”, період, в якому 
немає можливості побудувати всеосяжну соціальну 
модель трансформації, а лише можна спостерігати, 
як „розчиняються” основи, структури, властиві 
попередньому часу і кристалізуються елементи нової 
соціальної конструкції (організації). Ці процеси 
характерні і для України на початку 90-х р. Третій 
етап – етап формування нової еліти – розпочався 
після 1995 року [4, с.86-87]. У нашій державі процес 
трансформації еліти мав дещо інший характер. 
Відмінності спостерігалися вже на першому етапі. В 

Україні зміна вищого керівництва відбулася на чотири 
роки пізніше, ніж у Москві. Головна відмінність 
виявилася на другому етапі. В Росії завершення 
цього етапу відбулося після драматичних подій 1993 
року, коли була розстріляна Верховна Рада Російської 
Федерації і, згідно з новою Конституцією РФ, суттєво 
обмежена роль парламенту в державному житті та 
значно посилена роль Президента.

На нашу думку, в Україні і по сьогоднішній день йде 
процес трансформації політичної системи, а значить 
і політичної еліти країни. Стрибкоподібні переходи 
від однієї політичної системи до іншої: від розпаду 
тоталітаризму до лібералізації режиму, потім до 
електоральної демократії з надзвичайним посиленням 
президентської влади, і нарешті, внаслідок політичної 
реформи 2004 р., переходом до парламентсько-
президентської республіки з бажанням монополізувати 
внутрішню політику в руках прем’єра, призвели до того, 
що сучасний український політичний простір виявився 
наділеним усіма ознаками так званої ,,сірої зони”. Це 
поняття вводять Л. Діамонд і Т. Карозерс на початку  
XXI ст. характеризуючи держави з перехідними 
режимами. На їхню думку, більшість країн, що вступили 
в ,,сіру зону”, не відносяться ні до диктаторських, ні до тих, 
які безумовно просуваються до демократії; деякі з них  
являють собою електоральні демократії, але за від-
сутності легітимності і інституціональності [3, с.48].

Висновок з даного дослідження. Недосконалість 
Конституції і прагнення деяких кандидатів в 
Президенти 2010 року підсилити роль інституту 
Президентства дає нам можливість зробити висновок 
про те, що зміни в Конституції можна чекати в 
найближчому майбутньому. Неусталена політична 
структура суспільства є важливою обставиною 
формування та трансформації політичної еліти в 
Україні. Головна особливість сучасної політичної 
еліти України в тому, що вона роз’єднана. Слова  
М. Гумільова про те, що Київська Русь загинула із-за 
егоїзму і ,,шкурницьких інтересів” правлячої еліти, яка 
не здатна до самопожертвування ради безкорисливого 
патріотизму, актуальні і по сьогоднішній день.

Перспективним напрямом подальших досліджень 
є здійснення порівняльного аналізу механізмів 
формування політичної еліти в гібридному політичному 
режимі та за умов поліархії.
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ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ
У статті досліджується політологічний 

дискурс застосування інституальної методології. 
Зазначається, що у сучасній українській політичній 
науці активно вивчається інституалізація досить 
різних політичних явищ і процесів. Серед них найменш 
розробленою є проблема транспарентності влади, 
інституальні аспекти якої ще фактично зовсім 
не досліджувалися українськими політологами. 
Автор аналізує сутність процесу інституалізації 
транспарентності влади, визначає її об’єктивні 
умови та основні характеристики. Вона робить 
висновок, що для інституалізації транспарентності 
влади в Україні вже склалися необхідні умови, тому 
виникає потреба дослідження українського досвіду 
інституалізації транспарентності влади, порівняння 
його з досягненнями інших країн.

Ключові слова: інституціальна методологія, 
інституалізація, транспарентність влади.

Дослідження проблем політичної інституалізації 
актуально з огляду на кілька позицій. По-перше, 
у сучасній політичній науці вивчення інститутів 
є перспективним не лише у контексті розвитку 
наукової теорії, але і практично-прикладних 
аспектів її застосування. По-друге, використання 
інституціальної методології, як і загалом інтерес до 
інституціальної і неоінституціальної теорії, пов’язаний 
з прагненням досліджувати сучасні політичні процеси 
комплексно і всебічно. По-третє, вивчення інституту 

транспарентності влади як форми політичної 
інституалізації у вітчизняній політичній науці поки що 
має незначне поширення. Це певною мірою обумовлено 
тим, що у нас не сформовано відповідний понятійний 
апарат, сам термін „транспарентність влади” майже не 
вживається в українській науці та політичній практиці, 
до того ж транспарентність влади не сформувалася як 
політичний інститут. Проте, до нього повною мірою 
можуть бути віднесені слова відомого американського 
дослідника С. Хантигтона: „Соціальна і економічна 
модернізація підриває старі форми влади і руйнує 
традиційні політичні інститути. І не обов’язково вона 
створює нові форми або нові політичні інститути. 
Однак, розширюючи політичну свідомість і політичну 
активність мас, вона створює найгострішу в них 
необхідність” (виділено нами − О.К.) [6, с. 449].

Саме тому предметом нашого дослідження 
стала інституалізація транспарентності влади. Мета 
дослідження − вивчення політологічного дискурсу 
застосування інституціальної методології у сучасній 
українській політичній науці та аналіз сутності процесу 
інституалізації транспарентності влади.

Загалом, на наш погляд, в українській науці, переважає 
економічний і соціологічний дискурси застосування 
категорій „інститут” та „інституціалізація”. В одній 
з праць, що презентує інституціальні дослідження та 
узагальнює українські та російські дослідження цій 
галузі, констатується факт поширеності на межі ХХ 

колев // Общественные науки и современность. – 
1997. – № 4. – С. 82-91; 5. Мандзій Л. Політичні еліти 
постсоціалістичних країн: проблеми методології 
дослідження / Л. Мандзій // Вісник Львів. ун-ту. — Серія 
філософські науки. – Львів, 2002. – Вип.4. – С.171-176; 
6. Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: 
політичний режим після ,,помаранчевої революції” / 
Юрій Мацієвський // Політичний менеджмент – 
2006. – № 5. – С. 18-32; 7. Мельвиль А. Ю. Опыт 
теоретико-методологического синтеза структурного и 
процедурного подходов к демократическим транзитам / 
А. Ю. Мельвиль // Политические исследования. – 1998. – 
№ 2. – С. 6-38; 8. Никулин В. С. Элитные изменения: 
концептуальный анализ динамического аспекта 
функционирования элит // Методологія, теорія та 
практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: 
Збірник наукових праць. / В. С. Никулин. – Харків: 
Видавничий центр Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 
2005. – С.90-92; 9. Основи демократії: Навч. посібник 
для студентів вищ. навч. закладів / [Бессонова М., 
Бірюков О., Бондарчук С. и др.]; за заг. ред. А.Колодій. – 
К. : Вид-во „Ай Бі”, 2002. – 684 с.; 10. Пилипенко В. Є.
Владна еліта у контексті суспільного розвитку / 
Пилипенко В. Є., Привалов Ю. О., Ніколаєвський В. М. – 
К. : ПЦ „Філіант”, 2008. – 158 с.; 11. Полiтологiя 
посткомунiзму: Полiтичний аналiз посткомунiстичних 

суспiльств : / [Бистрицький Є., Дергачов О., Макєєв С., 
Полохало В. и др.] ; керівник авт. колективу В. Полохало. – 
К. : Полiтична думка, 1995. – 368 с.; 12. Полохало В. 
Неототалітарні трансформації посткомуністичної 
влади в Україні / Володимир Полохало // Політична 
думка – 1994. – № 3. – С. 16-17; 13. Шульга М. Еліти 
в суспільстві: нагальний зміст теоретичної проблеми / 
Микола Шульга, Олександр Потєхін, Наталя Бойко, 
Олена Парахонська, Тетяна Шульга // Розбудова 
держави. – 1998. – № 7-8. – С. 13-27.

Dmytro Korotkov 
Transformation of Political Elites in Ukraine in the 

Context of Transitology Paradigm
One of the actual problems in contemporary condition 

of developing transitology is comprehension of transfor-
mation processes in the Post-communist world. In the arti-
cle the author examines transition problems from totalitari-
anism to democracy and transformation of political elite of 
Ukraine in this period. The author finds out reasons which 
break the process of replacement of old nomenclature elite 
by a new democratic one. The author also analyzes pos-
sibilities of application of democratic transit experience to 
the Eastern Europe states, including by Ukraine.

Key words: post-communist transformations, political 
elite, democratic transit, nomenclature.



253

та ХХІ століття інституціальних досліджень, перш за 
все, у галузі економічних наук, йдеться про десятки 
наукових праць, присвячених різним напрямкам 
інституціальних досліджень [4]. Проте і в рамках 
політологічного дискурсу науковці також застосовують 
інституціальну методологію, досліджуючи досить різні 
політологічні проблеми. По-перше, це інституціальні 
дослідження загальних проблем влади і політичної 
сфери життя, феномена політичних інститутів, 
демократії. Таких праць порівняно мало. Цей 
напрям досліджень репрезентований монографіями 
В. Ребкало і Л. Шкляра, М. Панова і Л. Герасіної, 
дисертаціями М. Ніколаєвої, О. Півторака, С. Довгого, 
статтями М. Кармазіної, Ф. Барановського, О.Бавико,  
А. Француза, колективними підручниками, підготовлені 
політологами та ін. 

Найбільший інтерес у науковців викликають 
традиційні політичні інститути суспільства − 
президентство, парламентаризм та політичні партії. 
Інституальний аналіз президентства, зокрема, 
здійснювали І. Батракова, Т. Кіс, Н. Кононенко,  
М. Кармазина, І. Костицька та багато інших дослідників; 
політичних партій − М. Примуш, Л. Дунаєва,  
Д. Лук’янов, С. Довгий і Г. Левицька. О. Cкребець 
аналізувала інститут парламентаризму, І.Доля та 
Ю. Крестєва − інститут місцевого самоврядування. 
В. Пащенко − неурядові організації як інститут 
громадянського суспільства. 

Представники української політологічної науки 
з використанням інституціальної методології 
досліджували і широкий спектр часткових проблем 
політичного життя: С.Біленко та С. Осипова − політичне 
лідерство; О. Михайловська − роль політичної еліти у 
процесах інституалізації громадянського суспільства, 
Н. Вінничук − політичну опозицію як інститут сучасної 
демократії, В. Долгов − політичну рекламу; Л. Лясота та 
В. Рубанов − політичний аналіз; Д. Неліпа − соціальне 
партнерство; І. Кресіна, А. Коваленко, С. Балан − 
інститут імпічменту; О. Валевський і С. Конончук − 
інститут державних секретарів; С. Новиков − 
громадський контроль виборчого процесу; В. Вдовичин − 
свободу особи в процесі інституціалізації суспільства; 
В. Ладиченко − інституціалізацію справедливості в 
процесі державотворення; В. Колюх − інституальні 
чинники політичної стабільності в демократичному 
суспільстві; С. Сабанадзе − інституціалізацію груп 
інтересів в перехідних суспільствах; Р. Мацкевич − 
інститут лобізму; І. Дідковська − інститут омбудсмена.

Ці дослідження відображають реальні процеси 
інституціалізації окремих політичних явищ і 
процесів. Зрозуміло ними не вичерпується коло 
тих проблем суспільного життя, що потребують 
політичної інституціалізації. Серед них − проблема 
транспарентності влади, інституціальні аспекти якої 
ще фактично зовсім не досліджувалися українськими 
політологами. 

Інститут (від лат. institutum − встановлення, 
заснування) − поняття, що має у науці досить різні 

трактування. Ми будемо використовувати підхід до його 
розуміння, запропонований у 1990 р. американським 
вченим Д. Нортом. Сформульоване ним визначення 
вже стало класичним: інститут − це „правила гри” у 
суспільстві, це обмежувальні рамки, створені людьми 
для організації взаємин між ними. На думку науковця, 
інститути включають в себе все форми обмежень, 
створених людьми для того, щоб надати певну 
структуру людським взаєминам. Інститути зменшують 
невизначеність, структуруючи повсякденне життя, 
організують взаємини між людьми, визначають і 
обмежують набір альтернатив, які є в кожної людини.

Д. Норт вважає, що інститути бувають не лише 
формальними (правила, придумані людьми), але і 
неформальними (загальноприйняті умовності і кодекси 
поведінки). Вони є не лише продуктом свідомого 
людського задуму але і продуктом спонтанного 
процесу історичного розвитку. Інституціональні 
обмеження включають як заборони індивідам робити 
певні дії, так і вказівки, при яких умовах окремим 
індивідам дозволені певні дії. Тому дослідник і 
тлумачить інститути як рамки, у межах яких люди 
взаємодіють один з одним. Але оскільки і встановлені 
свідомо людьми правила, і неформальні кодекси іноді 
порушуються, тому важливий елемент механізму 
функціонування інститутів полягає у встановленні 
факту порушення та покаранні порушника [3, с. 17-18]. 

За Д. Нортоном, між інститутами та організаціями 
існують принципові розходження. Подібно інститутам, 
організації структурують взаємини між людьми, 
оскільки виникають внаслідок існування інститу-
ціональних рамок. Організація − це група людей, 
об’єднаних прагненням спільно досягти якої-небудь 
мети. Інституціональні рамки впливають і на те, які саме 
організації виникають, і на те, як вони розвиваються. 
Але, у свою чергу, і організації впливають на процес 
зміни інституцій, виступаючи головними агентами 
інституціональних змін [3, с. 19-20]. 

Головна роль інститутів у суспільстві визначається 
зменшенням невизначеності і встановленням стійкої 
(хоча не обов’язково ефективної) структури взаємодії 
між людьми. Але стабільність інститутів ніякої 
мірою не суперечить тому факту, що вони час від 
часу змінюються. Розвиваються всі види інститутів. 
Інститути формують можливості, які мають члени 
суспільства. Організації створюються для того, щоб 
використовувати ці можливості. Розвиваючись, 
організації змінюють інститути. На думку Д.Норта, 
результуючий напрямок інституціональних змін 
формується,

• по-перше, „ефектом блокування”, що 
виникає внаслідок симбіозу (зрощування) інститутів і 
організацій на основі структури спонукальних мотивів, 
створюваної цими інститутами, і, 

• по-друге, зворотним впливом змін у наборі 
можливостей на сприйняття і реакцію з боку індивідів. 

Вчений робить висновок, що і формальні, і 
неформальні інституціональні обмеження ведуть до 
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утворення цілком певних організацій, які структурують 
взаємодію у суспільстві. Ці організації виникають 
на основі стимулів, закладених в інституціональній 
системі, а тому результативність їхньої діяльності 
залежить від цієї системи [3, с. 21, 23 ]

Політичний інститут − традиційна категорія 
політології. За образним висловлюванням К. фон Байме, 
інституціоналізм є „дідусем політичної науки” [2]. 
Виходячи з визначення інституту, наведеному вище, 
політичний інститут можна характеризувати як „правила 
гри” у суспільстві, обмежувальні рамки, створені 
людьми для організації взаємин у системі відносин 
політичної влади. Політичний інститут, з одного боку, є 
об’єктивним явищем, що не залежить від волі і бажання 
окремих індивідів і спонукає їх орієнтуватися у своїй 
поведінці на певні моделі поведінки, певні феномен, 
оскільки існує лише в діях людей, що відтворюють 
відповідний тип відносин і взаємодій. 

До нашого суспільства повною мірою можна 
віднести висловлені американським вченим  
С. Хантингтоном думки, що стосуються політичної 
модернізації суспільства, в якому, на його думку, 
особливе значення має процес формування політичних 
інститутів, здатних залучити широкі верстви населення 
до перетворень [6, с. 12]. Науковець зазначає, чим 
більш складним і неоднорідним є суспільство, тим 
більше досягнення і підтримка політичної єдності стає 
залежним від функціонування політичних інститутів. У 
суспільстві, що володіє досить високою неоднорідністю 
і складною структурою (таким є сучасне українське 
суспільство − О.К.), жодна соціальна група не може 
правити поодинці і тим більше не може встановити 
згоду, якщо не створені політичні інститути, які б 
існували певною мірою незалежно від тих соціальних 
груп, які їх створили [6, с. 29]. .

С. Хантингтон доводить, що у простому суспільстві 
спільність ґрунтується на безпосередньому зв’язку 
однієї особи з іншими. У більш складному − на 
принципах, традиціях, міфах, кодексах поведінки, 
нормах і установках. „Співтовариство, − пише він, − 
припускає не просто „спільне існування”, але 
впорядковане, стабільне і стійке спільне існування. 
Коротше кажучи, спільне існування має бути 
інституіалізованим. ...Інститути, у свою чергу, надають 
новий зміст загальної меті і по-новому погоджують 
приватні інтереси індивідів і груп... Рівень єдності 
в складному суспільстві залежить, у першому 
наближенні, від міцності і чинності його політичних 
інститутів. Інститути є поведінковим виразом 
моральної згоди і спільних інтересів” [6, с. 30]. 

У контексті нашого дослідження важлива й інша 
думка С. Хантигтона: політичні інститути виникають не 
 за один день, а тому політичний розвиток є в цьому сенсі 
повільним процесом, особливо якщо порівняти його с 
набагато більш динамічним процесом економічного 
розвитку. Інституціалізація трактується науковцем як 
„процес, за допомогою якого організації і процедури 
отримують цінність і стабільність” [6, с. 32]. 

Перетворення політичного явища на політичний 
інститут; його формалізація та упорядкування 
визначається як політична інституалізація. Політична 
інституалізація розглядається як процес, завдяки якому 
певне політичне явище стає стійким і стабільним 
з точки зору норм і зразків поведінки, установок і 
культури. 

Поняття, що вводиться нами, „інституалізація 
транспарентності влади” є результатом застосування 
інституційного підходу до дослідження владних 
процесів і може розглядатися як специфічна форма 
політичної інституалізації, а транспарентність влади 
відповідно як певний політичний інститут сучасного 
суспільства, який починає формуватися спочатку у 
більш розвинених демократичних країнах світу, але 
сьогодні виходить на порядок денний і в сучасному 
українському суспільстві. Російський дослідник цього 
інституту Н. Анисимцев, зазначає, що затвердження 
інституту транспарентності є багаторічною тенденцією 
для великої групи розвинених країн, суспільно-
державний устрій яких прийнято називати ліберально-
демократичним [1].

Інституалізація транспарентності влади визна-
чається нами як нормативно-правове, організаційне 
та політико-культурне забезпечення взаємодії влади 
різного рівня з громадськістю на основі принципів 
прозорості, відкритості, гласності, публічності та 
підзвітності. 

Умовами інституалізації транспарентності влади 
можна вважати наступні чинники: 

• потреба впорядкування відносин між владою 
і громадськістю, що склалася протягом певного 
історичного періоду;

• традиції зв’язків між владою і суспільством, 
сформовані раніше, впорядкування зв’язків, правил 
поведінки, створення певних норм побудови відносин, 
що складалися між ними протягом тривалого часу 
і довели необхідність оптимізації взаємин влади і 
громадськості на принципах прозорості, відкритості, 
гласності, публічності та підзвітності;

• визначення соціальних ролей учасників 
взаємодії та виділення статусно-ролевих груп, які 
мають забезпечувати функціонування цього інституту 
(створення певних організаційних структур влади 
різного рівня, здатних забезпечити взаємодію влади та 
громадськості на принципах прозорості, відкритості, 
гласності, публічності та підзвітності влади, 
виникнення структур громадянського суспільства, 
здатних контролювати цю взаємодію і дії влади). 
Завдяки існуванню чітко визначених статусно-
ролевих груп та їх опори на організаційні структури 
влади та громадянського суспільства створюються 
певним чином упорядковані форми забезпечення 
транспарентності влади у різних сферах життя 
суспільства тобто відбувається процес її інституалізації.

Аналізуючи механізм інституалізації транс-
парентності влади, можна виділити кілька основних 
характеристик, що характеризують даний процес. 
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1. Інституалізація транспарентності влади, перш за 
все, пов’язана з визначенням головної мети і функцій 
інституту транспарентності влади у суспільстві. 
Головна мета цього інституту може визначатися як 
забезпечення потреби системи влади у збереженні 
стабільності та ефективного функціонування. 

Функції інституту транспарентності влади другі 
описують коло дій, що здійснюються в рамках 
транспарентного правління. Прикладом інтерпретації 
цієї проблеми є думка Г. Пизіної, яка називає цілий 
ряд найважливіших функцій транспарентності влади 
у демократичних режимах: просвітницьку (завдяки 
прозорості й інформаційній відкритості громадяни 
інформовані не тільки про діяльність політичних 
структур, але і про свої права і свободи); забезпечення 
політичної участі, вільного і конкурентного вибору 
населенням тої або іншої альтернативи суспільного 
розвитку; вільну конкуренцію лідерів та еліт за 
владу, причому, за стороною, що потерпіла поразку, 
зберігається право її заперечувати; створення безпеки 
політичного середовища для опозиційної діяльності; 
виявлення випадків порушення прав людини і демо-
кратичних норм із метою профілактики та своєчасного 
вживання відповідних заходів не тільки усередині 
окремої держави, але й за рубежем і т.д. [5, с. 12].

2. Другий аспект інституалізації транспарентності 
влади − це забезпечення нормативно-правової 
підтримки діяльності влади на принципах прозорості, 
відкритості, гласності, публічності та підзвітності. 
Серед інших складових транспарентності науковці 
виокремлюють нормативно-правову компоненту. 
Вона визначається законодавчим закріпленням 
транспарентності. На наш погляд, це найважливіша 
складова транспарентності, оскільки впровадження 
принципу транспарентності у всіх сферах життя 
можливо лише тоді, коли буде створено та реалізовано 
відповідний законодавчий механізм, який дозволить не 
лише діяти згідно з законами та рішеннями влади, але 
і зобов’яже відповідні інституції виконувати ці закони, 
громадськість − розуміти важливість транспарентності 
для суспільного порядку та сприймати її з довірою. 
А буде такий механізм ґрунтуватися на спеціальному 
законі, чи буде спиратися на систему законодавчих 
норм, які містять різні закони та нормативно-правові 
акти, на наш погляд, не має принципового значення. 

3. Інституалізація транспарентності влади 
неможлива без оптимізації політичних процедур 
шляхом використання різноманітних технологій 
забезпечення прозорості, відкритості, гласності, 
публічності та підзвітності влади. 

4. Вироблення відповідної культури представників 
влади та політичної еліти загалом, а також створення 
системи підготовки відповідних кадрів у сфері 
державної служби та інших сферах життя суспільства

5. Формування антикорупційного світогляду і 
правосвідомості громадян, потреб громадськості у 
певній інформації про створення та діяльність влади 
(зростання „запиту” громадськості на відповідну 

інформацію). Від сформованості такої потреби та 
її реалізації в політичному житті, яка проявляється, 
зокрема у певному рівні політичної активності 
громадськості, також залежить інституалізація 
транспарентності влади. Знову згадаємо думку  
С. Хантингтона, який зауважував, що стабільність 
будь-якого суспільства залежить від співвідношення 
між рівнем політичної активності населення і 
рівнем політичної інституалізації. Рівень політичної 
інституалізація в суспільстві з низьким рівнем 
політичної активності може бути набагато нижче, 
ніж у суспільстві з більше високим рівнем політичної 
активності населення [6, с. 95]. 

6. Остаточне оформлення інституту транспа-
рентності влади потребує прийняття його норм и 
правил всім суспільством, а це пов’язано, як свідчать 
психологічні дослідження, не лише з прийняттям, 
але із внутрішнім засвоєнням їх, інакше кажучи, 
інтерналізацією норм.

Отже, розвиток суспільства змушує владу 
ставати більше транспарентною, проте реалізація 
транспарентності у практично-політичному житті 
не може бути успішною без перетворення на 
відповідний політичний інститут. Для інституалізації 
транспарентності влади в Україні вже склалися 
необхідні умови. Цей процес відбувається загалом у 
сприятливому міжнародному середовищі, яке прагне 
реалізувати принцип транспарентності не лише на рівні 
внутрішнього розвитку, але і на рівні міжнародних 
відносин. У той же час досвід передових у цьому 
плані країн не може бути механічно перенесений на 
українські реалії, тому пройти шлях інституалізації 
транспарентності влади Україна має самостійно. 
У цьому контексті виникає потреба дослідження 
українського досвіду, порівняння його з досягненнями 
інших країн. Важливим завданням є також розробка 
таких теоретичних аспектів транспарентності влади, 
як критерії інституалізації, її чинники та наслідки.
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РЕЛІГІЙНІ ЗАГРОЗИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Автор досліджує релігійні загрози в контексті 
сучасних глобалізаційних перетворень. У роботі 
подається означення релігійних загроз, проводиться 
порівняльний аналіз ролі релігії в сучасних цивілізаціях 
Сходу і Заходу. Аналізуються тенденції і загрози 
реалізації релігійної свободи. Подаються сценарії 
розвитку релігійної свободи за умов глобалізації. 
Автор аргументовано доводить, що нехтування 
релігійними чинниками призводить до опозиційних 
тенденцій щодо розвитку релігійної культури, 
наслідком чого є феномен релігійної мобільності і 
політизація релігії. Відтак релігія стає осередком 
напруженості міжрелігійних протиріч, невирішеність 
яких у сучасному світі призводить до великої кількості 
релігійних і нерелігійних конфліктів.

Ключеві слова: взаємовідносини церкви і 
держави, секуляризація, інформаційне суспільство, 
глобалізація, десакралізація, загрози релігійній свободі, 
глобалізаційний секуляризм.

Усе змінилось. Глобалізація матеріальних потоків 
і ідей, розмаїття культур, зростання конфліктів так чи 
інакше пов’язані з релігійними віруваннями. Релігії, 
які повинні нести людям радість і умиротворення, 
сьогодні стали чи не головним джерелом небезпеки 
і неспокою в світі. Логічно виникає питання: яким є 
внесок у розвиток глобального суспільства розрізнених 
релігійних елементів?

У проблемі культурної і релігійної ідентифікації 
глобалізація відіграє основоположну роль. Нинішній 
світ уособлює зіткнення між культурою Заходу, 
що претендує на універсальність, і цивілізаціями, 
на які спрямована така уніфікація. Такі зіткнення 
проявляються в різних формах, у тому числі і в формі 
релігійних конфліктів. Неминуче цей процес усклад-
нює відносини між християнським і нехристиянськими 
світами, перш за все з ісламським, і може зрештою 
призвести до катастрофічних наслідків.

Звідси видається актуальним дослідження, яке має 
на меті вивчення потенційних релігійних загроз і загроз 
релігійній свободі і визначення стратегії їх подолання 

в умовах розвитку глобалізаційних тенденцій. Відтак 
маємо такі завдання: 1) визначити основні загрози 
релігійної свободи; 2) проаналізувати тенденції 
розвитку загроз в умовах глобалізації; 3) порівняти 
бачення загроз з релігійної і світської точок зору;  
4) визначити основні шляхи подолання загроз.

За результатами опрацювання літературних джерел 
можна сказати, що проблема загроз релігійній свободі 
мало досліджена. Більшість матеріалів присвячена 
проблемам релігійного екстремізму і релігійного 
тероризму. Переважна більшість авторів вбачає причини 
релігійних конфліктів і загроз у зіткненні Східної і 
Західної цивілізацій, мусульманського і християнського 
світогляду. Російські та європейські науковці і 
публіцисти основну небезпеку пов'язують з ісламським 
фундаменталізмом. Сучасні ж теологи, незалежно 
від віросповідання, уважають, що основна причина 
ситуації, що склалася в сучасному світі, – тотальна 
секуляризація світогляду. Саме вона спотворює ту чи 
іншу релігію, виставляючи її у викривленому світлі. 
Розбіжності усвідомлення сутності релігійної свободи 
викликають її неоднозначні тлумачення і оцінки, що в 
свою чергу породжує релігійний фундаменталізм і, як 
наслідок, нетерпимість до представників інших релігій 
і переконань.

У своїй знаменитій праці „Зіткнення цивілізацій” 
С.Гантінгтон торкається проблем релігійного характеру. 
Шукаючи основні причини і засади сучасних форм і 
виявів протистояння на глобальному рівні, він зазначає: 
однією з найпоширеніших помилок сьогодення є 
точка зору, „яка має своє коріння в переконанні часів 
„холодної війни”, згідно з яким єдиною альтернативою 
комунізму є ліберальна демократія, і смерть першого 
призводить до універсальності другої” [9].

Ідея єдності, яку несе глобалізація, не нова, 
оскільки саме ця ідея була вперше сформована 
релігією. До капіталізму саме релігія сприяла інтеграції 
світового співтовариства, тоді як у буржуазний період 
інтеграція суспільства і його ідеологія починає 
набувати секуляризованого просвітницького характеру. 

„Политические институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и политические 
процессы и технологии”. − М.: Российская академия 
государственной службы при Президенте РФ, 2006. − 
20 с.; 6. Хантингтон С. Политический порядок в 
меняющихся обществах. − М.: Прогресс-Традиция, 
2004. − 480 с.
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The Institutionalisation

of the Authorities Transparency
The political science discourse of institutional method-

ology application is investigated in the current article. It 
is noticed that in modern Ukrainian political science the 
different political phenomena and processes are actively 

studied. Among them the problem of the transparency of 
the authorities is the least developed, which institutional 
aspects actually were not investigated at all by the Ukrai-
nian political scientists. The author analyzes essence of the 
process of the institutionalisation of the transparency of 
authorities, defines its objective conditions and the basic 
characteristics. The author concludes that institutionalisa-
tion of the transparency of the authorities in Ukraine has 
already developed necessary conditions; therefore there 
is a requirement of research of the Ukrainian experience 
of institutionalisation of this transparency, its comparison 
with achievements of other countries.
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Унаслідок поширення глобалізацією секуляризованої 
моделі взаємозалежного світу релігійний світогляд 
узагалі втрачає домінуюче положення.

Світська влада і секуляризація – це закономірний 
наслідок кризи монархічно-теократичних моделей 
державності. Розклад християнської системи цінностей 
і її переродження в протестантизм дозволило запанувати 
„духу капіталізму”. Секуляризована культура Заходу 
не просто заперечує релігію, але й породжує ряд 
альтернатив. З одного боку, західна культура застосовує 
моральну і навіть релігійну аргументацію виправдання 
історичної доцільності своїх дій, а з іншого – 
намагається ідеологію неолібералізму поставити на 
рівень християнських цінностей, що призводить до 
своєрідного глобалізаційного секуляризму в формі 
своєрідної нової всесвітньої релігії. Відбувається зміна 
поняття „релігійності”. Релігійність стає лише однією 
складовою духовного і психологічного життя індивіда, 
проте не домінуючою. Десакралізація не виключає 
релігійності (М. Хайдеггер), а навпаки – призводить до 
піднесення релігійного переживання і християнського 
світогляду. Утрата релігією монополії на ідеологічному 
рівні закріплює ринкові відносини щодо неї.

Легітимізація секуляризованої „свободи совісті”, 
розмаїття релігійного споживання в пострелігійній 
культурі призводить до деперсоналізації, або ж 
заперечення загальної культурної очевидності 
релігії, а також локалізації релігійного досвіду, тобто 
абсолютизації його особистісного переживання. 
Відтак опозиційні тенденції розвитку релігійної 
культури проявляються в релятивізації релігійних 
констант і її актуалізації як способу культурної 
ідентифікації. Наслідком першого є феномен релігійної 
мобільності (трансформація доглобалізаційних релігій 
і виникнення неорелігійних утворень), наслідком 
другого – політизація релігії.

Мультикультурність глобального світу, яка 
припускає наявність безлічі пристосованих одна до одної 
культурних парадигм, протистоїть монотеїстичному 
світорозумінню рівності перед Богом, єдності людини 
і світу, що заперечує „іншість”. Будь-яка монотеїстична 
релігія, претендуючи на абсолютність свого принципу, 
не може погодитися з онтологічною самостійністю 
інших структур, іншого способу центричності, і навіть 
нецентрованістю взагалі. Тому релігія стає осередком 
напруженості і нагромадженням культурних протиріч, 
невирішеність яких у глобалізованому світі призводить 
до виникнення конфліктних ситуацій, зокрема в форми 
релігійного конфлікту.

Під впливом глобалізації відбуваються значні зміни. 
У багатьох країнах не тільки громадські установи, але 
й буденне життя вивільняється з-під влади традиції. 
Навіть суспільства, що здавалося б зберігають свою 
традиційність, починають децентралізуватися. 
Зміни, набираючи ваги, вибудовують глобальне 
космополітичне суспільство, якого раніше не було. 
Водночас глобалізаційні процеси не послаблюють 
напруженість у різних регіонах світу, а дедалі 

виразніше заводять у „глухі кути” глобалізації – 
негативні соціально-національні наслідки для всіх 
країн. Основним протистоянням глобалізації сьогодні 
постає поглиблення протиріччя між розвиненими 
країнами Заходу і рештою людства, що експлуатується 
світовими країнами-лідерами і все більше відстає 
від них. Така ситуація не може не загрожувати 
міжнародними конфліктами. Неспроможність 
більшості країн наздогнати розвинений світ, соціальна 
нерівність і нездійснені очікування, коли засоби 
масової інформації демонструють стандарти добробуту 
і споживання розвинених країн світу – усе це стає 
джерелом соціальної напруги. Однобічні переваги під 
час розподілу вигод від глобалізації залишають цілий 
ряд країн і регіонів на периферії прогресу, або навіть 
поза його сферою. „Сценарій зіткнення цивілізацій є 
відповіддю на виклики глобалізації й уніфікації. Усе 
чіткіше відчуваючи небезпеку розчинення, незахідні 
цивілізації не тільки протестують, але й активно 
протидіють тенденціям становлення однополярного 
світу, остаточному розколу країн і цивілізацій на 
багаті і бідні, диктату однієї наддержави. Тривога про 
долі наступних поколінь штовхає на крайні форми 
протистояння, аж до міжнародного тероризму й загрози 
зіткнення цивілізацій” [9]. Чи не найактуальнішою 
і, водночас, найменш дослідженою на сьогодні є 
релігійний аспект загроз.

Свободу віросповідання можна також хибно 
тлумачити, зловживаючи нею. У сучасному розумінні 
свобода віросповідання відокремлюється від 
питання істинності і розуміється в ліберальному, 
індивідуалістичному, релятивістському й 
індиференційному значенні.

Оскільки людська особа за своєю природою 
є істотою соціальною, свобода віросповідання 
стосується не лише індивідуального відправлення 
культу, а й права публічно здійснювати віросповідання 
в релігійній спільноті. Небезпека тоталітарних сект 
полягає в тому, що їх структури і екстремістські 
методи кидають виклик загальноприйнятим нормам і 
демократичним цінностям.

Повага, на яку може претендувати кожне релігійне 
переконання і релігійна спільнота, має гарантуватися 
також кожному іншому релігійному переконанню 
і релігійній спільноті. Право на власну свободу 
віросповідання не може тоді бути приводом для 
нетерпимого, зухвалого і агресивного ставлення 
до інших релігій і церков. Це стосується особливо 
історично зумовленого релігійного переконання 
більшості. Релігійній меншості повинна, звичайно, 
належати свобода віросповідання, і спосіб, у який 
держава поводиться з меншістю, є своєрідним тестом-
перевіркою стану свободи в державі. З іншого боку, 
релігійна меншість також повинна поважати історично 
й культурно зумовлену релігійну більшість. На рис.1 
подається перелік загроз релігійній свободі з світської 
і релігійної точок зору.
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На рівні спроби розкриття найбільш значущих 
альтернатив глобалізації за „вестернізованим” 
сценарієм С. Гантінгтон відзначає роль релігійного 
чинника поруч етнонаціональним і цивілізаційним: 
„Релігія в нинішньому світі – найголовніша сила, яка 
вмотивовує дії й мобілізує людей... Поділ людей часу 
„холодної війни” вже позаду. Більш фундаментальні 
принципи розділення людства – етнічні, релігійні й 
цивілізаційні – залишаються і стають причиною нових 
конфліктів” [9].

Протистояння відбувається по цивілізаційних 
„лініях розлому”. Усі другорядні і неістотні чинники 
або відпадають і стираються, або ж, і здебільшого 
відбувається саме так, вливаються в єдине русло 
розмежування, підсилюючи його дію своєю 
присутністю. С. Гантінгтон з цього приводу говорить 
наступне: „Одного разу будучи розпочатими, війни 
по лініях розлому, подібно до інших міжобщинних 
конфліктів, мають тенденцію жити власним життям і 
розвиватися за принципом „дія – відгук”. Ідентичності, 
які до цього були множинними і випадковими, 
фокусуються й укорінюються. Відтак общинні 
конфлікти отримують назву „війн ідентичності”.

Конфлікти глобалізаційної доби кваліфікуються на 
найбільш глибинному і, тим самим, наймасштабнішому 
рівні – світоглядному. Наслідком цього, за  
С. Гантінгтоном, є наступний розвиток сценарію 
протистояння: „Відповідно до зростання насилля, 
поставлені на карту початкові проблеми зазвичай 
піддаються переоцінці винятково в термінах „ми” 
проти „них”, група згуртовується ще сильніше, а 
переконання міцнішають”. Тут уже виокремлюється 
інший істотний аспект „війн ідентичності”, і можна 
зробити висновок: нинішнє світове суспільство є 
радше суспільством закритого типу – однополюсним, 
безальтернативним щодо ідеології й перспектив 
розвитку, непримиренним до „ворога”. Як вважає 
Б. Новіков: „Захід з його давніми місіонерськими 
традиціями, і головним чином Америка, гадає, що 
незахідні народи повинні перейняти західні цінності 
демократії, вільного ринку, контрольованого уряду, 

прав людини, індивідуалізму, панування права й відтак 
повинні втілити всі ці цінності в своїх інститутах. 
Меншості з інших цивілізацій з радістю приймають 
і підтримують цінності, але в незахідних культурах 
переважає інше ставлення до цих цінностей: від 
широкого розповсюдженого скептицизму до жорстокої 
протидії. Те, що для Заходу – універсалізм, для інших 
– імперіалізм. С. Гантінгтон прямо звинувачує західні 
уряди й міжнародні транснаціональні інститути в тому, 
що глобалістський курс, який вони проводять, веде до 
війни. Важливо усвідомити, що втручання Заходу в 
справи інших цивілізацій є єдиним найнебезпечнішим 
джерелом нестабільності й потенційного глобального 
конфлікту в поліцивілізаційному світі. Головне турбує 
далекоглядного автора: зрештою цю війну Захід 
програє” [9].

Захід і Схід мають принципово різні погляди 
на людину, її призначення в світі, способи 
самоствердження, свободу і відповідальність. 
Глобалізація означає насамперед денаціоналізацію – 
ерозію, але й можливу трансформацію національної 
держави в державу транснаціональну. Державні й 
традиційні соціальні структури руйнуються практично 
в усіх країнах, що розвиваються. Цілі регіони 
виявляються некерованими. Парадокс сучасного 
етапу глобалізації в тому, що на його тлі, паралельно 
до процесів глобальної інтеграції, інтенсивно йдуть 
процеси сучасної цивілізаційної диференціації і 
глобальної дезінтеграції, роз’єднання світу.

Небажання західних країн замінити принципи 
насильства і конкуренції принципами співробітництва 
і партнерства створило умови для виникнення 
релігійної фундаменталістської опозиції, що, в свою 
чергу, змінило конфігурацію і зміст усієї системи 
світової безпеки. За умов глобалізації відбувається 
зіткнення між космополітичним світоглядом і 
фундаменталізмом. Філософський словник дає 
таке означення фундаменталізму – це релігійно-
культурна орієнтація, яка намагається повернутися 
до витоків, фундаментальних основоположень тієї 
чи іншої релігійної течії. У широкому смислі слова – 
це установка на відродження глибинної традиції в 
культурі [8]. Існує думка, що фундаменталізм існував 
завжди. Однак, він виник у відповідь на глобалізаційні 
впливи, які ми спостерігаємо довкола нас.

Фундаменталізм є традицією, яку в глобалізованому 
світі захищають традиційним способом – шляхом 
зіставлення з ритуальною істиною. Причини 
розповсюдження фундаменталізму лежать у 
прискореній модернізації країн третього світу, у 
зростанні соціальної несправедливості, нерівності, 
погіршенні умов життя. Почуття беззахисності перед 
непідконтрольними процесами викликає озлоблення. 
Глобалізація, у свою чергу, ще більш прискорює події, 
наближує країни і виводить на поверхню ці проблеми.

Отже, відрив від минулого, а відтак і від традиції, 
породжує прагнення, які з’являються в свідомості 
фундаменталістів, повернутися назад у своє 
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минуле. Їх усіх об’єднує одне почуття – страх змін. 
Більше того, цей страх живе в свідомості не лише 
фундаменталістів, а всього суспільства. Страх перед 
змінами, що руйнують усталене життя, викликає 
появу терористичних угруповань і рухів. Це одне з 
негативних явищ глобалізації, реальну небезпеку якого 
не можна недооцінювати.

Відомий дослідник В. Толстих убачає найбільшу 
проблему і помилку досліджень негативних процесів 
глобалізації в нехтуванні саме духовного фактора: 
„Біда й проблема полягає в тому, що джерела й 
причини глобальних зсувів більшість дослідників 
бачать здебільшого в економіці, у нових технологіях і 
розвитку технічних засобів комунікації” [3]. Однак ще 
М. Вебер указував на значущість і вагу мотиваційної 
й ціннісної сфери в процесах зміни і трансформації 
всього суспільства [1].

Загалом можна підсумувати, що людство 
складається з національних держав, регіональних 
спільнот і культурних ідентичностей, кожна з яких 
має власне розуміння сутності і змісту суверенітету, 
у тому числі й з огляду на походження й історичний 
процес боротьби і його розбудови. У світовій 
системі відбувається збільшення й загострення 
конфліктів, оскільки глобалізація породжує не тільки 
примноження існуючих багатств, але й спричиняє 
до зростання бідності. Типи глобальної нерівності 
формуються у відповідності з принципом поділу 
соціального простору на центр і периферію – поділ 
світу, який інтегрується, у світову систему, насичену 
конфліктними факторами і ситуаціями на всіх рівнях 
соціальної взаємодії. Внутрішня структура світової 
глобалізованої системи породжує як інтеграцію світу, 
так і її дезінтеграцію, призводить до диференціації 
окремих складових і чинників.

На нашу думку, можна прогнозувати з більшою 
чи меншою ймовірністю такі тенденції: відсутність 
одностайності в розумінні релігійної свободи; 
зростання рівня міжконфесійної напруги; поява загроз 
переходу локальних міжконфесійних конфліктів 
на світовий рівень; використання міжконфесійних 
відносин у політичній боротьбі; зловживання владою 
органами державного управління, порушень принципів 
релігійної свободи, утиски релігійних меншин; 
виникнення радикальних релігійних напрямків і 
посилення їхніх позицій; зменшення можливостей 
стосовно досягнення компромісу; підвищення рівня 
конфліктності в суспільстві; зменшення ролі релігії, 
її повна приватизація; зростання міжконфесійної 
конкуренція і протистояння; зменшення рівня 
релігійної свободи.

Водночас шлях узгодженого розвитку має бути 
зовсім іншим. Майбутня світова глобальна соціальність 
можлива лише на засадах нової загальнопланетарної 
справедливості, яка повинна враховувати інтереси 
і потреби всіх суб’єктів міжнародних відносин. 
Запорукою стабільності розвитку і безпеки існування 
має стати нова етико-комунікативна парадигма 

загальнопланетарного масштабу, побудована на 
засадах взаємної поваги з боку представників різних 
культур, віросповідань і цивілізацій.

На відміну від Заходу, де релігію відтіснили 
в приватну сферу, де політичні дії спрямовані на 
поліпшення рівня життя, чи підтримання його, на Сході 
боротьба має в основі ідеологічні, релігійні аспекти. 
Що, в свою чергу, призводить до політизації релігії.

Підводячи підсумок, можна зробити такі висновки:
1) сьогодні церкви і релігії стоять перед новими 

викликами; не перевищуючи своєї місії, вони могли 
б відігравати об’єднавчу роль для демократій, але 
за умов визнання публічною владою соціальної ролі 
релігій; 2) потрібно змінити ставлення до впливу 
плюралістичного суспільства, яке наголошує на 
важливості неавторитарного і відкритого спілкування; 
3) дотримуватися свободи совісті потрібно всім, але 
необхідно подбати і про вдосконалення законодавчої 
бази, яка б ефективно регулювала церковно-державні 
відносини в площині захисту духовно-релігійної 
складової національної безпеки. 4) найважливішою 
передумовою злагоди в нашому взаємопов’язаному 
світі є мир між релігіями. Це можливо лише за умови 
визнання всіма суспільствами свободи відправлення 
культу і уникання будь-якого примусу і дискримінації 
в справах релігії; визнання прав людини, особливо 
свободи віросповідання, є сьогодні найважливішою 
передумовою миру кожного народу і між народами.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ ПІСЛЯ ВИБОРІВ 2007 – 2008 рр.

У статті автор аналізує особливості та перспективи 
подальшого розвитку партійної системи Росії після 
виборів 2007 – 2008 рр. Автор стверджує, що після 
парламентських виборів 2007 р. партійна система 
Росії проявляє тенденцію до переходу від макрорівня 
до мезорівня. Свідченням цього є суттєве скорочення 
кількості зареєстрованих партій, а також помітна 
еволюція партійної системи у бік гегемоністської. 
Провівши аналіз розвитку партійної системи, автор 
робить висновок, що сучасна партійна система Росії 
володіє ознаками партійної системи з домінуючою 
партією, яка тяжіє до встановлення гегемонії.

Ключові слова: політичні партії, партійна система 
Російської Федерації, вибори, виборче законодавство, 
домінуюча партія.

Процес створення партійної системи Російської 
Федерації розпочався майже два десятиліття тому. 
В історичному вимірі – це надзвичайно малий час, і 
все ж таки вже можна зробити певні висновки щодо 
оптимізації функціонування партійної системи Росії. 
При дослідженні процесів, що відбуваються в сучасній 
Росії, необхідно відштовхуватись від особливостей 
пострадянського суспільства, у якому формуються нові 
політичні інститути, зокрема, партійна система. Разом 
з тим, важливо враховувати особливості розвитку цих 
інститутів в країнах, де вони існують вже давно.

Проблема становлення та розвитку партійної 
системи Росії широко висвітлена не лише російськими 
дослідниками (Г. Голосов, Ю. Коргунюк, В. Гельман,  
О. Мелешкіна), а й зарубіжними дослідниками –  
Р. Саква, Г. Хейл, С. Солнік, М. Макфол та інші. 
Переважна більшість досліджень російської 
партійної системи хронологічно пов’язуються з 
періодом президентства В. Путіна і завершуються 
парламентськими виборами 2007 р., водночас сучасні 
процеси партійного будівництва залишаються поза 
увагою дослідників.

Метою статті є дослідження перспектив подальшої 
еволюції сучасної партійної системи Росії після 
парламентських виборів 2007 р.

За даними Федеральної реєстраційної служби, 
у сучасній Росії, офіційно зареєстровано лише  
7 політичних партій [14], які мають федеральний 
статус. Незважаючи на стрімке зменшення кількості 
зареєстрованих партій, адже ще на початку  
2000-х рр. їх було більше 100, варто зауважити, що 
про деякі нині зареєстровані політичні партії не можна 

впевнено сказати існують вони чи ні: бо хоча і заяв про 
їх розпуск не було, але активної діяльності вони не 
ведуть, виборці про них майже нічого не знають.

У даному контексті потребує відповіді питання 
про обставини, які стримують розвиток російської 
партійної системи. По-перше, серед великої кількості 
організацій, орієнтованих на входження до влади і 
навіть на отримання всієї її повноти, власне партій у 
Росії порівняно небагато, а переважають політичні 
рухи, об’єднання, союзи. По-друге, якщо російську 
багатопартійність оцінювати в системі мікро-, мезо-, 
макро-, мега-, то, швидше за все, найбільш повно 
ситуацію можуть відобразити крайні критерії. В окремі 
періоди своєї короткої історії кількість політичних 
утворень у країні наближалась до 300 (мегарівень), 
зараз проявляється тенденція переходу від макрорівня 
до мезорівня.

Варто зауважити, що до 2000 р. діяльність 
російських політичних організацій визначали два 
основних законодавчих акти: Конституція РФ та 
Федеральний закон „Про громадські об’єднання” від 
14 квітня 1995 р. Справжню багатопартійність жоден 
із них не стимулював. Лише у 2001 р. на розгляд 
Державної Думи було подано законопроект про 
політичні партії, спрямований на правове врегулювання 
їхньої діяльності.

Якою повинна бути політична партія в Росії, щоб 
достатньо ефективно виконувати покладені на неї 
функції? Російська дослідниця Г. Полуніна, вважає, 
що на сьогодні в Росії, як і в інших країнах, що стали 
на шлях демократизації, немає необхідності створення 
масових політичних партій, оскільки їхня головна мета – 
здобути владу шляхом перемоги на виборах, тому, 
відповідно, основна боротьба ітиме за виборця, а не за 
збільшення кількості членів партії. Це вимагає нових 
форм роботи партії з електоратом, передових техно-
логій. Тому в Росії, як і у всіх демократичних країнах, 
для зазначеної цілі необхідні кадрові партії [11].

Починаючи з 2000 р. у Росії активно розпочалось 
обговорення проектів реформування партійної 
системи. Основні вектори цього процесу за нових 
реалій базувалися на позиції керівництва Росії з 
цього питання, оприлюдненої у ряді виступів і заяв 
Президента РФ В. Путіна.

Так, у своєму виступі на установчому з’їзді 
загальноросійського політичного громадського руху 
„Єдність” (26–27 лютого 2000 р.) В. Путін, ще до 

religion in the Western and Eastern civilizations is made. 
The tendencies and threats of the religious freedom realiza-
tion are analyzed. The prospects of the religious freedom 
in the globalization are given. The author proves that the 
negating of the religious factor causes the opposite tenden-
cies of the religious culture development and as a result 
the phenomena of religious mobility and polarization is ap-

peared. Thus, religion becomes the centre of interreligious 
tension. Inability to solve these problems causes a great 
number of religious and unreligious conflicts.
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свого першого обрання на посаду Президента РФ 
оприлюднив такі тези:

- необхідно створювати умови, за яких в Росії 
нарешті з’явиться декілька загальнонаціональних, 
ідейно оформлених партій сучасного типу;

- безпорадність партійної системи перед 
обличчям як владних, так і корпоративних інститутів 
повинна залишитися в минулому; 

- реальний вплив у суспільстві може мати лише 
невелика кількість партій, на практиці по-іншому 
просто неможливо; 

- працездатна система – це дво – трипартійна, 
можливо, чотирипартійна система [15]. 

Така позиція керівництва Росії отримала поширення 
одразу ж після приходу до влади В. Путіна, який ще у 
липні 2000 р. в щорічному посланні Президента РФ до 
Федеральних Зборів заявив: „На тлі вікових традицій 
парламентаризму і багатопартійності в інших країнах 
особливо помітні недоліки нашої партійної си¬стеми..., 
сильна влада зацікавлена в сильних суперниках. 
Лише за умов політичної конкуренції можливий 
серйозний діалог про розвиток нашої держави. Росії 
необхідні партії, що мають масову підтримку і стійкий 
авторитет. І не потрібні чергові чиновницькі партії, що 
притуляються до влади, тим більше – заміщують її. 
Досвід показав..., що такі утворення гинуть миттєво, 
як тільки потрапляють із типових умов у конкурентне 
середовище” [17]. На нашу думку, справжньою метою 
таких перетворень є насамперед посилення контролю 
над політичними партіями з боку влади, з подальшим 
перетворенням „сильних політичних партій” на 
„керовані владою партії”.

Останніми роками в Росії триває активне 
обговорення проектів формування нової партійної 
системи. Аналіз засвідчує, що всі вони зводяться до 
розподілу політичного спектру на три частини: ліву, 
праву та центр. До того ж більшість авторів вважає, 
що саме центр і буде основною частиною, йому 
належатиме влада, а партії правого та лівого спектру 
перебуватимуть у „вічній опозиції”, оскільки їх 
загальний електорат складає 30-40%, а решта виборців –  
центристи [16].

Парламентські вибори 2007 р. підтвердили такі 
прогнози, щоправда доцільніше буде говорити не 
про центритстські партії, а про орієнтовані на владу, 
які в сучасних умовах виконують роль „центру” у 
політичному спектрі сучасної Росії. Взагалі сучасна 
російська влада прагне зробити все можливе, щоб весь 
політичний спектр поділявся лише на дві частини: 
провладні партії та „керована опозиція”. Для досягнення 
цієї мети на останніх парламентських виборах основну 
увагу, як до реального конкурента, влада приділяла 
виключно партіям правого політичного спектру.

Головною причиною спрямування основного 
удару влади по правому флангу є, швидше за все, те, 
що КПРФ у її теперішньому вигляді вже не становить 
загрози для Кремля. По-перше, комуністів навчилися 
стримувати; по-друге, вони перебувають на іншому боці 

електорального поля, а відповідно, є противниками, 
але не конкурентами; по-третє, їхня критика на адресу 
влади стала одноманітною і не сприймається ані 
виборцями, ані самою владою. „Праві”, у свою чергу, 
на останніх виборах розглядалися не як супротивники, 
а як суперники. Адже існуюче керівництво держави, 
всупереч офіційній пропаганді, у всіх більш-менш 
важливих питаннях, перш за все економічних, 
продовжує ту лінію, яку у 1990-тих рр. сформулювали 
ідеологи СПС [7]. Щоправда, цієї лінії влада 
дотримується вибірково: легко вирішуючи найлегші 
завдання та відкладаючи складні. В таких умовах, 
„праві” нагадують їй про шкідливість такої поведінки 
лише фактом свого існування, тому і намагається 
обмежити їхню діяльність.

Разом із тим останні парламентські та 
президентські вибори показали, що в арсеналі Кремля 
практично закінчилися відносно „цивілізовані” 
інструменти впливу. До методів власне електоральної 
інженерії можна зарахувати хіба що маніпуляції 
з виборчим законодавством, рішення В. Путіна 
очолити федеральний список „Єдиної Росії” та 
випуск на політичну сцену партійних „спойлерів”. 
Такі кроки, при всій їхній суперечливості, можна 
вважати політичними технологіями. Все решта, на 
думку російського партолога Ю. Коргунюка, це без 
будь-яких застережень адміністративне свавілля: 
змушення певних партій до переходу під контроль 
прокремлівських структур, примусове погодження 
списків та усунення від виборів непотрібних 
кандидатів, інформаційний терор, перешкоджання у 
веденні агітації, використання службового становища 
у передвиборних цілях, махінація із „забезпеченням” 
явки виборців тощо [6].

Російська влада виявилася гідною ученицею О. 
Лукашенка, який давно опанував усі перелічені прийо- 
ми (що стосується партій, то їх він фактично повністю 
усунув від виборчого процесу, щоправда, тут далася  
взнаки специфіка країни). Однак досягнення Кремля  
поки що далекі від ідеалу, до того ж не лише біло-
руського, але і казахського, де провладна партія „Нур 
Отан” отримала на парламентських виборах 88,05% 
голосів, а жодна інша партія 7% бар’єр не подолала [2].  
До Державної Думи Російської Федерації пройшли 
чотири партії, до того ж три з них отримали разом 30% 
місць, а це означає, що, незважаючи на всі маніпуляції, 
махінації та адміністративний тиск, повної суспільної 
одностайності в підтримці Кремля не вийшло.

Отже, одним із головних результатів парламентських 
виборів 2007 р. можна вважати визначення подальшого 
вектора розвитку партійної системи Росії. Вибори 
до Державної Думи РФ, зафіксувавши зменшення 
фрагментації партійної системи, також викликають 
нові проблеми, пов’язані як із легітимністю обраного 
парламенту, так і з перспективою подальшого розвитку 
партійної системи Росії. Підсумки парламентських 
виборів практично не змінили розстановку політичних 
сил у Державній Думі. Всі основні фігуранти 
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Держдуми попереднього скликання зберегли та навіть 
збільшили своє представництво за рахунок „дрібних” 
груп та незалежних кандидатів. Разом із тим окремі, на 
перший погляд, навіть незначні зрушення свідчать про 
деякі латентні, проте важливі процеси.

Перш за все, сучасна партійна система ще помітніше 
еволюціонувала у бік гегемоністської. Раніше вона 
більше нагадувала домінантну: у парламенті була 
представлена одна велика партія, яка мала конституційну 
більшість, та декілька дрібних опозиційних (умовно 
опозиційних). У теперішніх умовах, якби зникла КПРФ, 
партійна система Росії була б суто гегемоністською, 
адже опозиційність ЛДПР є виключно показовою, 
а „Справедлива Росія” ніколи не приховувала свою 
пропутінську орієнтацію (через що її часто називають 
другою „партією влади”). Однак представники 
КПРФ не лише пройшли до парламенту, але й посіли 
друге місце на виборах, внаслідок чого партійну 
систему, що склалася після парламентських виборів  
2007 р. можна вважати гібридною: щось середнє між 
мексиканською та партійною системою НДР.

Справді, партійну систему Росії, що сформувалася 
в останні роки, досить складно визначити, викори-
стовуючи класичні теорії партійних систем. Для того, 
щоб визначити партійну систему Росії як гегемоністську, 
необхідною умовою є відсутність реальної партійної 
конкуренції. І хоча рівень конкуренції на останніх 
парламентських виборах був найнижчим за останні 
роки, він усе одно ще не настільки критично низький, 
щоб упевнено говорити про встановлення гегемонії 
тією чи іншою політичною силою. Якщо говорити про 
встановлення партійної системи з домінуючою партією 
(у її класичному розумінні), то необхідно пам’ятати, 
що Дж. Сарторі описував цю систему як таку, де 
існують кілька партій, одна з яких упродовж тривалого 
часу перемагає на виборах та одноосібно формує уряд 
[13, с. 24 – 25]. У партійній системі Росії, як бачимо, 
ще немає такої партії, яка б упродовж тривалого 
часу вигравала вибори (адже „Єдина Росія” виграла 
лише вибори 2003 та 2007 р., проте треба визнати, 
що тенденція до наступних перемог у найближчому 
майбутньому вже окреслилася), не говорячи вже про 
одноосібне формування уряду.

Для визначення місця партійної системи Росії 
на шкалі гегемоністська-домінуюча, на нашу думку, 
доцільно скористатися принципом, запропонованим 
А. Лейпгартом, згідно з яким при визначенні типу 
партійної системи треба оперувати двома показниками: 
кількість партій, що представлена у парламенті та 
показник ефективної кількості парламентських партій. 
За словами А. Лейпгарта, у всіх випадках, коли сили 
партій рівні, ефективна кількість буде приблизно 
відповідати їхній кількості, а у випадку наявності 
домінуючої партії ефективна кількість буде менша, від 
реальної кількості партій [8, с. 32 – 33].

Як відомо, за результатами парламентських виборів 
2007 р. місця у Державній Думі отримали представники 
чотирьох партій. Показник ефективної кількості 

парламентських партій склав 1,917. Тобто, ми бачимо, 
що показник ефективної кількості парламентських 
партій майже удвічі менший ніж дійсна кількість 
партій представлених у парламенті, що дає підстави 
стверджувати про наявність домінуючої партії у 
партійній системі Росії. Наявність домінуючої партії 
у російському парламенті підтверджує і новообраний 
президент Д. Мєдвєдєв, який на зустрічі з виборцями у 
Нижньому Новгороді заявив, що у Росії сформувалася 
півторапартійна система, яка передбачає наявність 
однієї домінуючої партії та декількох „нішевих” [3].

Дослідник В. Гельман виділяє два основних тренди 
подальшої трансформації російської партійної системи. 
Це, перш за все, становлення домінування партії влади 
на трьох рівнях: парламентському, електоральному і, 
нарешті, регіональному. І другий, який відбувається 
паралельно з першим, хоча безпосередньо з ним не 
пов’язаний – це тренд різкого послаблення або навіть, 
вимирання, політичної опозиції у Росії, як лівої, так і 
ліберальної [18].

На нашу думку, основна проблема подальшої 
трансформації партійної системи РФ вбачається у 
наступному. Завдяки внесеним поправкам у закон 
про партії та суттєвому скороченню кількості 
зареєстрованих партій, відповідно, зменшиться і 
кількість учасників федеральних виборів. Скасування 
графи „проти всіх” суттєво підвищить раціональність 
голосування, а разом з цим збільшаться і партійні 
фракції у парламенті.

Загалом для Росії в останні роки характерним стає 
факт, що з обранням нового президента, робляться 
заяви про необхідність зміни партійної системи. 
Якщо В. Путін після свого обрання у 2000 р. говорив 
про необхідність створення партійної системи, у якій 
діятимуть 2 – 4 партії, які будуть мати підтримку 
серед населення, то Д. Мєдвєдєв, одразу після своєї 
інаугурації, заявив про необхідність існування 
у Росії 5-7 повноцінних партій [3]. Одразу після 
таких заяв серед ЗМІ поширилась інформація, що 
найближчим часом Федеральна реєстраційна служба 
повинна розпочати перевірку зареєстрованих партій, 
за результатами якої має залишитися не більше 7-8 
партій [5]. Зрештою так і сталося, однак з 8 партій, 
що припинили свою діяльність, 2 реорганізувалися у 
громадські організації – Демократична партія Росії та 
Російська екологічна партія „Зелені”, партія „Народний 
союз” приєдналася до громадської організації, ще 
дві партії реорганізувалися шляхом приєднання 
до існуючих політичних партій, і ще 3 партії були 
повністю ліквідовані („Союз правих сил”, Партія 
соціальної справедливості та „Громадянська сила”)

Однією з причин такого стрімкого скорочення 
кількості зареєстрованих політичних партій стала 
вимога про мінімальну чисельність партії у 50 тисяч 
членів, адже не всі партії здатні зібрати таку кількість 
людей. Ще одним чинником для скорочення числа 
партій у Росії є прийняття законодавчих змін щодо 
збільшення державного фінансування партій. Такий 
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захід, на нашу думку, з одного боку стимулюватиме 
укріплення партій, адже краще отримувати державне 
фінансування, ніж просити гроші у бізнесменів 
та продавати місця у списках, а з іншого – таке 
фінансування підвищить залежність партій від влади. 
Схоже, що представники партій, які пройшли до 
парламенту, вирішили, що отримувати державне 
фінансування все ж таки краще, і спершу одностайно 
внесли на розгляд Державної Думи, а потім і прийняли 
спільний законопроект, який передбачає збільшення 
фінансування партій, які отримали на виборах більше 
3%, з розрахунку 20 рублів за кожний отриманий на 
виборах голос (у 2003 р. ця сума складала 50 коп., а 
у 2006р. – 5 рублів) [4]. Одразу після прийняття таких 
змін Президент Росії Д. Мєдвєдєв, заявив: „Це рішення 
сучасне, корисне, спрямоване на якісне зміцнення 
роботи парламентських партій” [1].

Ще одним чинником для подальшого скорочення 
кількості зареєстрованих партій, могло стати 
ініціювання питання щодо збільшення кількості 
членів партій, яке піднімалося у 2008 р. І якщо 
представники партій, що не представлені у парламенті 
були незадоволені таким розвитком сценарію, то 
парламентські партії, швидше за все схилялися до 
розвитку такого сценарію. Свідченням цього є заява 
керівника фракції ЛДПР І. Лєбєдєва, в якій він заявив 
про необхідність збільшення мінімальної чисельності 
партії з 50 до 100 тисяч осіб [4].

За умови прийняття таких поправок під удар могли 
б потрапити не лише опозиційні партії „Правоє дєло” 
та „Яблуко”, які налічують трохи більше, ніж 50 тисяч 
осіб кожна, але й опозиція представлена у парламенті – 
КПРФ. Загалом становище КПРФ багато у чому 
залежить від її взаємостосунків зі „Справедливою 
Росією”, яка створювалась у першу чергу для 
підпорядкування електорального ресурсу „Родіни” та 
Російської партії пенсіонерів інтересам адміністрації 
президента і, крім того, для боротьби за електорат 
КПРФ. Голова партії „Справедлива Росія” у своїх 
виступах неодноразово звертався до представників 
КПРФ з пропозицією про об’єднання [9]. Щоправда, 
варто зазначити, що до об’єднаної партії вони 
запрошували всіх представників партії, за виключенням 
керівництва, яке, на їхню думку, займає „деструктивну 
позицію”. І тому, за умови прийняття поправок щодо 
збільшення кількості членів партії, російська влада 
могла здійснити адміністративну заборону КПРФ під 
приводом невиконання нею нових вимог закону „Про 
політичні партії”, і навіть якщо їй вдасться зберегти 
теперішню кількість своїх членів (за останніми даними – 
понад 150 тисяч [10]), то влада руками Федеральної 
реєстраційної служби під час наступної перереєстрації 
партії, почала б бракувати списки КПРФ. В таких 
умовах, представники „Справедливої Росії” в межах 
своєї партії змогли б об’єднати більшу частину, якщо 
практично не всіх, представників лівої ідеології.

Однак сценарій щодо ініціювання поправок 
стосовно збільшення мінімальної кількості членів 

партій не відбувся. Навпаки, у своєму першому 
посланні до Федеральних Зборів 5 листопада 2008 р. 
Президент РФ Д. Мєдвєдєв заявив про необхідність 
поетапного зниження мінімальної чисельності членів 
політичних партій, яка вимагається для їхнього 
створення. Реакцією на цю заяву стало внесення 
поправок до закону „Про політичні партії” [19], за 
якими з 1 січня 2010 р. партія повинна налічувати не 
менше 45 тисяч членів, а вже з 2012 р. – не менше 40 
тисяч членів.

З огляду на внесені поправки, можна припустити, 
що найближчим часом відбудеться новий етап розвитку 
партійної системи Росії, однак доти доки політичний 
устрій залишиться „недопарламентським”, доки партії 
не отримають реальної інституційної ролі в управлінні 
державою, навіть „партія влади”, не говорячи вже 
про опозицію, буде слабким, другорядним елементом 
російської політичної системи. У зв’язку з цим можна 
зробити припущення, що російське суспільство у 
перспективі буде виступати за демократичний розвиток 
країни та шукати реальну альтернативу сучасній 
моделі розвитку. Менш очевидними поки що є межі 
та недоліки запропонованої В. Путіним авторитарної 
модернізації. Серед них, як нам бачиться, важливу 
роль відіграє принципова неможливість підвищити 
ефективність роботи громіздкого державного апарату 
та знизити рівень корупції. Не менш складним буде 
забезпечення захисту прав людини (у тому числі і на 
приватну власність) створення незалежної юстиції, 
встановлення громадянського контролю над армією 
та спецслужбами, вирішення проблеми соціального 
розшарування та масової бідності [12, с. 37].

У міру того як системні недоліки авторитарної 
модернізації стають очевиднішими, суспільством 
та політичним класом буде затребувана нова, 
позбавлена цих недоліків модель розвитку. В таких 
умовах, можливо, стане зрозуміло, що подальший 
прогресивний розвиток країни можливий лише в 
межах більш відкритої, конкурентної політичної 
системи, у якій буде забезпечено політичний контроль 
над бюрократією, розширені можливості опозиції та 
гарантована повноцінна свобода слова, підвищиться 
значення парламенту, стане реально заохочуватися 
розвиток інститутів громадянського суспільства. 
Для успіху такої альтернативи Росії необхідне 
оновлення партійної системи та поява нових партій, 
здатних подолати недоліки попередників, висунути 
нових лідерів, які вироблять широку та практичну 
програму суспільних перетворень, що матиме відчутні 
переваги порівняно з теперішньою бюрократичною 
модернізацією.

Загалом, на всьому пострадянському просторі 
характерним стає процес стирання кордонів між 
політичними режимами країн з обмеженим рівнем 
конкуренції та з мінімальним рівнем конкуренції, який 
відбувається, на жаль, не за рахунок підвищення рівня 
конкуренції у країнах, де він мінімальний, а за рахунок 
його зниження у країнах з обмеженою конкуренцією. 
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Це можна стверджувати абсолютно точно стосовно 
Росії, яка майже впритул наблизилася до встановлення 
персоналістського режиму, який, безсумнівно, було б 
встановлено, якби В. Путін дав згоду балотуватися на 
третій термін. У будь-якому випадку, що стосується 
рівня політичної конкуренції, доводиться констатувати, 
що за підсумками виборчого циклу 2007 – 2008 рр. 
Росія, образно висловлюючись, стала значно ближча 
до Азії, ніж до Європи.
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Розглянуто історію виникнення та поняття 
технологій маніпуляції свідомістю електорату. 
Аналізуються основні маніпуляційні технології у 
кампанії з виборів президента України 2009-2010 рр. 
Наголошується, що лише становлення та утвердження 
в електоральному процесі України двосторонньої 
симетричної моделі PR дозволить забезпечити 
реальну демократизацію політичних виборів  
та вітчизняного політичного режиму. В демокра-
тичному суспільстві, до якого має прямувати Україна, 
в політичних технологіях повинно превалювати 

інформування електорату та просування іміджу 
політичних сил і лідерів, а не маніпулятивна складова, 
як це є в авторитарному чи тоталітарному соціумі.

Ключові слова: політичні технології, електорат, 
виборча кампанія, транзитивне суспільство, 
демократизація.

Актуальність проблеми застосування маніпу-
ляційних технологій в електоральному процесі України 
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підсумками змагання команд PR-технологів та їх 
замовників за прихильність певного сегменту виборців. 
Як слушно зазначає І.В.Альошина, „щоб управляти 
подіями, вже недостатньо управляти поведінкою 
людей. Сьогодні необхідно управляти тим, що люди 
думають та відчувають, формувати громадську думку 
та настрої” [1,с.4]. Існуючі до кінця не сформовані 
інститути виборчої та партійної систем мають цікаву 
особливість: вони підтримують ринок PR-технологій, 
який за різними оцінками складає сотні мільйонів 
доларів. По-друге, слабкість українських політичних 
партій, їхня організаційна та ідейна аморфність 
відкривають перед командами політичних технологів 
доволі широку перспективу діяльності у майбутньому, 
у тому числі й в плані відпрацювання новітніх методів 
маніпуляції свідомістю. Основні політичні партії, 
включаючи й нові „партії влади”, з точки зору деяких 
РR-технологів в теперішньому вигляді представляють 
собою своєрідні напівфабрикати для майбутньої 
виборчої кампанії. 

Мета даної статті полягає у тому, щоби розглянути 
виникнення і практику застосування маніпуляційних 
технологій у вітчизняному електоральному процесі 
та визначити модель PR, яка б сприяла нівелюванню 
дії спотворених (фальшованих) засобів роботи з 
виборцями. 

Бібліографічний огляд наукової проблеми. 
Виборчі технології в електоральному процесі 
транзитивних суспільств вивчають вітчизняні вчені 
О.Балакірєва, О.Валевський, А.Балашова, І.Жданов, 
О.Заярна, О.Кордун, Р.Павленко, Г.Почепцов, 
В.Лісничий, О.Петров, М.Побокін, Ю.Сурмін, 
Д.Наріжний, Ю.Яновська та ін. Серед зарубіжних 
авторів, які в тій або іншій мірі досліджують проблему 
електоральних технологій і пов’язані з ними питання, 
слід назвати Р.Арона, П.Бурдье, Е.Даунса, М.Дюверже, 
А.Кемпбелла, А.Лейпхарта, М.Макфола, А.Надаїса, 
Дж.Наполітана, С.Роккана, Дж.Сартори, Р.Таагапера, 
М.Уоллерстайна, М.Фіоріни, М.Шугарта та ін. Всі 
ці авторитені науковці концентрують увагу більше 
на легальних, інформативних та партнерських 
технологіях роботи з електоратом, але здебільшого 
залишають осторонь їхню маніпулятивну складову.

Виклад основних положень. Політичні техно-
логії виникають в галузі public relations. Словоспо-
лучення public relations (англ. – взаємовідносини 
з громадськістю) вперше використав понад 
двісті років тому, у 1807 році, третій президент 
США Томас Джефферсон. Автор Декларації 
незалежності США вважав, що без цілеспрямованого 
конструювання відносин з громадськістю демократія 
є просто неможливою. Поняття „public relations” 
застосовувалося ще в 1830-х роках, позначаючи дії 
заради суспільного блага [5,с.15]. Американський 
автор М.Менчер запропонував наступне визначення, 
яке вже встигло стати майже хрестоматійним: „паблік 
рілейшнз – це функція менеджменту, дає оцінку 
ставленню громадськості, ідентифікує політику та дії 

індивідуума або організації з громадськими інтересами 
і реалізує програму дій задля знаходження суспільного 
розуміння та прийняття” [8, с. 347].

Поняття „паблік рілейшнз” у своєму розвитку 
пройшло кілька етапів, пов’язаних з ускладненням 
соціального організму в західних суспільствах. Від 
моделі реклами, або „publicity”, яка відрізняється 
однобічним маніпуляторським підходом (нині 
ця модель застосовується в 12-15% практики та 
повністю відсутня у соціально-політичних сферах), 
до двосторонньої симетричної моделі (передбачає 
взаєморозуміння й партнерство з об’єктом впливу, 
відмову від пропаганди, фальсифікацій і брехні). 
Питома вага останньої моделі постійно збільшується. 
І хоча вона займає нині 12-15% практики, експерти 
стверджують, що майбутнє належить саме цій моделі  
[4, с.174].

За умов управлінської ролі „паблік рілейшнз” 
суспільні зв’язки за півтора століття пройшли шлях від 
моделі „голої” реклами, моделі суспільної інформації, 
двосторонньої асиметричної моделі до двосторонньої 
симетричної моделі, що враховує інтереси й мотивації 
як суб’єкта, так і об’єкта суспільних зв’язків. Ця модель 
ураховує основну тенденцію зміни ставлення до об'єкта 
впливу – від маніпуляторського до рівноправного й 
партнерського. На сьогоднішній день це найбільш 
демократична модель „паблік рілейшнз”, по суті, вища 
їх форма. Хоча в реальності діють тією чи іншою 
мірою всі чотири моделі, але з різною питомою вагою. 
Все це відповідає практиці сучасного інформаційного 
менеджменту.

Етапним моментом для розвитку ринку політичних 
технологій фахівці вважають 1999 рік, коли відбулися 
вибори Президента України та мера Києва, які проходили 
під неформальним гаслом „виборчі технології, а не 
ідеології”. Зокрема, про це свідчить різке зростання 
популярності кандидата на посаду мера Києва Григорія 
Суркіса (до 17%), виборчі експерименти літа 1999 
року, масове використання клонування кандидатів і 
партій (інколи по одному виборчому округу проходило 
до 5-7 „клонів” одного кандидата). Саме до періоду 
1997-1999 років можна віднести всі найбільші партійні 
розколи, які відбувалися здебільшого через суперечки 
між прихильниками ідеологій та прихильниками 
технологій (суперечки водночас „підігрівалися” 
ззовні). Маніпулятивні технології тоді пройшли 
першу апробацію в Україні. До 1999 року включно 
політична конкуренція в Україні розгорталася за 
такою політтехнологічною схемою: „різнобарвний 
антикомуністичний табір проти комуністів”. Головна 
ідея усіх виборних кампаній в основному полягала 
в гаслі: „Не допустимо комуністичного реваншу! 
Утримаємо курс реформ!”

Парламентські вибори 2002 року продемонстрували 
певну зміну тенденції розвитку української 
електоральної культури: до формування харизматичного 
її типу (агітація та голосування здійснюється в 
основному за лідерів – В.Ющенка, Ю.Тимошенко, 
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В.Медведчука). Ставка на „голий” технологізм на 
цих виборах по суті провалилася. Це однозначно 
засвідчили політичні оглядачі, які констатували провал 
„технологічних” блоків – „Команди озимого покоління”, 
„Жінок за майбутнє України”, Партії зелених України 
(яка ще в 1998 році пройшла в парламент завдяки 
вдалій рекламній кампанії). Позитивним моментом 
стало й те, що виборці почали більш стабільно 
виявляти свою прихильність до тих чи інших 
кандидатів, концентруючись переважно на лідерських 
якостях кандидатів, на традиціях голосування в сім’ї, 
на попередніх волевиявленнях. Втім, попри значні 
зміни в структурі української електоральної культури 
(зростання її активної частини), усе ж ситуація значно 
відрізняється навіть від найближчих західних сусідів.

Сьогодні можна констатувати, що вітчизняні 
виборці здебільшого виступають як об’єкт застосування 
маніпулятивних технологій, які є найбільшою 
небезпекою для масової свідомості.

Основою будь-якого маніпулювання масовою 
свідомістю є соціальний міф – розповсюдження ідей, 
які сприймаються переважно на віру, без будь-якого 
критичного осмислення. В кожному суспільстві наявні 
міфи, які активно підтримуються правлячими колами, 
зокрема, за допомогою ЗМІ. 

З крахом комуністичної системи почали 
формуватися такі соціальні міфи:

1. про капіталізм як „світле майбутнє”;
2. про обов’язкові жертви в перехідний період;
3. про правлячі кола і номенклатуру як 

уособлення демократів та реформаторів.
Навіть США, які так пишаються тим, що в 

їх суспільстві, мовляв, немає ідеології, мають 
і підтримують свої соціальні міфи, визначені 
Г.Шиллером:

1. про індивідуальну свободу і особистий вибір 
громадян;

2. про нейтралітет основних політичних 
інститутів: Конгресу, судів, ЗМІ тощо;

3. про незмінно егоїстичну природу людини та її 
схильність до споживацтва;

4. про відсутність в суспільстві соціальних 
конфліктів, експлуатації і гноблення;

5. про плюралізм ЗМІ, які насправді контролюються 
великими рекламодавцями і урядом [3, с. 37].

Для укорінення соціальних міфів технологія 
маніпулювання передбачає використання багатющого 
арсеналу конкретних методів впливу на свідомість 
людей. До них відноситься пряме підтасування фактів, 
замовчування небажаної інформації, поширення брехні 
і наклепу, а також більш тонкі, рафіновані засоби: 
напівправда (коли з метою забезпечення довіри аудиторії 
об’єктивно і докладно висвітлюються конкретні, 
малозначущі факти і одночасно замовчуються більш 
важливі або ж подається загально хибна інтерпретація 
подій). Наприклад, висвітлення українських та 
російських ЗМІ газових криз у стосунках України 
з Росією є класичним взірцем застосування даної 

технології. Один той самий факт затримки розрахунків 
за спожитий газ преподноситься у протилежному 
контексті в Україні та Росії.

Навішування ярликів (для компрометації і 
відторгнення слухачами осіб чи ідей їм без доказів 
навішується ярлик „фашиста” (О.Тягнибок), „бандита” 
(В.Янукович) чи „червоного” (П.Симоненко). Ярлики, 
які насаджувалися з 90-х років по відношенню 
до Ю.В.Тимошенко: „газова принцеса”, „лідер 
опозиції”, „накрала”, „жанна д’арк” і т.д. продовжують 
застосовуватися і в кампанії 2009-2010 рр. Сьогодні 
також використовується більш тонка форма – 
оголошення всіх кандидатів в президенти, які не 
репрезентують найкрупніші фінансово-промислові 
групи України, „непрохідними” (з низьким рейтингом, 
який не дозволяє претендувати на перемогу). Ця 
технологія обігрується у свою чергу цими кандидатами 
(білборди А.Гриценка зі салоганом „Перший 
непрохідний”). 

Ще один приклад симуляції масової демократії – 
витіснення апеляції до суспільної свідомості за 
допомогою маніпуляцій експертів з рейтингами. 
Рейтинги на основі вибіркового опитування, коли 
респондент вибирає між варіантами суджень самого 
експерта – це лише модель реальної думки мас, яку 
експерти нібито „оживляють”. Технологія доволі 
широко використовується в ході проведення всіх 
політичних ток шоу на телевізійних каналах України 
(мобільне голосування у „Великій політиці” Євгена 
Кисельова на телеканалі „Інтер”, в програмі Шустер 
Live на телеканалі „Україна”, в програмі „Свобода 
слова” з ведучим Андрієм Куліковим на ICTV). І 
подібність штучної моделі голосування стає політично 
дієвою як фактор мотивації політичних рішень. 

Наведемо деякі методи маніпулятивних технологій. 
Метод фрагментації полягає в поданні інформації 

єдиним потоком, щоб певну тенденцію піймати було 
досить складно, а для масового споживача практично 
неможливо. Максимальним вираженням методу 
фрагментації є прийом „білий гомін” – зниження 
сприйняття фактів поданням такої кількості новин, 
коли стає неможливим зробити їх сортування. „Гомін” 
може створюватися великою кількістю різноманітних 
коментарів, суперечливих суджень, які не спираються 
на точні й перевірені факти. Один з аспектів сучасної 
культури (в т.ч. інформаційної) полягає “у твердженні, 
що всі проблеми економічного, політичного, 
морального характеру є надзвичайно складними і 
через це пересічній людині їх просто не зрозуміти… 
Проблеми… подаються як дещо надзвичайно серйозне 
і складне лише для того, аби переконати людей, що в 
них може розібратися лише „спеціаліст”…це відбиває 
в людей бажання намагатися вникнути в суть проблеми 
без сторонньої допомоги, розібратися в ній і допомогти 
розібратися іншим. Людина просто перестає мислити 
самостійно”[3, с.121]. В результаті у людини, з одного 
боку, формується цинічне ставлення до писаного чи 
ефірного слова, а з іншого – наївна довіра до всього, що 



267

висловлено з достатнім апломбом. Цим досить часто 
користуються маніпулятори від політики, подаючи 
у повідомленнях думку “незалежних компетентних 
експертів”. Насправді відбір експертів здійснюється 
досить жорстко і всі вони мають певний рівень 
заангажованості тією чи іншою політичною силою. 
Гра в об’єктивність, якщо і дозволяється, то в суворо 
обмежених обсягах. Як приклад, можна навести склад 
експертів на ток шоу на різних телеканалах, який є 
майже незмінним.

Метод створення фактів полягає у поєднанні 
дійсних фактів та правдоподібних фактів, що відбулися, 
дійсних неправдоподібних фактів, що відбулися, і 
вигаданих правдоподібних фактів. Як тільки сумніви 
аудиторії з приводу фактів другої категорії буде 
розвіяно, вона без вагань повірить фактам третьої 
категорії. Цей метод використовується переважною 
більшістю партійних спікерів під час проведення 
політичних ток шоу.

Метод історичних аналогій ефективний, по-
перше, інтелектуальністю (пропагандист апелює до 
ерудованості аудиторії: „ви ж пам’ятаєте…”), а також 
і тим, що в історії можна віднайти майже будь-який 
необхідний приклад. Даний метод також допомагає 
в конструюванні метафор, які програмують об’єкт 
впливу. Яскравий приклад застосування цього методу 
є широкомасштабне святкування 65–ої річниці 
визволення України від німецько-фашистських 
загарбників, ініційоване Партією Регіонів задля 
сегментування свого електорату. Був придуманий 
цікавий салоган «Визволили України від коричневої 
чуми – визволимо від помаранчевої!”

Метод „закидання брудом” полягає в підборі 
таких епітетів і такої термінології, що дають предмету 
розмови суворо негативну етичну оцінку. Цей метод 
причисляють до найбільш грубих, але він досить часто 
використовується в політичній боротьбі. Наприклад, 
справа депутата В.Лозинського та „справа підофілів” 
як засіб пониження рейтингу Ю.Тимошенко у виборчій 
кампанії 2009 р.

Метод семантичного маніпулювання. Суть його 
полягає в прискіпливому відборі слів, які викликають 
або позитивні, або негативні асоціації і таким чином 
впливають на сприйняття інформації („наша” людина – 
розвідник, „їхня” – шпигун; ми – визволителі, вони – 
окупанти; ми – борці за незалежність, вони – 
бойовики; у нас – війська, у них – незаконні збройні 
бандформування). Сюди ж можна віднести маніпуляцію 
з прізвищами кандидатів у президенти. Скажімо, появу 
у виборчому списку кандидата Василя Противсіх, 
завдання якого полягає у тому, щоби відтягнути голоси 
протестного електорату.

Використання дезінформації. Вчасне використання 
спотвореної інформації про політичні факти чи події 
має іноді великий ефект. В момент прийняття якогось 
важливого рішення і тоді, коли випливе правда, мета 
дезінформації буде вже досягнута. Спростування 
дезінформації на психологічну установку, що вже 

склалася, як правило, не впливає. Наприклад, фактор 
кризи в передвиборчій агітації 2009 р. використовують 
всі штаби претендентів: Ю.В.Тимошенко – як долаючи 
всі перешкоди країна живе, економіка працює, зарплати 
і пенсії виплачуються під гаслом „Вона працює!” Було 
б ще краще, якби „не заважали”, „не блокували”, „не 
зраджували” уряд і його керівницю всі інші політики, 
які об’єдналися проти неї. Всі інші, опоненти 
Ю.В.Тимошенко – як все погано, а в Україні гірше всіх 
„завдяки” непрофесійній діяльності „помаранчевого” 
уряду.

Для кожного інформаційного жанру поряд із 
загальними прийомами маніпулювання існують і 
спеціальні засоби. Так, для формування у глядачів 
відразливого ставлення до небажаних політиків 
(в Росії, наприклад, це здебільшого комуністи) ТБ 
використовує непривабливі ракурси їх показу або 
відповідним чином монтує відзняті кадри. Найбільш 
якісні пропагандистські повідомлення апелюють до 
несвідомого, вони спрямовані на маніпуляцію страхами 
й бажаннями. Водночас повідомлення апелює до 
підсвідомості приховано, подаючи свідомості безпечну 
нейтральну інформацію, створюючи, за висловом 
Бодрійяра, „алібі для свідомості” [7, с. 47].

На пропагандиста працює також природний 
механізм психологічного захисту людини, який 
запобігає інформаційному перевантаженню, блокуючи 
неприємне, чуже, незрозуміле. Проте, в обхід 
заблокованої свідомості, повідомлення потрапляють 
до підсвідомого і продовжують визначати поведінку. 
В умовах інформаційного перевантаження – а це на 
сьогодні норма – захисний механізм спрацьовує навіть 
щодо важливих повідомлень, які за інших умов були 
б сприйняті критично: коли діє захисний механізм, 
аналітичний апарат відключається [2,с.43]. Вправно 
сформульоване повідомлення, що сприймається у 
стані „напіввідключення”, потрапляє безпосередньо до 
підсвідомого і в ідеальному для пропагандиста варіанті 
стає керівництвом до дії. При цьому люди переконані, 
що думки й дії – їхні власні.

Якщо розглянути президентську виборну кампанію 
2009 року в Україні з точки зору застосування 
маніпулятивних та „брудних” технологій, то 
можна констатувати, що за їх масштабом вона є 
майже безпрецедентною. Експлуатація всіляких 
фобій (епідемія грипу). В громадську думку 
впроваджувалися страхи поголовного зараження 
вірусом каліфорнійського грипу, що становило 
„небезпеку існування української нації як такої”, 
можливості впровадження у країні надзвичайного 
стану та перенесення дати виборів на 30 травня 2010 
року (ініціативи Секретаріату Президента), загрози 
громадянської війни між європейські орієнтованим 
Заходом та проросійським Сходом, загрози 
національного екстремізму (висування кандидатом 
у президенти лідера ВО „Свобода” О.Тягнибока), 
путчу військових та інших силовиків (ініціатива по 
наведенню порядку в країні колишнього віце-керівника 
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СБУ О.Скіпальського) втрати державної незалежності 
України внаслідок приходу до влади „неукраїнських 
сил” (меседж В.Ющенка). 

І тут ми підходимо до найголовнішої проблеми 
виборчих кампаній та політичної іміджелогії 
як напрямку політичної науки, що інтенсивно 
розвивається, а саме: політичні технології – це 
винятково засіб маніпуляції свідомістю електорату 
з боку правлячої еліти та підконтрольних їй засобів 
масової інформації чи ефективний засіб просування 
іміджу лідера та його структури на політичному 
ринку? Очевидно, в технологіях політичного PR є 
обидва названі сенси. Важливо, який з цих сенсів 
превалює: в справжньому демократичному суспільстві, 
безперечно, домінує другий сенс, а в авторитарному 
чи тоталітарному соціумі – маніпулятивна складова. 
Щоправда, існує й інша позиція, якої дотримуються 
Е.Макаревич та О.Карпухін: „Маніпулювання 
свідомістю за допомогою ЗМІ притаманно як 
для тоталітарних і авторитарних суспільств, так і 
ліберально-демократичних. Маніпулювання стає 
особливо інтенсивним в періоди виборчих кампаній, 
а також гострих внутрішніх соціально-політичних 
криз або міжнародних конфліктів” [4, с. 298-299]. Не 
спростовуючи це адекватне реаліям судження, хотів 
би все-таки підкреслити, що пропорція застосування 
маніпулятивних технологій у демократичних та 
недемократичних суспільствах є неспівставимою, 
адже провладна, монополізована пропаганда за 
тоталітарного режиму побудована виключно на 
технологіях маніпулювання свідомістю громадян, тому 
що за її допомогою виникає квазіреальність за „залізною 
завісою”, в той час як завдяки інформаційному 
плюралізму в демократичних суспільствах виникнення 
цієї квазіреальності є в принципі неможливим. 

Сучасне інформаційне суспільство відзначається 
кількома важливими ознаками. З одного боку, 
зростаючого значення набувають засоби масової 
інформації, які поступово отримують управлінські 
функції щодо громадської думки і суспільної 
свідомості. З іншого боку, принципово змінюється 
поінформованість населення, яке отримало 
безпрецедентні до цього можливості знайти 
альтернативні джерела інформації та скористуватися 
ними. Технологічна революція змінила саму рушійну 
силу соціальних трансформацій. Цією рушійною силою 
стають інформаційні та інші технології, що дозволяють 
оперативно реагувати на виклики цивілізації. Функція 
інформування та, якщо завгодно, навчання електорату – 
ось ключова місія політичних технологів у перехідних 
посттоталітарних і поставторитарних суспільствах. 
Звісна річ, це так, якщо гравці політичного ринку 
є не тільки професіоналами та заробітчанами, а й 
патріотами та свідомими громадянами своєї країни.

Гуманістичний підхід до політичних технологій 
обстоює відомий український фахівець у галузі 
виборчого PR В.В.Лісничий, коли пише: „Наука паблік 
рілейшнз є дієвим засобом формування демократичного 

менталітету, нової політичної культури, нових 
управлінських технологій, побудованих на клієнтному 
підході у відносинах влади й пересічних громадян” [6,  
с.8]. Я б ще додав: не тільки „клієнтному”, а й парт-
нерському підході, коли влада усвідомлює свою 
залежність від громадян, а ті в свою чергу розуміють, що 
мають впливати цивілізованим способом на ухвалення 
державних рішень, і не тільки у період виборів.

Для розуміння складної ситуації з українською 
електоральною культурою варто звернутися до теорії, 
яка останнім часом має досить багато прихильників. 
Так, дослідники Р. Роуз та Я. Макаллістер розробили 
модель „електорату, що навчається”, тобто який з віком 
отримує нові знання про вибори і приймає рішення про 
голосування, ґрунтуючись на аналізі досить складної і 
мінливої від виборів до виборів сукупності факторів, 
співвідносячи свої соціальні й економічні інтереси, 
політичні принципи із заявами і програмами партій 
та окремих кандидатів, оцінкою їхніх реальних дій і 
поведінки в контексті поточного моменту. Крім того, 
ця теорія цілком корелюється з новітнім розумінням 
політичної культури як мінливого, а не постійного 
явища. Немає жодних підстав вважати, що український 
виборець не здатен до навчання й зміни власної 
електоральної культури - про це свідчать усі останні 
вибори в Україні. 

Висновки. Як було показано вище, особливості 
виборних технологій в Україні визначаються закритим 
непублічним характером процесу виборів. Виборна 
кампанія є дуже міфологізованою. Кандидатів подають 
як ворогів українського народу або його рятівників. 
Подібні образи політиків розробляються у їхніх 
штабах фахівцями-іміджмейкерами. Незаперечну 
перевагу мають ті політики, які володіють належними 
інформаційними ресурсами. На ґрунті того, що в 
Україні ще до кінця не сформувалося громадянське 
суспільство, яке у розвинутих демократіях виконує 
функцію контролю за владними інституціями. 

Таким чином, перспектива демократизації 
політичного життя України пов’язана з утвердженням 
в нашій PR-практиці двосторонньої симетричної 
моделі „паблік рілейшнз”, що має наступні принципи: 
взаєморозуміння й партнерство з об’єктом впливу, 
максимальне врахування інтересів і мотивації об’єкта, 
відмова від пропаганди, фальсифікацій і неправди, 
зростання ролі етичного аспекту. В демократичному 
суспільстві, до якого має прямувати Україна, в 
політичних технологіях повинно превалювати 
інформування електорату та просування іміджу 
політичних сил і лідерів, а не маніпулятивна складова, 
як це є в авторитарному чи тоталітарному соціумі. 
Модель „електорату, що навчається” Р. Роуза та Я. 
Макаллістера сьогодні є найбільш актуальною для 
реалій транзитивної України.

Перспективним напрямком подальших 
досліджень політичних технологій є вивчення їхньої 
природи в різних національних політичних культурах 
різних країн, особливо посткомуністичного світу. 
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Стаття присвячена аналізу боротьби з 
тероризмом у Середземномор’ї. Греція сьогодні 
залишається провідною країною регіону у питаннях 
антитерористичних дій. Автор досліджує 
європейсько-середземноморське співробітництво. 
Близькосхідні питання, загроза від країн арабського 
світу, терористичні акти в США у 2001 р. – все це 
спричинило активну антитерористичну діяльність 
міжнародних організацій, провідним членом яких є 
Греція. Географічна близькість цієї країни до центрів 
світового тероризму зумовлює її активність, особливо 
в Середземномор’ї.

Ключові слова: Греція, ЄС, Середземномор’я, 
зовнішня політика, співробітництво, тероризм, 
антитерористичні дії.

Найважливішим елементом грецької зовнішньої 
політики було і залишається співробітництво 
в Середземномор’ї. У рамках європейсько-
середземноморського діалогу Греція впливає 
на політику середземноморських країн в 
аспекті боротьби з тероризмом, розвитку норм 
міжконфесійної толерантності, дотримання 
прав людини, а також інших основних 
принципів внутрішньої і зовнішньої політики.

Зважаючи на те, що Україна є однією з країн 
Середземномор’я, набуває актуальності вивчення 
досвіду провідних країн цього регіону у питаннях 
боротьби з тероризмом. Активна участь у міжнародних 
організаціях, добрі відносини з країнами арабського 
світу, Туреччиною, Ізраїлем – все це свідчить про 
правильність проведення зовнішньої політики Грецією. 
Ведення правильної зовнішньополітичної діяльності 
дозволяє цю балканську країну віднести до найбільш 
авторитетних країн Середземномор’я у питаннях 
боротьби з однією із найбільш загрозливих проблем 
сучасного суспільства – тероризмом.

Вивченням питання боротьби з тероризмом та 
місце в ній Греції активно займаються науковці різних 
країн. Серед закордонних учених можна виділити  
П. Манчха, А. Язькова, А. Бакланова, З. Бжезінського, 
Др. Дерендорфа, А. Лейпхарта, Ф. Фукуяму,  
С. Хантінгтона та інших. До українських науковців, 
що вивчають ці питання слід віднести М. Кірсенко, 
А. Білоуса, В. Литвина, В. Бебика, Ю. Шведа,  
В. Бурдяк, М. Примуша та інших. До грецьких вчених, 
що предметно вивчають ці проблеми, належать 
Т. Паньялос, С. Камінаріс, Г. Поліхронорулус,  
Я. Кранідіотіс, К. Лавдас.

Важливе місце у грецькій зовнішній політиці 
відіграє Європейське Співтовариство. Греція зуміла 
вчасно оцінити перспективи вступу в спільну Європу 
та інші європейські організації. Однією з таких є 
ОБСЄ. Питанню місця Греції в цій організації приділив 
особливу увагу у своїх роботах Я. Кранідіотіс [22]. 
Він наголошує на тому, що значення цієї європейської 
організації в процесах у Південно-Східній Європі (ПСЄ) 
дозволяє Греції комфортно почувати себе та вести дуже 
активну зовнішню політику з огляду на її можливості. 
Схожими проблемами у своїх дослідженнях займається 
К. Лавдас [23], який взагалі не бачить сучасної Європи 
без Греції, а Грецію він не може уявити в якісь іншій 
структурі.

Значний інтерес викликають праці російських 
вчених, які активно розробляють теоретико-
методологічні підходи до політичної трансформації 
країн ПСЄ. Це праці К. Гаджієва, С. Глінкіної, І. Орліка, 
Е. Задорожнюк, М. Капустіна, А. Мельвіля, та інших. 

Вони вказують на різницю між розвитком країн, 
які вже встигли до 1989 р. вступити в НАТО та ЄС, 
наприклад Греції, і соціалістичними країнами даного 
регіону. Набагато більше можливостей у країн зі 
сталою демократією Чорноморського регіону у 
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порівнянні з країнами, в яких тільки-но зароджуються 
демократичні цінності.

Однією з фундаментальних праць з цієї 
проблематики є робота відомого російського науковця 
А. Улуняна [16], в якій він досліджує політичну історію 
сучасної Греції в контексті її ролі в Чорноморському 
регіоні. К. Гаджієв [6] оцінює розвиток Греції, як 
доволі перспективний у регіональному плані і не 
зовсім очевидний в економічному.

Серед українських дослідників даної проблеми 
можна виділити В. Бурдяк [3; 4]. Її роботи охоплюють 
різні питання політичного життя країн Центральної та 
Південної Європи, зокрема Балкан. Група львівських 
науковців на чолі з Ю. Шведою та А. Романюком [14; 
18] більше аналізують роль партій, партійних лідерів у 
розвитку країн Європи. Одним з основних висновків  
Ю. Шведи і А. Романюка є думка про значення 
політичних партій у зовнішній політиці кожної країни, 
а політичні партії, звісно, залежні від позицій своїх 
лідерів.

У працях М. Примуша [11; 12; 13] відслідковано 
демократичні процеси, які сколихнули Європу 
за останні пів століття, зокрема вчений порівнює 
демократичний розвиток України з Грецією.

Серед інших українських дослідників політичних 
процесів у Європі взагалі і Греції, зокрема слід 
виділити праці В. Литвина [9], Н. Терентьєва [15] та 
інших, які вказують на значення дослідження розвитку 
політичної системи Греції для України в контексті 
багаточисельної грецької громади в Україні, існуючих 
історичних зв’язків між двома країнами, перспектив 
підтримки України Грецією в євроатлантичних та 
європейських прагненнях першої.

Досліджуючи питання боротьби з тероризмом у 
зовнішній політиці Греції, необхідно наголосити, що 
Греція разом з іншими демократичними країнами 
включилася в цей процес відразу ж після жахливих 
подій, які сталися у США в 2001 р. Так, підчас 
європейсько-середземноморської конференції в 
Брюсселі 5-6 листопада 2001 р., що відбулася після 
теракту 11 вересня 2001 р., міністри закордонних справ 
країн регіону підтвердили свою солідарність і єдність 
у боротьбі з тероризмом та підкреслили, що поняття 
“тероризм” не можна ні за яких умов ототожнювати з 
арабською або ісламською цивілізацією.

Греція бере активну участь у Середземноморському 
форумі, до якого входять ще 10 країн, а саме: 
Португалія, Іспанія, Франція, Італія, Марокко, Алжир, 
Туніс, Єгипет, Мальта і Туреччина. Ця організація 
європейсько-середземноморського співробітництва – 
неформальне об’єднання країн, що не спирається на 
фінансову підтримку ЄС. Багато експертів називають 
форум “кузнею ідей” для розвитку середземноморського 
співробітництва і здійснення скоординованої політики 
в рамках Барселонського процесу. У рамках Форуму 
Греція мала додаткові можливості просувати свої 
інтереси через нові проекти й ініціативи. Наприклад, 
на дев’ятій зустрічі міністрів закордонних справ країн 

Середземноморського форуму 21 травня 2002 р. в 
Делосі експерти високо оцінили ідею Олімпійського 
перемир’я (Екехірія), а грецький МЗС згодом виніс це 
положення на найвищий міжнародний рівень. Пізніше 
до Олімпійського перемир’я приєдналися багато 
держав, неурядових організацій і громадських діячів, 
а в лютому 2003 р. свій підпис під Екехірією поставив 
Генеральний секретар ООН Кофі Аннан [24, с. 6].

Надаючи великої уваги проблемам Середземномор’я, 
Афіни підтримують ідею використання досвіду ОБСЄ 
в розвитку співробітництва країн регіону, насамперед 
у сфері економіки, торгівлі, культури, туризму, 
охорони навколишнього середовища. Разом з тим після  
11 вересня 2001 р. керівництво Греції приділяє все 
більше уваги проблемам боротьби з тероризмом, і 
членство Греції в антитерористичній коаліції стало 
новим виміром грецької зовнішньої політики. Саме  
в цьому напрямку позитивний досвід Греції, накопи-
чений за десятиліття взаємодії з арабськими країнами, 
може бути дуже корисний для її союзників на Заході 
і Сході. Водночас Греція дистанціювалася у своїй 
зовнішній політиці від Ізраїлю. На думку Е. Атанасопу-
лу, грецького експерта з питань грецько-ізраїльських 
відносин, для цього існували три основні причини: 

• грецькі уряди боялися гонінь проти грецьких 
громад в арабських країнах; 

• Греція потребувала підтримки арабських 
держав у кіпрській проблемі; 

• свою роль зіграла антиамериканська, 
пропалестинська політика Андреаса Папандреу на 
початку 80-х рр., а також різка антиізраїльська риторика 
в середині країни (часто в розмовах Папандреу 
називав Ізраїль незаконною дитиною американського 
імперіалізму) [7, с. 199-201].

Історія відносин Греції з арабським світом виглядає 
практично безконфліктно. Греція офіційно визнала 
Організацію звільнення Палестини ще наприкінці  
1981 р. і зайняла досить тверду позицію відносно Ізраїлю, 
що було обумовлено рядом причин [10, с. 147]. У той 
період багато діячів Всегрецького соціалістичного руху 
(ПАСОК) схилялися до кардинальної переорієнтації 
грецьких зовнішньополітичних пріоритетів у 
бік Руху неприєднання. Такий шлях називався 
„тритокосмізм” або „шлях Третього світу”. Крім того, 
Афіни сподівалися одержати підтримку арабських 
країн у питаннях Кіпру і греко-турецьких протиріч в 
Егейському морі. Підтримка національних устремлінь 
палестинців, сирійців, курдів, вірменів також була 
спрямована на створення єдиного антитурецького 
фронту. Також Афіни прагнули убезпечити себе від 
терористичних атак радикальних ісламських груп та 
залучити великі арабські інвестиції в економіку країни.

Лінія Греції в близькосхідному врегулюванні 
ґрунтується на відповідних політичних установках 
Євросоюзу. З ініціативи МЗС Греції регулярно 
проводяться неформальні зустрічі „Афінського діалогу 
за співробітництво на Близькому Сході”, у яких беруть 
участь представники політичних і суспільних кіл 
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Ізраїлю і Палестини. Сформовано консультативний 
комітет, головою якого є представник Греції. Грецький 
експерт в області проблем тероризму і зовнішньої 
політики Спірос Камінаріс визначив фактори, які 
впливають на розміщення різних терористичних груп 
у Греції:

• у Греції проживає багато етнічних курдів 
і арабів, частина з яких у стані забезпечити тилову 
інфраструктуру для терористичних атак;

• географічна близькість Греції до Близького 
Сходу, Північної Африки, Східної Європи 
перетворюють її в зручний транзитний пункт для 
міжнародних терористичних груп. А той факт, що Греція 
як член ЄС бере участь у програмах по зменшенню 
транспортних бар’єрів, фактично відкриває кордони 
для вільного переміщення в регіоні;

• такі країни, як США, Ізраїль, Великобританія, 
що є для терористів пріоритетними цілями, мають у 
Греції численні представництва й установи у вигляді 
посольств, офісів великих компаній, фондів, інших 
державних і громадських структур;

• приналежність Греції до Європи і свобода 
слова – два фактори, котрі полегшують відповідне 
висвітлення терактів у ЗМІ, що є основною метою 
міжнародних терористичних груп [19, с. 138].

Протягом декількох років Греція формувала 
регіональні альянси, у тому числі і проти Туреччини. 
Неформальна регіональна вісь Афіни – Дамаск 
на Близькому Сході у свій час повинна була 
стати відповіддю на альянс Анкари і Тель-Авіва. 
Меморандум протидії організованій злочинності, 
підписаний 8 вересня 2000 р., означав значний крок у 
розвитку двосторонніх відносин між Грецією і США. 
Більш того, 20 листопада того ж року набрав сили закон 
про взаємну юридичну підтримку. Ці два документи 
оформили взаємодію Вашингтона й Афін в області 
боротьби з тероризмом і злочинністю. У даному 
контексті найважливішим моментом є той факт, що в 
червні 2003 р. країна прийняла закон, яким допускає 
більш серйозніші заходи для протидії тероризмові. 
Країна також підписала дванадцять міжнародних 
конвенцій по боротьбі з тероризмом у рамках ООН [19, 
с. 139].

Греція активно бере участь у боротьбі з тероризмом 
і на практиці. Її Міністерство юстиції ввело в дію 
нове антитерористичне законодавство відповідно 
до рішень Ради ЄС 2002 р. Воно збільшує термін 
ув’язнення за вбивство шляхом здійснення теракту з 
20 до 30 років, а також збільшує терміни ув’язнення 
для лідерів терористичних груп. Грецькі війська в 
складі міжнародних сил по забезпеченню безпеки 
ISАF (International Security Alliance Force) беруть 
участь в операції в Афганістані з 2002 р. у Грецькому 
інженерному корпусі й інших підрозділах бойового 
і тилового забезпечення в Кабулі. Крім того, два 
грецьких військових літаки З-130 постійно знаходяться 
в Афганістані [5, с. 4-5].

Греція завжди настійливо засуджувала тероризм 

у всіх його формах, незалежно від його причин чи 
походження. Терористичні дії злочинні й незаконні. 
Терористичний напад проти Сполучених Штатів 
11 вересня 2001, фактично можна розцінювати як 
злочинний напад проти людства в цілому. 

Провідну роль у боротьбі з тероризмом повинна 
відігравати ООН. Заходи проти тероризму повинні, 
відповідно до Уставу ООН, включати певні зобов’язання й 
поважати права людини. Як передбачено Європейською 
Угодою з Прав людини і юриспруденції європейського 
Суду з Прав людини, права людини дозволяють 
державам вживати ефективних заходів у боротьбі 
проти тероризму та захищати демократію й норми  
закону. Греція недвозначно підтримує діючі міжнародні 
угоди, щодо боротьби з тероризмом і рішення Ради 
Безпеки 1373, 1390 ООН (UNSC) [20, р. 89].

Вона є учасником 10 з 12 угод ООН по антитероризму. 
Після нападів 11 вересня, боротьба проти тероризму 
була і залишається одним з найбільших пріоритетів 
Європейського союзу (ЄС) і його держав-членів. 
Європейська Рада прийняла „План Дій”, мета якого 
боротьба з тероризмом [17].

Греція бере активну участь у діяльності структур, 
які було створено в Європейському Союзі, включаючи 
зустрічі вищих посадових осіб на найвищому 
рівні, відповідальних за антитерористичні дії та за 
торгівлю зброєю й вибуховими речовинами. Греція 
також внесла великий вклад у підвищення рівня 
співробітництва на регіональному рівні, а саме в 
Південно-Східній Європі й Середземномор’ї. В межах 
цього співробітництва грецька сторона підписала 
велику кількість двосторонніх і багатосторонніх угод, 
установлюючи канали зв’язку для попередження й 
обміну інформацією про незаконні дії та терористичні 
операції в ПСЄ і Середземномор’ї.

Як активний член НАТО, Греція погодилася з 
рішенням, що напад який було скоєно на Америку у 
2001 р. слід розцінювати як напад проти всіх Союзників 
НАТО за статтею 5 Північноатлантичної угоди [1,  
с. 61].

Ще одним важливим питання антитерористичної 
політики Греції є участь в Угоді по відмові від 
використання мирного атому. Країни, які підписали 
Угоду, приймають на себе зобов’язання надати 
можливість спеціалістам міжнародного Агентства 
по атомній енергетиці дослідити питання можливого 
використання цією країною атому не в мирних цілях [25, 
р. 20]. Угода ставить за обов’язок неядерним країнам 
відхиляти будь-який намір придбати ядерну зброю 
в майбутньому. З іншого боку це не накладає, власне 
кажучи, ніяких заборон на ті країни, що вже володіють 
великими ядерними арсеналами.

Тероризм і відносини Греції з арабським світом 
досить взаємозалежні питання. Останні Олімпійські 
ігри а Афінах, проведені без інцидентів і терактів, ще 
раз підтверджують особливу роль Афін у налагодженні 
відносин з цивілізованою частиною арабського світу. 
Разом з витраченими мільярдними інвестиціями на 
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дотримання безпеки на Олімпіаді в Афінах, у грецькому 
суспільстві збереглася традиція добрих відносин з 
арабським світом, яка стала фактором безпеки цієї 
найбільшої спортивної події початку III тисячоліття.

Налагодження співробітництва й одночасно 
збереження дистанція між Грецією і Туреччиною 
дозволяють вибудовувати складні й водночас ефективні 
схеми переговорів з найбільш одіозними арабськими 
режимами. Правильне використання можливостей 
цих двох держав дозволяє їм не тільки встановити 
довірчі взаємини з деякими арабськими країнами, але і 
поступово почати реальну демократичну модернізацію 
Близького і Середнього Сходу.

Поряд з співробітництвом з прозахідними 
мусульманськими країнами – Албанією і Туреччиною, 
Афіни проводять активну регіональну політику 
по створенню сильного балкано-близькосхідного 
економічного союзу, здатного здійснювати серйозний 
економічний і політичний вплив на стан справ у 
регіоні. У лютому 2004 р. на самміті країн, який 
проходив у Кувейті, що граничать з Іраком, Туреччина 
запропонувала створити союз країн Близького Сходу за 
зразком ЄС. Цю пропозицію підтримали багато країн, 
і найбільш активно Сирія, що не хоче ставати новою 
мішенню для США в ході подальшого етапу знищення 
терористичних режимів у регіоні. На думку експертів, 
у випадку створення, цей союз сприяв би безпеці і 
процвітанню Близького Сходу, Середземномор’я і 
Південної Євразії в цілому. Таким чином, Балкани 
на чолі з Грецією і Близький Схід – з Туреччиною, 
вимальовуються в якості двох взаємозалежних 
політико-економічних структур, що, при певних 
умовах, змогли б сприяти дотриманню політичної й 
економічної безпеки в цих ключових регіонах світу.

Активно Греція проводить свою антитерористичну 
політику і на Балканах. Враховуючи присутність 
в регіоні великих арабських менших, грецьке 
зовнішньополітичне відомство намагається брати на 
себе обов’язки миротворця у складних релігійних, 
етнічних та інших питаннях, в яких могли б бути задіяні 
терористичні угрупування. Допомагає вирішенню 
таких питань і лобіювання Греції вступу балканських 
країн у міжнародні організації, зокрема в НАТО й ЄС. 
До таких країн слід віднести всі колишні республіки 
Югославії, окрім Македонії, Албанію, Болгарію.

Греція активно співпрацює з Російською 
Федерацією. Важливим елементом взаємодії Москви 
й Афін стало співробітництво в сфері протидії 
терористичним загрозам країн Близького Сходу і 
Східного Середземномор’я. Греція допомагає Росії  
в налагодженні і відновленні контактів із ключовими 
гравцями арабського світу для розширення можли-
востей російської дипломатії в цьому регіоні. Важливим 
елементом світової політики в умовах необхідності  
підтримки стабільності на Балканах, у Східному Сере- 
дземномор’ї і на Близькому Сході стало співро- 
бітництво в рамках трикутника Москва – Афіни – Нікосія,  
що почав формуватися ще в середині 90-х рр. [8,с. 93].

Під час візиту в грудні 2001 р. до Афін В. Путіна 
були підписані міжурядові угоди про співробітництво 
в сфері торговельного судноплавства, паливно-
енергетичного комплексу, про повітряне сполучення, 
про співробітництво МВС Росії і Міністерства 
суспільного порядку Греції, в системі боротьби 
зі злочинністю, про установу й умови діяльності 
культурних центрів, міжурядова програма культурного 
і наукового співробітництва на 2002-2004 р. У ході 
зустрічі з чинним лідером опозиційної грецької партії 
„Нова демократія” К. Караманлісом, В. Путін заявив, 
що російсько-грецькі відносини мають „надпартійний 
характер”. Ще одним доказом цього став офіційний 
візит прем’єр-міністра К. Караманліса в Росію, який 
проходив з 7 по 9 грудня 2004 р. За результатами 
перемовин у Москві було підписано три важливих 
документи, серед яких „Спільна російсько-грецька 
заява про співробітництво в боротьбі з тероризмом”, 
„Спільна політична декларація про подальше 
поглиблення відносин дружби і всебічної взаємодії 
між Російською Федерацією і Грецькою Республікою”, 
„Спільний план дій на 2005-2006 роки Російської 
Федерації і Грецької Республіки” [24, с. 5].

Досить чисельна грецька меншина в Україні, 
спонукає грецьких посадовців у своїй зовнішній 
політиці приділяти багато уваги Україні. Греко-
українські міждержавні відносини розвивалися на рівні 
двосторонніх зв’язків і в системі багатостороннього 
співробітництва [2, с. 101]. Після отримання Україною 
незалежності у 1991 р., українсько-грецький політичний 
діалог став значно інтенсивнішим. Комплексні 
регіональні програми розроблялися у рамках різних 
міжнародних організацій, зокрема Організації Чорно-
морського Економічного Співробітництва (ОЧЕС), в 
структурах якої є робоча група протидії терористичним 
операціям.

Таким чином, грецька зовнішня політика за останні 
два десятиліття знайшла новий рівень ефективності і 
збалансованості. На межі XX-XXI ст. грецько-турецькі 
відносини почали знаходити новий зміст, оскільки 
підготовка Туреччини до вступу в Євросоюз багато 
в чому залежить від зовнішньополітичної підтримки 
і доброї волі Афін. Греція змогла стати основним 
політичним і економічним фактором балканського 
розвитку. Лідерство Афін на Балканах доповнилося її 
висуванням на провідні позиції в регіонах Східного 
Середземномор’я і Причорномор’я. Греція відіграє 
серйозну роль у процесі близькосхідного врегулювання, 
мобілізуючи накопичений за десятиліття позитивний 
потенціал у відносинах з країнами арабського світу і 
виступаючи як партнер й миротворець.

Можна констатувати, що „надпартійна” зовнішня 
політика Афін дозволила їй звільнитися від численних 
стереотипів і ідеологічних обмежень, виробити 
зовнішньополітичну наступність і загальнонаціональну 
відповідальність лідерів за свої рішення, що 
приймаються для досягнення стратегічних цілей, 
минаючи вузькопартійні тактичні цілі, які не раз у 
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минулому приводили країну до патових ситуацій, криз 
і переворотів.

Тож, будучи членом світових організацій, 
Греція намагається також брати активну участь у 
антитерористичних програмах. Грецький уряд та 
парламент країни різко засуджують будь-які прояви 
насилля у суспільстві, особливо терористичного 
характеру. Все грецьке суспільство активно 
намагається боротися з проявами терору та сприяє 
серйозній антитерористичній кампанії у світі. 
Яскравим підтвердженням цього була підготовка до 
проведення та безпосереднє проведення Олімпіади в 
Афінах у 2004 р.
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Terrorism Fight Issues in the Mediterranean in Greece 

Foreign Policy
The article is devoted to the analysis of fighting against 

terrorism in the Mediterranean. Greece  remains the lead-
ing country of region in the questions of counterterrorist ac-
tions. In the context the European-Mediterranean dialogue, 
Greece influences on the policy of the Mediterranean coun-
tries in the aspect of fighting against terrorism, develop-
ment of norms of interconfessional tolerance, observance 
of human rights, and also other basic principles of internal 
and foreign policy. An author pays considerable attention 
to European-Mediterranean collaboration, particularly in 
the issues of terrorism. The Middle East problems, threat 
from the countries of the Arabic world, assassinations in 
the USA in 2001 is all entailed active counterterrorist ac-
tivity of international organizations, the active member of 
which is Greece. The geographical proximity of this coun-
try to the centers of world terrorism determines its activity, 
especially in the Mediterranean.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ РУМУНІЇ
В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Румунія посідає важливе місце серед країн 
Ценрально-Східної Європи. Вступу Румунії до ЄС (2007 
р.) передувала інтеграція до НАТО, що вважається її 
значним досягненням у сфері міжнародних відносин. 

Це надало їй багато переваг: міжнародне визнання, 
набуття найпотужніших гарантій безпеки, 
можливість впливати на процес ухвалення політичних 
рішень у Євроатлантичному просторі, демократична 
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трансформація у відповідності до Євроатлантичних 
цінностей та принципів, зміна ментальності, що 
є необхідним для набуття статусу члена однієї з 
найбільш важливих безпечних організацій світу.

Ключові слова: Північноатлантичний Альянс 
(НАТО), Європейський Союз (ЄС), Організації з питань 
безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), безпека, 
розширення, інтеграція, економічне співтовариство, 
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З початку 90-х років більшість країн ЦСЄ обрали 
саме прозахідний напрям гарантування власної 
безпеки, це пояснюється тими причинами, що, на думку 
урядів держав ЦСЄ, найефективніший військовий і 
економічний захист на даному етапі розвитку можуть 
забезпечити саме НАТО, ЄС та ОБСЄ. Членство в цих 
організаціях є вигідним, оскільки забезпечує військову 
безпеку, підвищує економічну спроможність, надає 
можливість зберегти територіальну цілість і надає 
допомогу у боротьбі з тероризмом.

У світлі вищезазначеного не викликає застережень 
актуальність дослідження процесів, пов’язаних із 
євроатлантичою та європейською інтеграцією Румунії. 
У процесі інтеграції європейці зуміли успішно 
подолати наслідки економічних, енергетичних, 
фінансових криз, здійснити структурні реформи в 
індустрії і агропромисловому комплексі, досягнути 
значних успіхів у науково-технологічній і соціальній 
сферах, створити демократичне правове суспільство. 

З огляду на це метою автора є комплексне 
дослідження і всебічний аналіз євроатлантичої 
та європейської інтеграцією Румунії в контексті 
міжнародної безпеки. Для досягнення поставленої 
мети визначено такі завдання: 

• визначити передумови та рушійні сили 
інтеграції Румунії до НАТО, ЄС та ОБСЄ;

• проаналізувати процес вступу Румунії до 
НАТО, ЄС та ОБСЄ;

• дослідити особливості й фактори, що впливали 
на процес інтеграції Румунії до НАТО, ЄС та ОБСЄ.

Проблеми європейської інтеграції стали об’єктом 
уваги і предметом досліджень багатьох вчених. 
Сьогодні опубліковано чимало наукових праць як 
описово-фактологічного, так і аналітичного характеру, 
присвячених інтеграційним процесам.

З-поміж наукових праць, безпосередньо 
присвячених євроінтеграційним процесам, в першу 
чергу варто відзначити аналітичний огляд історії 
Європейського Союзу Д.Дайкена. У дослідженні 
розглянуті передумови та початок європейської 
інтеграції, еволюція інституційної системи та політичні 
проблеми функціонування, поглиблення економічної 
співпраці між країнами-членами Союзу, проблеми 
розширення ЄС тощо. 

Дослідження Ф.Тоді „Нариси історії Європейського 
Союзу” присвячене політичній історії європейської 
інтеграції. Головні історичні, економічні та політичні 
етапи розвитку Європейського Союзу, розглянуті 

в хронологічній послідовності з контекстуальним 
оглядом історії Європи, дають цілісне уявлення про 
Європейський Союз від зародження і до наших днів. 
У праці ґрунтовно розглядається ряд сфер діяльності 
ЄС, аналізуються процеси розширення, внутрішня 
організація, розподіл влади, базові принципи, 
покладені в основу ЄС, а також такі дискусійні 
питання, як спільна діяльність в галузі законодавства 
та монетарної політики, сільського господарства. 
Крім того, наведено хронологію подій, путівник 
інституціями ЄС, подається детальний аналіз різних 
напрямів політики Європейського Союзу.

Важливу роль при вивченні інтеграційних процесів 
відіграли праці дослідників Бесараба О., Гоубла  
П., Грещака І., Кузнецова Л., Михалка М., Федуняка С. 
та інших.

З ряду причин євроатлантична та європейська 
інтеграція здійснюються за двома різними схемами, 
проте вони не є ізольованими процесами. Це 
спричинено тим, що справа стосується майже тих 
самих гравців, які поважають однакові принципи, і які 
володіють потужною спільною рисою – консолідованою 
демократією. Право вільного вибору є також основним 
принципом консолідованих демократій, і ніхто не 
примушує, і навіть не спонукає до членства ані в ЄС, ані 
в НАТО, але протиставлення двох процесів інтеграції 
у випадку молодих демократій демонструє дефіцит 
бажання реалізовувати європейську та євроатлантичну 
орієнтацію.

Євроатлантична інтеграція передує європейській 
інтеграції, оскільки вирішення питань безпеки є 
гарантією західних інвестицій, а доступ до європейського 
ринку є можливим, якщо економіка розвивається у 
ринковому середовищі без штучного протекціонізму 
та політично зумовленого ціноутворення, зокрема 
в енергетичній сфері. Декларація європейської 
перспективи та відмова від євроатлантичної інтеграції, 
включно із перспективою вступу до НАТО, доводить 
нестачу політичної волі для обох процесів, формалізм 
та декларативність і не свідчить про відданість 
європейським та євроатлантичним цінностям.

Більше того, не може бути успіху у сфері 
демократизації, ринкової економіки, верховенстві 
права – без реформи сектору безпеки, демократичного 
контролю над збройними силами та структурами 
безпеки, які контролювали все суспільство у радянські 
часи. У цьому відношенні досвід Румунії щодо реформ 
в рамках підготовки до членства в НАТО виявився 
важливим для повної трансформації Румунії на шляху 
до відповідності критеріям членства в ЄС. Отже, мета 
членства в НАТО є передумовою проведення реформ, 
насамперед важливих для трансформації суспільства в 
цілому і лише по-друге - для приєднання до політико-
військового союзу держав, яким є НАТО.

Актуалізувалось питання забезпечення 
міжнародної безпеки Румунії завдяки діяльності таких 
організацій, як Північноатлантичний Альянс (НАТО), 
Європейський Союз (ЄС) та Організації з питань 
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безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Вступ 
до цих організацій забезпечив гідний рівень військової 
безпеки країни, підвищив економічну спроможність, 
надав нові технології розвитку в різних сферах 
економіки, допоміг зберегти територіальну цілість, 
сприяв в боротьбі з міжнародним тероризмом та надав 
ряд інших гарантій міжнародній безпеці.

Забезпечення найкращого на даний час рівня 
міжнародної безпеки, перш за все військової, можна 
досягти, на думку багатьох експертів, при членстві в 
НАТО [1, c.9]. Це дасть, з одного боку, змогу зменшити 
військові витрати, а, з іншого, забезпечить захист з боку 
найвпливовішого в світі військово-політичного блоку. 
Саме НАТО також зацікавлено в розширенні кількості 
країн-членів, оскільки це дасть унікальну змогу 
об’єднати в одній структурі безпеки країни Західної та 
Центрально-Східної Європи. Саме розширення НАТО 
на Схід, будучи органічною частиною трансформації 
Альянсу, стало однією з актуальних проблем на світовій 
політичній арені остатнього десятиліття. Бажання 
НАТО трансформуватися та поширити свою діяльність 
на всю Європу не стало односторонньою ініціативою. 
Майже всі держави Центрально-Східної Європи 
висловили бажання вступити до Альянсу на засадах 
повноправного членства. Безперечним є той факт, що 
розширення НАТО на терени ЦСЄ сприяло зміцненню 
міжнародної військової безпеки країн регіону. 

Проте виникає ряд питань при розширенні НАТО. 
Ключовим моментом є перелік держав, що будуть 
запрошені до Альянсу та термін їх прийняття. Виникає 
також питання стосовно того, скільки часу знадобиться 
новим країнам для досягнення необхідного рівня 
взаємодії і модернізації національних збройних 
Сил для вступу в НАТО [11, c.1]. У квітні 1999 року 
до Альянсу вступили три держави ЦСЄ – Польща, 
Угорщина та Чехія. Усі вони після вступу отримали 
гарантії власної безпеки, а також зменшили кількість 
економічних ресурсів, що використовуються на 
збройні сили шляхом реструктуризації [16, c.255]. 
Проте слід зазначити, що військові витрати Чехії 
були майже стабільними з 1993 року. Вкрай економна 
програма Угорщини утримувала оборонні витрати на 
рівні нижчому, ніж у Чехії і Польщі. Лише Польща, 
маючи найчисельнішу армію серед нових членів 
НАТО, збільшила протягом 1991-2000 років витрати 
(приблизно на 21 %). З вступом Польщі, Чехії і Угорщини 
в НАТО, перелічені держави одразу опинилися перед 
випробуванням вірності союзницькому обов’язку під 
час натовських бомбардувань Югославії. Причиною 
бомбардувань стала спроба НАТО відновити мирні 
відносини і врегулювати таким способом етнічний 
конфлікт та відновити багатонаціональну демократію 
в Косово, скинувши режим С. Мілошевича. Однак 
ставлення до даного питання в ЦСЄ державах було 
різним. Чехія досить прохолодно поставилась до 
силових дій [1,c.104]. Польща та Угорщина їх активно 
підтримували. Аналогічну позицію займала Румунія і 
Болгарія, що завдяки цьому були запрошені розпочати 

переговори про вступ в НАТО. Підсумком вирішення 
Югославського питання стало схвалення в Сараєво 
„Пакту стабільності для Південно-Східної Європи”, 
головною метою якого є підготовка регіону до 
органічної інтеграції в європейські та трансатлантичні 
структури [19, c.9].

На початку 2004 року ще сім держав приєдналися 
до НАТО: Болгарія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, 
Словаччина і Словенія. З першого квітня 2009 року 
членами НАТО стали Албанія та Хорватія. Входження 
цих держав в НАТО надало цій організації сучасних 
їй кордонів. Перед новими членами даної організації 
стоять нові випробування, проте на сьогоднішній 
день з впевненістю можна сказати, що всі ці держави 
одержують значні переваги, які надає членство в даній 
організації. Слід зазначити, що задекларували своє 
бажання вступити в НАТО: Сербія і Чорногорія, решта 
держав ЦСЄ вступ в НАТО ставлять на перспективний 
розвиток у майбутнє. Спробуємо охарактеризувати 
переваги для гарантування безпеки, що надає НАТО 
державам ЦСЄ. 

По-перше, членство в Організації Північно-
атлантичного договору дає чіткі гарантії безпеки, 
адже напад на одну з держав-членів розглядається як 
напад на них усіх. Потрапити під захист найсильніших 
у військовому відношенні держав є вигідним 
для держав, розташованих у такому потенційно 
вибухонебезпечному регіоні, як Центрально-Східна 
Європа [12, c.311]. Вступ східноєвропейських держав 
до НАТО позбавляє Росію від будь - яких надій на 
повернення їх до своєї сфери впливу. Отже, нові члени 
організації отримують гарантії не лише військової 
безпеки, але й політичної незалежності. По-друге, 
вони отримують можливість провести модернізацію та 
структурну перебудову своїх армій, переведення їх на 
професійну основу, потреба в чому вже давно назріла, 
фактично за рахунок багатих західних партнерів. По-
третє, членство кількох, а в перспективі - усіх держав 
регіону повинно виключати можливість конфлікту 
між ними. Відповідно, будь-яка конфліктна ситуація 
знаходитиме набагато швидше вирішення. Необхідно 
підкреслити, що розширення НАТО виключає 
можливість створення в Центрально-Східній Європі 
нового ворожого до НАТО військового формування. 
Навіть за умов зміни внутрішньополітичної ситуації 
в державах, які стануть повноправними членами 
Альянсу, вихід з нього видається малоймовірним. Це 
буде занадто багато коштувати, як у прямому значенні, 
так і з огляду на їхню безпеку [8, c.1].

Серед переваг, які здобуває після розширення 
НАТО європейська система безпеки, є ще й такі:

• об’єднання в одній військовій організації всіх 
європейських держав, що є стратегічною метою 
розширення НАТО, дозволить унеможливити 
конфлікти на континенті;

• вступ до НАТО держав ЦСЄ посилить європейський 
напрям організацій, що є дуже актуальним, оскільки 
останнім часом відчувається певна нерівномірність 
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силових потенціалів Сполучених Штатів і держав 
Європи. Така нерівномірність створює загрозу 
перенесення в політичну сферу протистояння, яке 
намітилося між США та державами Європейського 
Союзу на економічному ґрунті;

• розширюються можливості проведення 
миротворчих операцій і участі в них держав ЦСЄ та 
їхніх партнерів, які не є членами НАТО.

Звичайно, крім переваг, розширення НАТО може 
принести певні проблеми. Існує проблема й щодо 
самого процесу розширення, зокрема головним 
противником його є Росія. Проте насправді її 
керівництво обмежилося лише заявами й не змогло 
зробити реальних кроків. Росія зараз не може 
протистояти Альянсу [1, c.105]. Більша частина 
російської військової техніки потребує оновлення, 
а військовий бюджет Росії менший від загального 
бюджету НАТО у 500 разів, в якого значно менше 
проблем із модернізацією [12, c.309]. Окрім того, вона 
залежна від Заходу економічно. Тяжкий стан економіки 
не дозволяє залишитися Росії великою державою та 
створити реальну противагу Північноатлантичному 
Альянсу в регіоні. 

Вступу Румунії до ЄС передувала інтеграція до 
НАТО, що вважається її значним досягненням у сфері 
міжнародних відносин. Це надало їй багато переваг:

• міжнародне визнання;
• набуття найпотужніших гарантій безпеки;
• можливість впливати на процес ухвалення 

політичних рішень у Євроатлантичному просторі;
• демократична трансформація у відповідності 

до Євроатлантичних цінностей та принципів;
• зміна ментальності, що є необхідним для 

набуття статусу члена однієї з найбільш важливих 
безпечних організацій світу.

Приєднання до НАТО надало Румунії більшої 
вагомості на міжнародному рівні і допомогло досягти 
всіх цілей зовнішньої політики. Досягнення стандартів 
НАТО також дало змогу Румунії наблизитися до ЄС, 
оскільки обидві структури мають спільні цінності, 
принципи та критерії поведінки:

• розвиток демократичного суспільства;
• верховенство права;
• існування функціональної ринкової економіки;
• боротьба з корупцією;
• захист прав національних меншин;
• принципи добросусідства; 
• бажання зробити внесок у забезпечення 

регіональної безпеки та ін.
Для виконання всіх поставлених вимог румунське 

керівництво зробило все можливе, а саме:
• МЗС приділяло особливу увагу інформуванню 

громадськості, оскільки відомо, що рівень публічної 
підтримки є одним з ключових критеріїв відповідності 
держави стандартам членства у Альянсі;

• спільними зусиллями організовувалися 
заходи „публічної дипломатії”: круглі столи, 
семінари, конференції, що мали на меті інформування 

громадськості про роль та завдання Альянсу, 
відповідальність та переваги, що отримує держава-
член НАТО, необхідність соціальних реформ;

• поширювалась думка, що реформи мають 
бути досягнуті не тому, що цього вимагає НАТО та ЄС, 
але через те, що вони є необхідними для „одужання” та 
модернізації румунського суспільства;

• прагнення стати членом НАТО змусило 
державу відмовитися від територіальних претензій до 
своїх сусідів, зокрема й до України;

• Румунія вирішила бути відвертою та відкритою 
у своєму діалозі з союзниками, вивчати їх досвід, 
особливо тих держав, які вже потрапили для Альянсу, 
адже досвід кожної держави є вкрай важливим, 
оскільки він дозволяє уникати помилок, які хтось уже 
робив впродовж інтеграційного процесу. Політичні 
консультації, двосторонні програми допомоги, які 
надавалися Румунії державами-союзниками, значили 
багато для підготовчого процесу.

Важливими чинниками, що сприяли інтеграції 
Румунії до НАТО, а згодом – до ЄС, є географічне 
розташування та потенціал. Румунія стала членом 
НАТО завдяки успішному використанню свого 
вигідного геополітичного положення – наявністю 
стратегічного виходу до Чорного моря. Зі вступом 
Румунії Євросоюз виходить на його узбережжя й 
отримує доступ до нафтових родовищ на шельфі. 
Будучи вдало розташована Румунія стає важливим 
східним кордоном для ЄС й НАТО. Стратегічно 
вигідне розташування в Східній Європі і друге 
місце серед східноєвропейських держав за площею, 
численністю населення, економічним і військовим 
потенціалом дає їй змогу стати сполучною ланкою 
між НАТО та Центральною Європою. Володіючи 
на Чорному морі узбережжям протяжністю 240 км і 
1000 км дунайського берега, Румунія пропонує себе 
ЄС як головні морські ворота на південному сході 
континенту. Так, географічні переваги дають змогу 
Бухаресту відтіснити Україну та виступити гарантом 
безпеки транспортування в Європу каспійської нафти 
південним маршрутом в обхід Росії, України й Білорусі.

Одним із головних елементів європейської безпеки 
є Європейський Союз. Початком його створення став 
Паризький договір (1951 року), підписаний шістьма 
державами, які утворили Європейське товариство 
вугілля і сталі. У 1957 році ЄТВС було перетворене 
на Європейське економічне товариство, або Спільний 
ринок, до якого пізніше приєдналися ще 9 держав. З 
того часу Європейський Союз поступово перетворився 
на один з найпотужніших фінансово-економічних 
і політичних центрів світу, ключовий компонент 
європейської безпеки, ядро системи європейських 
цінностей і стандартів. Сьогодні Європейський Союз 
займає провідні позиції у світовому господарстві, тому 
для будь-якої країни співробітництво з Європейським 
Союзом означає можливість отримати істотні 
економічні здобутки, які сприятимуть економічному 
зростанню та підвищенню життєвого рівня населення. 
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Більше того, таке співробітництво є взаємовигідним. 
Велике значення для розвитку Спільного ринку 

мав договір, підписаний 6 лютого 1992 року у місті 
Маастріхті (Нідерланди), який проголосив створення 
від 1 листопада 1993 року Європейського Союзу. 
Його головним завданням стало створення спільного 
ринку, спільного господарського та фінансового союзу, 
а також спільної зовнішньої політики та політики 
безпеки. Незважаючи на сумніви та скептицизм, які 
мали місце при створенні ЄС, більшість тепер згідна 
з тим, що Європейський Союз започаткував нову еру 
в європейських відносинах та європейській безпеці. 
Саме ЄС може доповнити нові контури безпеки в 
ЦСЄ, зокрема ті, що стосуються економічної безпеки, 
підвищення економічного добробуту, сприяти 
нововведенням в різних галузях життя. Всі нові 
демократичні держави ЦСЄ розглядають ЄС, і загалом 
інституційні процеси європейської інтеграції, як 
центр тяжіння. Вони вважають вступ до ЄС та його 
розширення на схід і південь історичним шансом вийти 
з периферії і приєднатися до загального політичного, 
цивілізаційного та економічного руху [3,c.31]. 
Вирішальні мотиви – економічний (спільна валюта, 
спільний ринок тощо) та, безумовно, збереження й 
зміцнення демократичного ладу та захист сувернітету 
й незалежності від зовнішніх загроз [3, c.359].

Багато європейських політиків вважають, що 
Європейський Союз, розширивши свої границі у 
східному напрямку, уникне економічного колапсу і 
встановлення в цій зоні авторитарних режимів, що 
стали б загрозою рівновазі усередині самого союзу. 

Румунія досягла помітних успіхів у зовнішній 
політиці насамперед завдяки використанню 
національної ідеології. Румунія вступила до ЄС у 
2007 році. Досвід Румунії показує, що найкращим 
адвокатом для держави-кандидата є: рівень освіченості; 
досягнення необхідних внутрішніх реформ;

спільні з членами НАТО та ЄС цінності; досягнення 
необхідних критеріїв поведінки.

Іншою організацією, що намагається забезпечити 
безпеку в Європі, в тому числі і ЦСЄ, є Організація 
з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Дана 
організація об’єднує всі держави Європейського 
континенту, держави країн СНД, США та Канаду.

Важливе значення у зміцненні беззпеки в ЦСЄ і 
підвищення ролі ОБСЄ в сфері безпеки, мало прийняття 
на самміті глав держав та урядів країн-учасниць 
ОБСЄ в Стамбулі 18-19 листопада 1999 року Хартії 
європейської безпеки, Договору про звичайні збройні 
сили в Європі, нової редакції Віденського документа 
про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки.

Держави-учасниці ОБСЄ рішуче висловились за 
недопущення загрози силою або її застосування проти 
територіальної цілісності, сувернітету та політичної 
незалежності будь-якої держави і зобов’язались у 
такому випадку оперативно реагувати як у плані 
допомоги державі, що постраждала, так і вжиття 
необхідних заходів щодо держави-агресора [10, 

c.10]. Глави держав або урядів країн-членів ОБСЄ 
також схвалили Декларацію Стамбульського саміту, 
в якій міститься позитивна оцінка внеску ОБСЄ у 
справу зміцнення стабільності та безпеки в регіоні 
її відповідальності, підтверджується готовність 
об’єднати зусилля всіх країн-членів Організації, 
спрямовані на належну імплементацію Хартії 
європейської безпеки, належне виконання зобов’язань 
у галузі людського виміру, підвищення ефективності 
ОБСЄ у запобіганням конфліктам, врегулюванні 
триваючих криз і постконфліктній реабілітації країн.

Особливий наголос у Декларації зроблено на 
необхідності активного залучення механізмів ОБСЄ 
до стабілізації ситуації в таких регіонах та країнах, як 
Косово, Боснія, Герцеговина, Хорватія, Албанія, Грузія, 
Придністров’я, Нагірний Карабах, Чечня, а також 
для започаткування демократичних перетворень у 
Білорусії та Югославії. Що стосується Придністров’я, 
то в Декларації вперше міститься зобов’язання Росії 
завершити виведення російських військ з території 
Республіки Молдова до кінця 2002 року [11, c.1].

У зв’язку з трагічними подіями 11 вересня 2001 року 
та з метою зміцнення європейської безпеки питання 
активізації діяльності антитерористичної коаліції та 
боротьби з міжнародним тероризмом було обговорено 
на зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ 3- 
4 грудня 2001 року в Бухаресті (Румунія). Заявлено про 
необхідність представництва країн Східної Європи в 
РБООН та про нагальну потребу проведення серйозних 
реформ в ООН. На першому форумі представників 
ЄС, НАТО, СНД, РЄ і ООН 13 червня 2002 року у 
Лісабоні, що проходив під егідою ОБСЄ, було визнано 
за необхідне координувати спільні дії цих організацій у 
боротьбі з міжнародним тероризмом, надавати взаємну 
допомогу в обміні відповідної інформації в дусі 
відкритості й співробітництва. Вирішено прискорити 
підготовку і прийняття Антитерористичної хартії, що 
має засвідчити політичну волю 55-ти країн-учасниць 
ОБСЄ до викорінення міжнародноготероризму.

Головною метою ОБСЄ є забезпечення спільними 
зусиллями безпеки на основі демократії, поваги прав 
та основних свобод людини, принципу верховенства 
права, ринкової економіки та справедливості. 
У контексті посилення глобальної боротьби з 
терроризмом сучасними пріоритетами діяльності 
ОБСЄ передбачено: створення інституту особистого 
представника ОБСЄ з проблем тероризму, який 
відповідатиме за просування ініціатив, викладених у 
Бухарестському плані для ОБСЄ (прийнятий на зустрічі 
міністрів закордонних справ ОБСЄ в Румунії 3-4 грудня 
2001 року) та Програмі дій (прийнята на конференції 
ОБСЄ на рівні міністрів закордонних справ у Бішкеку 
13-14 грудня 2001 року); прийняття Антитерористичної 
хартії ОБСЄ; посилення комплексного підходу ОБСЄ 
до забезпечення безпеки „шляхом сприяння більшій  
взаємодоповнюваності між трьома вимірами ОБСЄ - 
людським, військово-політичним за допомогою 
Верховного комісара з національних меншин, 
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бюро з демократичних інститутів та прав людини 
представника зі свободи ЗМІ” [2, c.10-11] .

Розкриваючи роль і місце ОБСЄ в системі 
європейської безпеки 90-х років, слід зазначити, що від 
1994 року, коли відбувся Будапештський саміт, доволі 
чітко простежується тенденція, коли значення ОБСЄ 
високо оцінюється у дипломатичних документах, 
але пошуки практичних шляхів до європейської 
безпеки ведуться не через ОБСЄ, а через розширення 
НАТО і ЄС. Багатьом політикам та експертам ОБСЄ 
вбачається ненадійною, аморфною організацією. 
Зокрема, вказується на різноманітні слабкі місця 
ОБСЄ: відсутність дієвих інструментів, подібних 
до тих, що забезпечені главою VII Статуту ООН; 
процес прийняття рішень, базований на консенсусі; 
недостатній авторитет (адже в ОБСЄ немає органу, 
який можна було б порівняти з Радою Безпеки ООН); 
величезний розрив між багатьма досягненнями ОБСЄ 
у попередженні конфліктів, урегулюванні криз та 
післяконфліктній реабілітації тощо, та їх висвітлення 
у ЗМІ [12]. ОБСЄ здебільшого асоціюється з людським 
виміром безпеки, який привертав чималу увагу на 
останніх етапах „холодної війни”.

Приєднання до НАТО, ЄС та ОБСЄ надало Румунії 
більшої вагомості на міжнародному рівні і допомогло 
досягти всіх цілей зовнішньої політики. Вступ до 
цих організацій забезпечив гідний рівень військової 
безпеки країни, підвищив економічну спроможність, 
надав нові технології розвитку в різних сферах 
економіки, допоміг зберегти територіальну цілість, 
сприяв в боротьбі з міжнародним тероризмом та надав 
ряд інших гарантій міжнародній безпеці.
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Euro-Atlantic and European Integration of Romania 

in the Context of International Security
The article is dedicated to one of the most important 

issues of security system nowadays. The idea of uniting 
Europe has old history. This idea led to World War II and 
started contemporary integration processes. European in-
tegration began in the first post-war decades. A primary 
task for the Europeans was seeking ways of proceeding in 
economy and forming the security system. Romania is one 
of the important actors in modern Europe. It is the mem-
ber of NATO, the European Union and the OSCE. All this 
helped to form the single stable European space. Euro-At-
lantic and European Integration of Romania is smportant 
international issue.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 

Німеччина – європейська держава, де партії 
відіграють чималу роль. Впродовж досліджуваного 
періоду були закладені основи узгодженості дій 

вагомих політичних партій, внаслідок чого вона 
досягла значної політичної стабільності. Впродовж 
німецької історії поряд з основними партіями – 
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Соціал-демократичною і блоком Християнсько-
демократичний союз /Християнсько-соціальний союз – 
в парламенті діяла нечисленна третя партія – Вільна 
демократична, коаліція з якою забезпечувала одній 
з основних партій парламентську більшість і право 
формування уряду.

Ключові слова: партійна система, політична пар-
тія, громадянське суспільство, партійний плюралізм,  
демократична держава, парламентська республіка.

Однією з найвагоміших умов функціонування 
демократичної політичної системи є багатопартійність. 
Неоднорідність суспільства спричиняє різнобічність 
його інтересів та потреб, що в свою чергу унеможливлює 
відображення їх в контексті діяльності однієї політичної 
сили. Крім того, безпосереднім принципом демократії 
вважається існування вибору між альтернативами, 
наявність альтернатив, в свою чергу, забезпечує 
партійний плюралізм. Важливу та неоднозначну 
роль відграють політичні партії у нестабільних 
суспільствах, зокрема у перехідній політичній системі 
України. Неодмінною умовою політичної модернізації, 
як зазначає професор Г.Зеленько, є створення 
ефективної багатопартійної системи. В демократичній 
державі партії є посередниками між державою 
і громадянами, виконуючи функції механізму 
самоорганізації суспільної системи, а політична 
боротьба між конкуруючими партіями стає рушієм 
розвитку, сприяючи формуванню демократичним 
шляхом загальнонаціональних інтересів та цілей. Для 
розроблення рекомендацій до поліпшення законодавчої 
бази, правил та умов діяльності політичних партій 
у нашій країні, крім набутих власних традицій 
партійного функціонування, варто враховувати 
досвід демократичних європейських країн, в даному 
випадку досліджуватиметься Федеративна Республіка 
Німеччина. Тому актуальність публікації зумовлюється 
необхідністю демократизації та вдосконалення 
партійної системи України. Враховуючи прагнення 
інтеграції України до європейських та євроатлантичних 
структур, застосування досвіду сильної європейської 
держави безумовно тільки підсилює роль та значення 
проблематики, що піднімається.

Україна вже понад сімнадцять років прагне до 
побудови демократичної моделі суспільства. Цей 
шлях складний, але його слід пройти, навчаючись не 
тільки на власних помилках, негативному досвіді, 
але і на прикладах інших країн світу, які, і з цим слід 
погодитися, впродовж багатьох років вибудовували 
свою демократію. Німеччина – європейська держава, 
де партії відіграють чималу роль. Впродовж 
досліджуваного періоду були закладені основи 
узгодженості дій вагомих політичних партій, внаслідок 
чого вона досягла значної політичної стабільності.

Для досягнення поставленої мети доцільно 
вирішити ряд завдань, а саме:

– визначити поняття і функції політичних партій 
Німеччини;

– з’ясувати особливості партійної системи ФРН;

– проаналізувати основні тенденції розвитку 
найважливіших політичних партій Німеччини. 

Значну роль у розробці сучасної теорії політичних 
партій та дослідженні їх діяльності відіграють 
представники європейської політичної науки 
М.Дюверже, Дж.Сарторі. Історії становлення, 
розвитку, діяльності політичних партій Федеративної 
Республіки Німеччини присвячені роботи таких 
німецьких фахівців, як У. фон Алеманн, К. фон 
Бейме, К. Ніклаус, Г. Оберройтер. Серед вітчизняних 
дослідників слід відзначити роботи М.Примуша, 
Ю.Шведи, присвячені ролі політичних партій і 
партійних систем у суспільному житті, у формуванні 
громадянського суспільства особливо в перехідний від 
тоталітаризму до демократії період. 

Федеративна Республіка Німеччина є державою, де 
вагому роль відіграють політичні партії. Політичні партії 
являють собою найбільш важливий демократичний 
інститут, без ефективного функціонування якого 
неможливі демократичні перетворення, оскільки саме 
вони виступають з’єднуючою ланкою між державною 
владою і громадянським суспільством, здійснюють 
прямі і зворотні зв’язки в політичній системі, 
визначаючи її міцність. 

Партії – це не лише інституціональні сили, що 
беруть участь у прийнятті політичних рішень, а 
й сили, що мобілізують громадян на підтримку 
демократичного характеру політичної системи. Саме 
партійна система забезпечує досягнення політичною 
системою стійкого стану й утримує її в цьому 
становищі. Ставлення до такого суспільного явища як 
партія впродовж історичного розвитку змінювалось 
від позитивного до негативного та навпаки, і навіть 
сьогодні не зважаючи на наявність низки досліджень 
з цього питання єдності в розумінні їх сутності немає. 
Сьогодні відсутнє однозначне визначення терміну 
„політична партія”. Відомо біля двохсот визначень 
зазначеного терміну. Партія (від лат. - ділю, розділяю) 
означає частину якоїсь великої спільноти. Дійсно, 
партію можна вважати частиною суспільства, класу, 
соціальної групи. Варто навести кілька найбільш 
поширених визначень політичних партій.

За визначенням М. Примуша політична партія – 
добровільне та організаційно оформлене об’єднання 
громадян, яке виражає інтереси частини суспільства 
і прагне до їх задоволення шляхом здобуття, 
утримання і використання державної влади [2, с. 33]. 
На думку німецького вченого Вінклера „партія – це 
група однодумців, яка бере участь у політичному 
волевиявленні в різноманітному організаційному прояві 
і прагне займати політичні позиції та здійснювати її 
цілі в суспільстві” [6, с. 28]. Італійський політолог Дж. 
Сарторі під політичною партією розуміє „певну групу, 
яка представлена на виборах і здатна через механізм 
виборів надсилати власних представників до органів 
влади” [4, с. 32]. Відомий французький соціолог М. 
Дюверже вважає, що „політичні партії це ті партії, які 
виникають у період становлення загального виборчого 
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права, як єдиного способу легітимації влади і якісного 
розширення прав парламента, що здатні реалізувати 
загальне виборче право і завоювати парламентську 
більшість шляхом нормального використання 
інститутів демократичного суспільства” [1, с. 13]. 

У Законі Німеччини „Про політичні партії” 
зазначається: „партії – це об’єднання громадян, 
які хочуть впливати довгостроково чи на довший 
термін в межах федеральної держави на політичне 
волевиявлення і брати участь у представництві народу 
в Бундестазі Німеччини або в ландтазі, якщо вони 
достатньо гарантують серйозність своїх намірів, 
що визначається об’ємом і міцністю їх організації, 
кількістю їхніх членів та їхніми виступами перед 
громадськістю. Членами партії можуть бути тільки 
фізичні особи” [9, с. 273]. У Конституції ФРН 
вказано, що „метою політичних партій в Німеччині 
є участь у безпосередньому волевиявленні народу. 
Фаза волевиявлення і участі в політичному процесі 
в жодному випадку не обмежуються виборами, вона 
відбувається багаторазово і партії постійно беруть в 
ній участь”.

Значення партій у політичному житті Німеччини 
виокремлено у функціях, які вони виконують щодо 
суспільства і держави. Це, зокрема:

– вплив на формування суспільної думки;
– сприяння політичній освіті;
– підготовка політичного персоналу керівництва;
– підбір кандидатів;
– вплив на діяльність парламенту та уряду;
– використання політичних цілей в „державному 

волевиявленні”;
– турбота про „постійний активний зв’язок” між 

народом і державним органом влади.
У взаємодії одна з одною та іншими інститутами 

партії утворюють партійну систему, під якою варто 
розуміти сукупність діючих у країні політичних партій 
та відносин між ними, які складаються в боротьбі за 
державну владу та у процесі її здійснення. Партійна 
система фіксує ступінь впливу партій на прийняття 
рішень і характер їхньої участі в державному 
управлінні. В демократичному диференційованому 
суспільстві, якому властиві різноманітні соціальні та 
політичні інтереси існує кілька політичних партій, 
що, в свою чергу, означає існування партійних систем 
як складової частини політичної системи держави. У 
політологічній теорії використовуються різноманітні 
підходи до визначення партійної системи. Деякі вчені 
під „партійною системою” розуміють „сукупність 
політичних партій, які існують у країні, незалежно від 
форм діяльності та ступеня інституціалізації згідно з 
чинним законодавством або сукупність політичних сил, 
представлених у парламенті, або таких, які прагнуть до 
представництва у ньому” [6, с. 35].

Інші дослідники схиляються до думки, що „партійна 
система - це право партій на формування власної 
системи управління, а також сукупність відносин 
між легально діючими політичними партіями, що 

виявляються у спільній боротьбі або суперництві за 
владу у суспільстві” [8, с. 43].

Партійна система, ступінь її розвиненості й 
ефективності в політичному процесі має велике 
значення для функціонування демократії. За допомогою 
партій формується громадянське суспільство, а держава 
знаходить легітимність у суспільній думці. Партійна 
система держави – відображення співвідношення і 
розміщення суспільних і політичних сил, що діють 
у країні. М. Дюверже дещо по-іншому визначає 
поняття партійної системи: „У кожній країні протягом 
більш-менш тривалого періоду кількість партій, їхня 
внутрішня структура, їхня ідеологія, їхні відносні 
розміри, їхні альянси, їхні типи опозиції здобувають 
визначену стабільність. Цей стабільний ансамбль і 
утворює систему партій” [1, с. 49].

Отже, узагальнюючи думки науковців, можна 
констатувати, що партійна система – це політичний 
простір, який складається з політичних партій та 
упорядкованої певним чином сукупності відносин 
між собою та іншими елементами політичної системи 
суспільства. Партійну систему можна коротко визначити 
як систему відносин суперництва та співробітництва 
між існуючими у конкретному суспільстві політичними 
партіями (іноді деякі дослідники вважають, що між 
легально діючими партіями).

Згідно з типологією Дж. Сарторі „партійна система 
Німеччини – це партійна система поміркованого 
плюралізму”, яку можна охарактеризувати наступним 
рядом:

– наявністю в країні багатьох політичних партій;
– репрезентацією у парламенті лише кількох 

партій;
– представленням в уряді деяких із 

представлених у парламенті партій;
– відсутністю позасистемної опозиції;
– демократичним політичним устроєм.
У країнах сучасного світу склалися різні партійні 

системи. Вони різняться залежно від кількості діючих 
у країні політичних партій, за основними принципами 
їхньої взаємодії, за ідеологічною та іншими ознаками.

В сучасній західній політології найчастіше 
розрізняються три основних типи партійних систем:

– багатопартійна система;
– двопартійна система (біпартизм);
– система двох з половиною партій.
Система двох з половиною партій [10, с. 150] – 

щось перехідне від біпартизму до багатопартійності: 
перемога кожної з двох впливових партій можлива 
лише в союзі з третьою.

Отже, в Німеччині після Другої світової війни 
склалася партійна система поміркованого плюралізму. 
Провідна роль у ній належала двом найбільшим 
і наймогутнішим партіям – Християнсько-
демократичному союзу (ХДС) та Соціал-демократичній 
партії Німеччини (СДПН). Проте абсолютної більшості 
голосів на парламентських виборах жодна з них не 
набирала, а тому вимушено з метою створення уряду 
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вступала в коаліцію з третьою меншою партією. 
Тривалий час у ролі третьої партії виступали вільні 
демократи, які об'єднувалися то з СДПН (1969-1982 рр.), 
то з ХДС (1982-1998 рр.). Так, поступово склалася 
партійна система двох з половиною партій. Вона 
недосконала і дещо подібна до багатопартійної за 
наявності поряд із двома основними партіями – 
третьої, як своєрідного балансиру між ними, що 
дозволяє їй визначати успіх однієї з основних партій і 
контури урядової коаліції. У Німеччині діє більше сотні 
політичних партій, значна кількість яких є абсолютно 
невідомою широкій громадськості. Реальну політичну 
вагу та вплив на формування федеральної та земельної 
політики має менше ніж десять партій. Як правило, в 
німецькому Бундестазі представлені тільки 5 партій. 
Розглянемо коротко кожну з них.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). 
 Заснована в 1875 р. у результаті злиття рухів 
прихильників Карла Маркса й Фердинанда Лассаля. У 
часи Веймарської республіки СДПН перетворилася в 
найбільшу партію Німеччини, проте була розгромлена 
нацистами. 

Після смерті свого лідера Курта Шумахера (1952 р.) 
СДПН поступово відійшла від свого марксистського 
минулого. У 1959 р. партія прийняла в якості своєї 
ідеологічної платформи т.зв. Бад-Годесбергську 
програму – концепцію змішаної капіталістичної (у 
широкому сенсі цього слова) економіки; разом з тим 
вона, як і раніше, виступала за перерозподіл доходів на 
користь бідніших верств населення й активну політику 
державної підтримки соціальної сфери [9, с. 159].

Після приєднання Західної Німеччини до НАТО 
СДПН виступала за зміцнення її ролі в альянсі, 
одночасно закликаючи до діючого контролю над 
озброєннями; багато активістів партії перебували 
у передніх рядах руху за роззброєння. Головними 
осередками СДПН були промислові міста й північні 
порти країни та нові землі. 

В 1980-ті рр. вплив партії істотно зменшився, що 
пов’язано із позитивними зрушеннями у економіці, 
зокрема послаблення ролі оборонної промисловості, 
а також внаслідок проявів т.зв. „реального соціалізму” 
у Східній Європі. СДПН, очолювана Віллі Брандтом і 
Гельмутом Шмідтом, знаходилася при владі в Західній 
Німеччині у коаліції із ВДП із 1969 по 1982 рр. На 
виборах до Бундестагу ФРН СДПН одержала 38,2% 
голосів в 1983 р. і 37% в 1987 р. [9, с. 163].

Християнсько-демократичний і Християнсько-
соціальний союзи (ХДС/ХСС) створені після Другої 
світової війни. ХДС не висуває кандидатів в органи 
влади Баварії, де функціонує ХСС, союзник ХДС по 
парламентському блоку в національному масштабі. 
Обидві партії виражають насамперед інтереси 
представників бізнесу, аграрного сектора й „білих 
комірців” (керівників, технічних працівників та інших 
категорій службовців, в основному „верхнього” і 
„середнього” прошарків) і користуються особливо 
великою підтримкою в південних районах країни. 

Блок ХДС/ХСС виступає за забезпечення гарантій 
прав приватної власності й подальший розвиток 
соціально орієнтованої ринкової економіки в 
Німеччині, а також за поглиблення інтеграції країни до 
європейських економічних й військових структур. 

ХДС був правлячою партією у 1949–1969 рр., коли 
за кермом країни стояли такі видатні політичні діячі, 
як Конрад Аденауер і Людвіг Ерхард, і повернувся 
до влади в 1982 р. під керівництвом Гельмута Коля в 
коаліції із ВДП.

Сума голосів, відданих за ХДС/ХСС, склала 48,8% 
в 1983 р. і 44,3% в 1987 р. у Західній Німеччині. 
Лідером ХСС був Франц-Йозеф Штраус - ініціатор 
різкого розширення масштабів торгівлі ФРН із НДР, 
яке розпочалося з 1983 р. [9, с. 93].

Вільна демократична партія (ВДП). Заснована в 
1948 р. ВДП об’єднала різні групи соціал-ліберального 
спрямування, у тому числі збережені ще з довоєнних 
часів. Тривалий час вона була третьою за значенням 
партією у ФРН. У її програмі робиться наголос на 
необхідності дотримання індивідуальних прав і 
свобод; партія знаходить підтримку у середнього класу, 
зокрема, у представників дрібного бізнесу. 

Серед західнонімецьких партій саме ВДП найбільш 
активно виступала за проведення реформи у системі 
освіти. Вона входила до правлячої коаліції із ХДС/
ХСС у 1949–1956 рр., 1961–1966 рр., 1982–1998 рр. та 
із соціал-демократами в 1969–1982 рр. 

Лідером ВДП впродовж тривалого часу був Ханс 
Дітріх Геншер, активний прихильник європейської 
інтеграції та об’єднання Німеччини, який забезпечив 
вільним демократам значну підтримку в східних землях 
у 1990 р. Після його відставки партію очолив Вольфганг 
Герхардт. На виборах у ФРН ВДП підтримали в 1983 р. 
7,0% виборців, у 1987 р. – вже 9,1% [9, с. 141].

Партія „Зелених”. Партія „Зелених” виникла на 
федеральному рівні у 1979 р. внаслідок об’єднання 
декількох регіональних угруповань екологів. 
Включивши у свою програму пацифістські гасла, 
„Зелені” в 1983 р. вперше одержали місця в Бундестазі, 
набравши на загальнонаціональних виборах 5,6% 
голосів. В 1987 р. вони одержали 8,3% голосів. 

Проте пізніше у зв’язку із внутрішнім розколом на 
групи прихильників „реальної політики” (прагматиків) 
і „фундаментальної опозиції” (безкомпромісних) та в 
міру того, як великі партії стали включати екологічні 
вимоги у свої програми, підтримка „Зелених” з боку 
виборців зменшилася. В 1990 р. „Зелені” одержали в 
західних землях усього 4,8% голосів, а на Сході – 6,0% 
(у цілому по країні – 5,1%) [9, с. 199].

Інші партії. Республіканці й Націонал-
демократична партія – ультраправі угруповання. 
Підтримка ультраправих зросла у 1980-і роки, 
особливо сильно – в уражених економічним спадом 
містах Східної Німеччини вже після об'єднання країни. 
Серед інших політичних партій і рухів – різні жіночі, 
екологічні організації, об'єднання пенсіонерів та дрібні 
ультраліві партії. 
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Підводячи підсумок проведеному аналізу 
особливостей становлення і розвитку найважливіших 
політичних партій ФРН можемо констатувати, що 
у сучасній Німеччині глибоко пустила корені ідея 
правової і соціальної демократичної держави, що 
виходить із пріоритету прав та свобод окремої людини 
стосовно держави і товариства. У якості її носіїв 
виступають партії центристського спрямування: 
ХДС/ХСС (Християнсько-демократична спілка 
(Християнсько-соціальна спілка). ВДП (Вільно-
демократична партія), СДПН (Соціал-демократична 
партія Німеччини). Важливу роль у формуванні 
політичної культури відіграли партії ХДС/ХСС, СДПН 
і ВДП. Завдяки їхнім зусиллям у Німеччині встановлена 
ліберально-демократична модель держави у формі 
парламентської республіки, основними характерними 
рисами якої є: пріоритет прав і свобод окремої людини, 
верховенство закону, поділ влади, право участі народу 
в процесі прийняття політичних рішень, чіткі соціальні 
гарантії для кожної людини і т.д. Між ними існують 
розбіжності щодо завдань держави, масштабу її 
втручання в економіку, її ролі в соціальній сфері, ступеня 
демократизму і т.д. Партійна система Німеччини являє 
собою систему „двох з половиною партій”. Впродовж 
німецької історії поряд з основними партіями – Соціал-
демократичною і блоком Християнсько-демократичний 
союз /Християнсько-соціальний союз – в парламенті 
діяла нечисленна третя партія – Вільна демократична, 
коаліція з якою забезпечувала одній з основних партій 
парламентську більшість і право формування уряду. 
У ФРН до об'єднання країни діяли три найбільші 
політичні партії, і які зберегли свою силу і в об'єднаній 
Німеччині: Соціал-демократична партія Німеччини  
(СДПН); Християнсько-демократичний союз (ХДС)/ 
Християнсько-соціальний союз (ХСС) і Вільна 
демократична партія (ВДП). У 1983 р. на політичну 
сцену вийшла четверта партія – „Зелені”. У НДР 
Соціалістична єдина партія Німеччини (СЄПН) і дрібні 
партії, що контролювалися нею, повністю визначали 
соціальне, економічне та політичне життя країни. 
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Peculiarities of Establishment and Development of 

Federal Republic of Germany’s Party System 
The body of the article goes on to discuss the prob-

lem of establishing and developing the Western Germany 
party system. Germany is the European state, main parties 
of which are of great importance. It should be noted that 
coordinative activities grounds of German main political 
parties were laid throughout WWII and Germany uniting. 
Consequently, FRG gained powerful stability. In the course 
of German history, a minor third party Free Democratic 
Party existed together with the Socialist Democratic Party 
and the Christian Democratic Union, guarantying parlia-
mentary majority and the right to form government. 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ГЕНЕЗИСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Автор аналізує основні підходи до концептуального 

розуміння європейської ідентичності, які визначають 
різні фактори виникнення цього феномену: біологічний, 
культурологічний, політичний, територіальний та 
особистісний. Серед основних чинників формування 
європейської ідентичності автор називає спільне 
економічне життя, федеральні демократично 
легітимізовані органи, демократизацію суспільства 
на національному та на європейському рівнях, 
прийняття конституції ЄС, культурну і освітню 
політика ЄС і держав-членів, європеїзацію системи 
освіти, інформаційне забезпечення широких верств 
громадськості, систему зв’язків з громадськістю 
держустанов та європейських інституцій. 

Ключові слова: європейська ідентичність, 
інтеграція, інформаційна складова, глобалізація.

Актуальність дослідження чинників формування 
європейської ідентичності обумовлена тим, що, 
декларуючи світові свої євроінтеграційні прагнення, 
Україна виявилися не готовою до європейськості. 
Сьогодні значна частина українців не лише на сході, 
але і в інших регіонах країни не усвідомлює себе 
європейцями. Така ситуація робить актуальним розгляд 
європейської ідентичності як „образу для своїх”, що 
дозволить виявити принципи входження в європейську 
спільність, критерії віднесення до цієї спільності, 
способи маркування її специфіки, шляхи досягнення 
визнання, механізми прилучення до культури [3,  
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с. 3]. Дедалі більше в практично-політичному житті 
України постає проблема формування європейської 
ідентичності, а в політичній науці актуалізується 
проблема дослідження чинників цього процесу.

Українські політологи розглядають багатомірний 
і складний концепт європейської ідентичності 
у різних аспектах, зокрема, досліджуються − 
взаємовпливи формування європейської ідентичності 
та процесів євроінтеграції [15], особливості процесів 
становлення та розвитку регіональних ідентичностей 
(центральноєвропейської, східноєвропейської, 
південно-східноєвропейської) [12], ефект норм у 
формуванні європейської ідентичності українців [2], 
створення відповідної сфери публічного обговорення, 
або цілісного європейського дискурсу [5], освіта 
як ключовий чинник визначення і досягнення 
європейської ідентичності (тотожності) на підставі 
забезпечення мобільності (географічної, соціальної, 
фахової) [7] спільна європейська історико-культурна 
традиція як основа формування європейської 
ідентичності в контексті міжкультурної взаємодії [6] 
та інші фактори, що впливають на формування 
європейської ідентичності.

Проте, у вітчизняній науковій літературі 
генезис європейської ідентифікації безпосередньо 
не розглядався, не здійснювалися також і спроби 
систематизувати чинники, що визначають процес її 
формування на індивідуальному та груповому рівні. 
Саме тому предметом нашого дослідження став генезис 
європейської ідентичності. Метою статті є виявлення 
факторів становлення європейської ідентичності в 
українському суспільстві. 

До того, як безпосередньо перейти до аналізу 
генезису та чинників європейської ідентичності, 
варто зробити кілька термінологічних уточнень. У 
політологічному контексті ми трактуємо генезу (греч. − 
genesis) як походження, становлення і розвиток, 
результатом якого є певний стан політичного феномена, 
що вивчається. 

Визначаючи специфіку і відмінні риси європейської 
ідентичності, зустрічаємось зі значними труднощами. 
Пошук загальної ідентичності європейців все ще 
є не відформатованим. У популярному словникові 
„Вікіпендія” вона трактується як почуття особистої 
ідентифікації з Європою [20]. Як зазначають деякі 
дослідники, протягом останніх п’ятдесятьох років 
під європейською ідентичністю розуміли спільність 
принципів, прийнятих властиво ЄС, які розділяють майже 
всі народи континенту: демократія, воля, права людини, 
терпимість і примирення європейських націй [19]. 
Проте ці принципи ми бачимо не лише у Європі. 

Російська дослідниця Н. Олександрова зазначає, 
що при вивченні європейської ідентичності вчені 
використовують два основних підходи: „зверху-
донизу”, прихильники якого наголошують на 
загальній спадщині (історія, цінності, етнос і т.д.), та 
„знизу доверху”, прихильники якого скрупульозно 
відслідковують, скільки людей дійсно визначають 

себе європейцями і що вони під цим розуміють [1]. 
Перший підхід, на нашу думку, більшою мірою 
пов’язаний з теоретичними дослідженнями, другий − 
з емпіричними, які останнім часом дають цікаві 
висновки, що визначають напрямки подальших 
теоретичних аспектів досліджуваної проблеми. Одне 
з таких досліджень європейської ідентичності молоді 
Європи проводив науковець із Кембриджа Д.Фаас, 
який зробив парадоксальний висновок − незважаючи 
на деякі знання про Європу, ні білі, ні турецькі студенти 
Німеччини не вважали себе „європейцями”. Вчений 
виявив, що більшість учнів ставили європейську 
ідентичність у залежність від досить різних чинників 

• залежно від місця свого проживання − „я 
знаю одну Німеччину, от якби я побував кілька років в 
Іспанії, я міг би сказати, що я європеєць, зараз я просто 
не знайом з іншими країнами”; 

• залежно від батьківського впливу − „мої 
батьки багато чого знають і багато чого мені розповіли 
про інші країни й культури”:

• залежно від шкільної програми − „ми вчимо в 
школі багато європейських мов, говоримо італійською 
мовою, по-англійському й по-французькому, і це 
робить мене набагато європейцем” [16].

Прикладом інших, більш масштабних емпіричних 
досліджень проблематики європейської ідентичності, 
які останнім часом здійснювали соціологи, можуть 
бути дослідження Євробарометра, що охоплюють 
всю Європу, та дослідження вчених голландського 
університету у Тільбурзі, що базуються на даних 
опитування, проведеного серед 40 000 чол. у  
33 європейських країнах. Останнє менш відомо. 
Воно охоплює всі європейські країни від Ісландії 
до Туреччини, від Португалії до України. Автори 
дослідження вважають, що Європа єдина лиши у 
політико-економічному контексті. Що ж стосується 
моральних цінностей європейців, то вони 
розрізняються, отже єдиної європейської ідентичності 
не існує і саме твердження про єдину систему цінностей 
європейських народів − неспроможне. З неменшим 
успіхом можна було б міркувати про спільні риси 
європейців і китайців. Дослідження показали, що більш 
за все європейців, що самовизначилися, проживає у 
Люксембурзі (у відсотках до всього населення країни), 
а в Росії, на Україні і в Румунії − навпаки, їх кількість 
вкрай невелика [19].

Ми будемо визначати європейську ідентичність, 
відрізняючи її від європейської самосвідомості як 
усвідомлення власної приналежності до Європи, 
ми розглядаємо як сукупність характеристик, що 
відрізняють європейців від неєвропейців у традиціях, 
культурі, способі життя і системі мислення [8]. 
Європейську ідентичність ми також відрізняємо від 
поняття „ідентичність Європи” та „ідентичність 
Європейського співтовариства”, які досить часто 
вживаються в науковій і публіцистичній літературі. 

Генезис європейської ідентичності, на наш погляд, 
має розглядатися як складова суб’єктивної реальності, 
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що перебуває в діалектичному взаємозв'язку із 
суспільством. Європейська ідентичність, як і будь-яка 
інша, формується, підтримується, видозмінюється або 
навіть переформовується соціальними процесами. 

Генезис європейської ідентичності − це процес 
становлення індивідуальної або колективної 
тотожності соціального суб’єкта з європейською 
культурою, європейськими цінностями та 
європейським континентом, під час якого людина 
визначає себе, свої пріоритети та своє місце в 
європейському світі. Європейська ідентичність, як і 
будь-яка інша, є динамічним утворенням і змінюється 
протягом життя індивіда. Її формування відбувається 
за допомогою різних психологічних механізмів, 
дослідження яких має бути предметом окремого 
дослідження. Що стосується чинників впливу на цей 
процес, однозначності у сучасній політології немає. 
Це пов’язано як з різними підходами до тлумачення 
сутності європейської інтеграції. 

Ми погоджуємося з думкою, що сьогодні 
можна говорити про кілька основних підходів до 
концептуального розуміння європейської ідентичності, 
які обумовлені різними чинниками виникнення 
феномену європейської ідентичності − біологічний, 
культурологічний, політичний, територіальний та 
особистісний [14]. До цього переліку, на наш погляд, 
потрібно додати і соціально-економічний.

На першому місці становлення європейської 
ідентичності, без сумніву, є спільне економічне життя. У 
той же час, як відомо, розвиток у напрямкові утворення 
європейського внутрішнього ринку супроводжувався 
певним відчуженням громадян від бюрократії ЄС. 
Неоднозначно також може бути оцінено і вплив 
запровадження спільної валюти (до того ж, теж не для 
всіх членів) на створення європейської ідентичності. 
Проте економіка, залишаючись важливим фактором 
зміцнення європейської ідентичності, повинна 
отримати „підкріплення” з боку політичних інституцій.

Біологічний підхід пов’язує європейську 
ідентичність з расовим походженням, а її ґенеза 
обумовлюється відповідно утворенням європеоїдної 
раси. Європейська ідентичність − продукт 
життєдіяльності представників європеоїдної раси, 
належність до якої усвідомлюється як на рівні 
індивідуальної, так і на рівні колективної свідомості. 

„If you're white, you're allright!” („Якщо ти білий, 
з тобою все в порядку!”) − проголошує расистське 
гасло. Деякі дослідники вважають, що ідеологія 
сучасних європейських еліт, нерідко відкидаючи 
християнську ідентичність європейського континенту, 
згадує про те, що вони „білі”. На місце віри приходить 
примітивна біологія, що розрізняє членів своєї й чужої 
зграї як собак по породі. „Ідентичність Європи − це 
християнська ідентичність. Коли неї заперечують, на її 
місце приходить аж ніяк не розум і воля, але примітивне 
варварство” [18].

Саме з таких позицій трактує існуючі проблеми 
становлення європейської ідентичності канадський 

медіамагнат К. Блек, висловив думку, що проблема 
чисельності населення Євросоюзу стає особливо 
актуальної у світлі росту економік Китаю і Індії, де 
проживає 40% усього населення планети. „Європейці 
зникають із земної кулі як раса. Треба забути про 
національні протиріччя, мовні бар’єри та інші 
малозначущі моменти національної ідентичності. 
Настав час рятувати європеоіда як підвид, інакше в 
Європі просто не залишиться європейців (підкреслено 
нами − Г.Т.). Єдиний шлях демографічного порятунку 
Європи − це прийом Росії до складу Євросоюзу”, − 
пише К. Блек [9].

Територіальний підхід концентрує увагу на 
просторовому вимірі європейської ідентичності, 
вважаючи, що головним чинником її становлення є 
спільна територія, на якій проживають носії даної 
ідентичності. На думку Е. Рейтера [10], формування 
європейської ідентичності залежить, не тільки від 
організації, але і від „правильної” географії Об’єднаної 
Європи. Враховуючи, що географія Об’єднаної Європи 
як спільного політичного утворення буде ідентично 
утворюючим фактором, так званий Захід має слугувати 
принциповою орієнтацією для географічних кордонів 
ідейно-політичної Європи. Саме країни греко-
романської культури та подальшого християнського 
розвитку античної спадщини складатимуть 
географічні рамки ціннісної Європи. При цьому не має 
принципового значення проведення відмінностей між 
католицько-протестантським Заходом, Центральною 
Європою та християнсько-православною Східною 
Європою [10]. 

Термін Центральна Європа також не є усталеним. 
Прихильники одного напрямку вбачають сутність 
дефініції „Центральна Європа” в сенсі геополітичного 
поняття, а не історико-географічного, який включає в 
себе держави від Балтики до Адріатики та вказує на 
їх спільну історичну долю і спільність перспективи. 
Сьогодні Європа (зокрема Центральна і Східна), 
відмовляючись від комуністичної ідентичності, 
докладає активних зусиль самовизначення як зі своєю 
національною ідентичністю, так і зі своїм місцем в 
ЄС. Європейська ідентичність не завжди асоціюється 
безпосередньо з ЄС, оскільки його історія донедавна 
не передбачала участі в ній цих держав, так і сама 
історія ще недостатньо довга. Окрім цього, держави 
Центральної Європи не тільки важко співвідносяться 
з ідентичністю ЄС, але і з ідентичністю самої Європи. 
Хоча їх ідентифікація спонукає їх рухатись в Європу, 
що обумовлено їх історичним походженням та 
генетичною пам’яттю [13]. 

Представники політичного підходу розглядають 
цю ідентичність як сполучення політичних цінностей 
і принципів, що одержали визнання як основа єдності 
ЄС, як результат і одночасно передумова міждержавної 
інтеграції. Зрозуміло, що Європа, виступаючи 
об'єктом ідентифікації, являє собою культурно-
історичну спільність, проте вона має і політичне 
оформлення. У зв'язку із цим на формування даної 
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ідентичності значний вплив здійснює політичний 
розвиток континенту, у процесі якого поступово 
викристалізовуються європейські політичні традиції 
та демократична практика, входження в які дозволяє 
індивідові відрізняти себе від членів інших подібних 
утворень і базується на усвідомленні спільності 
політичного життя, традицій, цінностей та певній 
історичної спадкоємності [13, с. 12].

Культурологічний підхід тлумачить європейську 
ідентичність з позицій загальної європейської 
культури. Е. Райтер, наприклад, вважає, що розвиток 
європейської ідентичності здійснюється на основі 
культурної спадщини і історичних традицій. Проте 
феномен європейської ідентичності (хто ми, європейці?) 
виникає не лише через духовне споріднення, але і через 
заперечення (через розходження між нами і ними) [10]. 

Проте деякі дослідники висловлюють певний 
скептицизм відносно ролі культурного чинника 
формування європейської ідентичності. Так російський 
науковець Г. Вайнштейн пише, що можливості 
вибудовування європейської ідентичності на основі 
якоїсь культурної спільності європейських народів є 
досить сумнівними. 

Разом з тим, вчений підкреслює значення фактору 
культури взагалі як для утвердження суспільної 
ідентичності, так і для формування європейської 
ідентичності. Він посилається на слова одного з 
батьків-засновників ЄС Ж. Монне, який незадовго до 
своєї смерті зазначав, що, якби в нього була можливість 
заново почати процес європейської інтеграції, він 
почав би його не з економіки, а з культури. Але 
разом з тим, вважає Г. Вайнштейн, реальні шляхи 
перетворення культури в якийсь цементуючий 
компонент європейської єдності проглядаються важко. 
„Мова, звичайно ж, не йде про те, що подібна стратегія 
припускала б ігнорування національної своєрідності 
європейських культур, − пише дослідник. − 
Навпроти, прихильники ідеї європейської спільності 
бачать у культурному плюралізмі континенту 
одну з відмінних рис і достоїнство європейської 
культури („єдність у різноманітті”). ...Однак, 
говорячи про ті елементи європейської культури, які 
безсумнівно сприяють зімкненню народів, адепти 
пан-європейської ідентичності явно недооцінюють 
певний дезінтеграційний потенціал, закладений у 
сьогоднішньому культурному ландшафті Європи [4]. 

У чому саме полягає „дезінтеграційний потенціал” 
культурного ландшафту сучасної Європи? На думку 
Г. Вайнштейна, проблема не тільки в збереженні 
національних ідентичностей, що спираються на 
унікальну культуру, на унікальні національні символи, 
національні міфології і культурні цінності. Набагато 
важливіше, по-перше, те, що багато компонентів 
культури зберігають стійку пам’ять про міжнаціональні 
конфлікти і криваві сутички, що зіграли трагічну роль у 
європейської історії. По-друге, культурне різноманіття 
Європи всі частіше обертається сьогодні культурною 
несумісністю, а в ряді випадків взаємною відчуженістю 

й ворожістю різних національних і етнічних груп у 
складі населення ЄС [4].

Особистісний підхід тлумачать європейську 
ідентичність як спільність рис характеру та 
індивідуальні особливості життєвої позиції та поведінки 
представників європейської спільноти. На наш погляд, 
цей підхід є досить близьким до культурологічного. Про 
це свідчить і висловлювання Е.Райтера, який писав: 
„Європа, перш за все, усвідомлюється як ідейно-єдина 
сутність (ціннісне співтовариство)” [10]. Проте варто 
зазначити, що цей підхід є найменш розробленим у 
сучасній політологічній науці.

Релігійний підхід, також досить близький 
до культурологічного, як один з головних 
системоутворюючих компонентів європейської 
ідентичності бере релігійну спільність Європи, 
поєднання християнською вірою і тим місцем, 
що займають у житті європейців католицька 
й протестантська церкви. Однак, поширення 
християнства аж ніяк не обмежується європейським 
континентом, оскільки цінності і символи християнства 
поширені далеко за межі Європи, а саме релігія 
не для всіх є визначальним чинником життя. Крім 
того, на тлі секуляризації духовної життя населення 
європейських країн неоднорідності християнських 
церков, поширених в європейських країнах, дедалі 
більше сьогодні в Європі поширюється іслам. У цих 
умовах залишається значно менше підстав бачити в 
релігії чинник становлення європейської ідентичності. 

Завершуючи аналіз факторів становлення 
європейської ідентичності, варто зазначити, що 
на різних історичних етапах розвитку суспільства 
пріоритет можуть мати різні соціальні процеси. Як 
це відбувалося в історії американського суспільства 
досліджував С. Хантингтон. Аналізуючи генезис 
американської ідентичності, науковець вказував, 
що спочатку ідентифікація відбувалася через 
виявлення етнічної і культурної приналежності, 
насамперед − через релігію. Пізніше, щоб виправдати 
незалежність від колишніх співвітчизників у Європі, 
на перший план вийшла ідеологія. Білий колір шкіри, 
британське походження, протестантизм − ці елементи 
американської ідентичності стали пріоритетними, на 
думку вченого, у ХУІІІ і ХІХ ст. Наприкінці ХІХ ст. – 
до початку Другої світової війни, коли етнічний 
елемент ідентичності був розширений і містив у собі не 
тільки англійців, але і німців, ірландців і скандинавів, 
коли зріс потік іммігрантів із країн Південної й Східної 
Європи, етнічна ідентифікація фактично припинила 
своє існування як ключовий елемент американської 
ідентичності. Після війни її долю повторила 
ідентифікація расова. І до 70-х р. американська 
ідентичність, на думку дослідника, визначалася через 
культуру і віру [17, с.72-73]. 

Отже, у контексті сучасного концептуального 
розуміння європейської ідентичності є, як найменше 
шість основних факторів генезису європейської 
ідентичності: соціально-економічний, расово-
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біологічний, географічний, культурний, політичний і 
ціннісно-нормативний. Саме вони визначають механізм 
становлення європейськості як індивідуальної і 
колективної ідентичності, носіями якої є окремі особи 
та певні соціальні групи, що мешкають у різних країнах 
європейського континенту. 

Європейська ідентичність є результатом свідомого 
сприйняття дійсності, яке залежить як від соціалізації 
індивіда, так і від об’єктивних умов існування 
сучасного українського суспільства. Ця ідентичність 
не залишається незмінною константою. На сучасному 
етапі її трансформації відбувається складний процес 
пошуків нової спільності, що формується, а тому 
неминуче виникають проблеми її генезису, структури 
і кордонів. Щодо перспективи наступних досліджень, 
то варто зауважити, що зазначені проблеми є 
привабливими і в теоретичному плані, і в практично-
політичному контексті європейської інтеграції України.
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Не маючи власної державності, щоб захистити 
свої корінні інтереси, українці зазнали у війні особливо 
відчутних втрат. Від самого початку боїв літом  
1914 р. українські землі стали одним із основних воєн-
них театрів на східному фронті, де у боротьбі зійшлися 
два супротивники – Австро-Угорщина й Німеччина, з 
одного боку, та Росія, з іншого. Українські політичні 
партії виявляли своє ставлення до війни в залежності 
від того, на якій території України вони діяли. Тому 
частина політичних партій підтримували Росію, інша 
частина – австрійсько-німецький блок. Але ні та ні 
інша держави не враховували інтересів українських 
територій, а лише намагалися використати 
якнайвигідніше у своїх цілях.

Ключові слова: Перша світова війна, українська 
політична думка, Антанта, Троїстий Союз, 
Загальна Українська Рада, Союз Визволення України, 
Товариство Українських Поступовців, українські 
соціал-демократи. 

Перша світова війна сколихнула все українське 
суспільство, оживила діяльність політичних партій. 
Кожна держава, яка воювала на Східному фронті, чи на 
боці Антанти, чи на боці Троїстого Союзу, переслідувала 
загарбницькі цілі. Важливе місце у своїх стратегічних 
планах вони приділяли українським землям. Німеччина 
хотіла відвоювати у Росії Донецький басейн з Одесою, 
Кримом та Приазов’ям, Австро-Угорщина, не 
відмовляючись від свого панування у Східній Галичині, 
Північній Буковині та Закарпатті, претендувала на 
Волинь і Поділля, Росія також виношувала плани  
щодо західноукраїнських земель, але загарбницьку суть 
їх маскувала гаслом „визволення під’яремної Русі” [12, 
c. 423].

Правлячі політичні партії усіх країн, що були 
втягнуті у війну, повністю підтримали політику своїх 
урядів і закликали населення виявляти „патріотичні” 
почуття, захищаючи „свободу і незалежність вітчизни”. 
Патріотичними почуттями були охоплені і мешканці 
обох частин України. Політичні партії виявляли своє 
ставлення до війни в залежності від того, на якій 
території України вони діяли. Тому певна частина 
політичних партій підтримували царську Росію, інша 
частина – австрійсько-німецький блок. Вони виступили 
з підтримкою політики уряду у війні, закликали до 
цього народ.

Українська політична думка Східної України 
була представлена двома основними напрямами 
національно-державного облаштування. Перший – 
народницько-федеративний, пов’язаний передовсім з 
М. Грушевським, В. Винниченком, Д. Антоновичем. 
Вони пропонували здійснити децентралізацію імперії, 
забезпечити регіональну автономію з наданням 
широких прав місцевим органам влади, гарантувати 
права національних меншин та їх пропорційне 

представництво в органах місцевого самоврядування.
Діячі націонал-радикального – другого напряму в 

українському визвольному русі виступали з власним 
варіантом конституційного облаштування України. Їх 
не задовольняв принцип локального самоврядування 
в межах Росії, бачачи Україну самостійною державою.

Частина українських політиків вірила, що перемога 
Росії змусить її послабити національний гніт і 
наблизить свободу для пригноблених народів. Так, на 
початку війни Товариство українських поступовців 
(ТУП) підтримало Росію. Але коли після перших 
успіхів російських військ у Галичині стало зрозуміло, 
що царизм не має наміру надавати автономію Україні, 
ТУПівці оголосили про свій нейтралітет у війні. 

Основні програмні положення поступовців 
полягали у проголошенні автономного устрою тих 
держав, з якими Україну поєднала історична доля. 
Державу вони розуміли як вільну спілку рівноправних 
та рівноцінних націй, серед яких не повинно бути ні 
гнобителів, ні гноблених. Отже, вони виступали за 
демократичну автономію України, гарантовану такою 
ж федерацією рівноправних народів, за цілковите 
забезпечення культурно-національних цінностей 
і політичних прав українського народу, за його 
самостійний економічний розвиток, а єдиним простим 
шляхом до цього вважали націоналізацію всіх форм 
приватного та громадського життя: шкіл, судів, церкви, 
адміністративних і громадських установ, органів 
самоврядування. 

В умовах підтримки частини російської 
громадськості і послаблення тиску з боку уряду 
активізувалась діяльність українських громадських 
діячів. Влітку 1915 р. їм вдалося добитися дозволу на 
створення „Союзу допомоги населенню Півдня Росії, 
яке постраждав від військових дій”, яке розпочало 
організацію допомоги біженцям-українцям, передусім – 
арештованим і висланим галичанам, дітям, які 
втратили батьків, загалом всім жертвам російської 
окупації Галичини. До „Комітету Південно-Західного 
фронту Всеросійського союзу міст” увійшли 
впливові українські діячі Д. Дорошенко, А. Вязлов,  
А. Ніковський. У 1916 р. до Союзу міст вступив і став 
помічником уповноваженого Союзу на Західному 
фронті С. Петлюра. 

Були також спроби відновити українську пресу, 
але, як правило, після одного-двох номерів видання 
закривалися. Активізувалася також діяльність деяких 
українських політичних організацій, які вимагали 
допуску української мови у школи, свободи української 
преси, діяльності „Просвіт” та інших українських 
культурно-освітніх товариств і гуртків [11, c. 92].

В дуже складних і тяжких умовах з початку 
війни опинилися соціалістичні партії. Їхня робота 
ускладнювалася небачено жорстокими репресіями 
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з боку царських властей. По всій території Росії 
було введено військовий час, у тому числі в Україні, 
уведено цензуру, закрито багато легальних робітничих 
організацій, припинено видання газет і журналів. 
Велике число робітників було мобілізовано і 
відправлено на фронт [2, c. 6]. 

Ускладнювали роботу соціалістичних партій і 
незгоди в їх середовищі, що розгорялися в основному у 
керівних верхівках, на місцях у партійних організаціях 
рядові члени здебільшого працювали пліч-о-пліч, без 
серйозних суперечок і розходжень. Зокрема, найбільш 
гострими були розходження між лідерами більшовиків 
і меншовиків. 

Проте, з метою зміцнення зв’язків з масами й 
розширення партійної роботи соціал-демократи - 
більшовики й меншовики використовували легальні 
можли-вості. Вони працювали в робітничих 
профспілках, лікарняних касах, робітничих клубах, 
таких, як „Робітничий будинок” у Харкові, „Науково-
художній клуб” у Києві, робітничих кооперативах, висту- 
пали на різних легальних зборах, з'їздах тощо [6, с. 52].

Одночасно з розгортанням діяльності російських 
соціал-демократів з весни 1915 р. дещо активніше 
стали діяти окремі організації Української соціал-
демократичної робітничої партії. Однією з таких 
організацій була Катеринославська.

Українські соціал-демократи Катеринославщини 
співпрацювали з російськими соціал-демократами. 
Свідченням цього є, зокрема, угода, підписана 
15 листопада 1915 р. між катеринославськими 
організаціями української і російської соціал-
демократичних партій. У цій угоді говорилося, що 
вказані партійні організації вирішили об’єднатися в 
загально практичній роботі.

Серед українських соціал-демократів, які пере-
бували в еміграції, склалася невеличка група лівих. 
До неї входили Л. Юркевич (Л. Рибалка), П. Дятлов,  
В. Левинський. Ця група видавала в Женеві щомісячник 
„Боротьба” з лютого 1915 р. по вересень 1916 р. 
У статтях „Війна і українська соціал-демократія”, 
„Українське міщанство і війна”, „Союз визволення 
України” та інших. „Боротьба” підтримувала гасло 
поразки імперіалістичних урядів у війні та виступала 
проти русофілів із журналу „Українське життя”, так і 
германофілів із „Союзу визволення України”. 

Українські есери не змогли оформитися в самостійну 
партію. На початку війни вони виступали проти ведення 
військових дій і підтримували гасло поразки уряду у 
війні. У своєму зверненні до української інтелігенції, 
селян і робітників відзначалось, що поразка царизму 
у війні полегшить боротьбу українства за свободу 
і незалежність. З 1917 р. активізувались групи 
українських есерів у Києві, Чернігові та Харкові, які 
вели роботу серед студентів, видавали матеріали СВУ, 
що їх надсилала з Відня група українських есерів на 
чолі з М. Залізняком [2, c. 5]. 

Емігранти-москвофіли Західної України утворили 
в Києві „Карпатсько-руський комітет визволення”, 

який закликав галичан зустрічати російську армію як 
визволительку. Водночас значна частина українських 
соціал-демократів за участю В. Винниченка займала 
антивоєнні позиції [9, c. 192].

Загалом майже всі українські партії переслідувалися 
законом і перебували у підпіллі. За належність до 
них, яку влада розцінювала як „зраду Батьківщині”, 
винних притягали до кримінальної відповідальності. 
З початком війни у Росії було запроваджено воєнний 
стан, і це розв’язало руки російським шовіністам, які 
прагнули цілковитої розправи з українством [10].

Ситуація в Західній Україні була набагато сприятли-
вішою для політично-партійної діяльності, тому тут 
активно діяли як представники західноукраїнської 
політичної еліти так і емігранти зі Східної України.

Вже у перші дні війни емігранти з Наддніпрянщини, 
що перебували у Львові створили „Союз визволення 
України”. Засновниками цієї організації були 
відомі соціалісти – Д. Донцов, В. Дорошенко,  
А. Жук, М. Залізняк, М. Липневський і О. Скоропис-
Йолтуховський. Цей Союз проіснував від серпня 1914 
до кінця червня 1918 р. За цей період він проводив 
широку видавничу та інформаційну діяльність і 
культурно-національну роботу серед українців – 
полонених російської армії в Австрії і Німеччині [8].

Згідно з платформою Союзу, самостійна 
Україна мала бути конституційною монархією з 
демократичним ладом, однопалатною системою 
законодавства, громадськими, мовними і релігійними 
свободами для всіх національностей і віросповідань, 
із самостійною українською церквою. Себе Союз 
розглядав як представника інтересів Великої України 
перед Центральними державами та їхніми союзниками 
і як зародок майбутнього українського уряду. Союз 
налагодив тісні зносини з блоком ворожих Росії 
держав і отримував від них матеріальну допомогу. 
Насамперед, його члени на західноукраїнських 
землях, у державах Четверного союзу і нейтральних 
країнах розповсюджували інформації про становище 
в Україні, пропагували ідею визволення України і 
створення незалежної української держави. Для цього 
представники Союзу побували в багатьох країнах: у 
Німеччині - О. Скоропис-Йолтуховський, у Туреччині - 
М. Меленевський, у Болгарії - Л. Ганкевич, у Швеції і 
Норвегії - О. Назарук.

Союз видавав багато книжок про Україну різними 
мовами - німецькою, французькою, англійською, 
угорською, італійською та ін. Але найбільше уваги 
Союз приділяв роботі серед військовополонених 
українців із російської армії, яких було десятки й сотні 
тисяч у Німеччині і Австро-Угорщині. Союз добився, 
що українців-полонених зосередили в спеціальних 
таборах. Члени Союзу піклувалися про поліпшення 
умов життя полонених, направляли в табори учителів 
та інструкторів, які організовували там школи грамоти, 
бібліотеки, читальні, хори, оркестри, освітні курси, 
пробуджували в полонених національну свідомість. 
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Другою значною політичною силою на території 
західноукраїнських земель була Головна Українська 
Рада, яка була створена 3 серпня 1914 року у Львові. 
Вона була міжпартійним блоком, до складу якого 
входили Радикальна, Соціал-демократична та Націо-
нал-демократична партії. За ініціативи Головної 
Української Ради було створено легіон Українських 
січових стрільців (УСС). Основою для його формування 
послужили громадські організації „Січ”, „Сокіл”, 
„Пласт”. Хоч лідери січових стрільців і вбачали свою 
мету в боротьбі за національні інтереси українського 
народу, Австро-Угорщина використовувала стрільців у 
війні з Росією. 3,5 мільйони українців в російській армії 
і 250 тисяч – в австрійській, змушені були, відстоюючи 
інтереси імперій, вбивати один одного. Українська 
земля знову перетворилася на арену жорстоких боїв [5, 
c. 517].

На початку травня 1915 р. Головна Українська Рада 
у Відні реорганізувалась у Загальну Українську Раду. 
Головою ЗУР був обраний Кость Левицький. Перемоги 
австро-угорських і німецьких військ навесні та 
влітку 1915 р. відкрили нові перспективи української 
політичної діяльності в Австро-Угорщині. У таких 
умовах Загальна Українська Рада здобула авторитет 
в австрійського уряду, з яким вела часті переговори у 
справах шкільництва, поділу Галичини та створення 
українського університету у Львові.

12 травня 1915 р. ЗУР опублікувала програмну 
декларацію „до народів цивілізованого світу”, в якій 
заявила, що вона має за мету створення з українських 
земель, які перебувають під владою Росії „вільної 
самостійної української держави”, а з українських земель 
в Австро-Угорщині домагається створення українсь- 
кої національно-територіальної області, побудованої 
на основах свободи і демократії, з забезпеченням 
прав національних меншин. Щоб досягти цього, 
Рада вважала необхідним поразку царської Росії та 
підтримку у війні Австро-Угорщини та її союзників 
[13, c. 265].

Загальна Українська Рада вела переговори з урядом 
та окремими міністрами Австро-Угорщини. Вона 
домагалася поділу Галичини на дві адміністративні 
одиниці – східну українську та західну польську, 
відкриття українського університету у Львові, дозволу 
відкрити українські школи в окупованих районах 
Холмщини та Волині. Проте, успіхи Ради були 
мінімальними.

5 листопада 1916 р. кайзер Вільгельм II і цісар 
Франц Йосиф І проголосили утворення Польської 
держави, так званого Царства Польського та надали 
Галичині, без поділу на дві частини, повну автономію, 
що означало цілковите підпорядкування українців 
полякам.

Це викликало велике незадоволення серед галицьких 
українців. На знак протесту Президія Загальної 
Українсь-кої Ради на чолі з Костем Левицьким склала 
свої повноваження, а керівну роль в громадському 
житті Східної Галичини перебрала Українська парла- 

ментська репрезентація (представництво в австрійсь-
кому парламенті), головою якої було обрано  
Ю. Романчука, а його заступниками Є. Петрушевича і 
Л. Бачинського.

Таким чином, за рівнем свого політичного та 
національно-культурного розвитку, організованості 
народу, зрілості політичного керівництва Галичина 
випередила інші райони України, хоча мала значно 
гірші соціально-економічні умови.

Отже, проаналізувавши діяльність українських 
політичних сил на початку та протягом Першої 
світової війни, ми можемо зробити висновок, що поділ 
українського народу між двома державами-суперниками 
Росією та Австро-Угорщиною викликав відповідні 
розбіжності у поглядах політично активних українців. 
Одні політичні сили прагнули досягнення автономії 
України у складі Росії та відповідно підтримували її 
у війні, інші розраховували на створення самостійної 
української держави, спираючись на Австро-Угорщину 
та Німеччину. 
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Yuliia Fediv
The Ukrainian Parties’ Attitude towards Solution

of the Ukrainian Issue on International Arena
during World War I

Without having the country for the protection of her 
own interests Ukrainians have suffered the big losses dur-
ing war. From the very beginning of fights in summer of 
1914 the Ukrainian lands became a battlefield on the East-
ern front where two old contenders had converged - Aus-
tro-Hungary and Germany, on the one hand, and Russia, 
on the another hand. The Ukrainian parties expressed their 
attitude to war depending on what territory they operated. 
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МНОЖИННІСТЬ УЧАСНИКІВ НА СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
ЯК ФАКТОР ЗМІНИ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ СВІТУ

В статті аналізуються особливостей 
міжнародних систем як різновиду суспільних, а також 
традиційних механізмів досягнення ними стабільності 
(балансу сил). Крім того, розглядаються нові підходи 
глобального управління до досягнення стабільності 
міжнародної системи в контексті глобалізації. 
Невизначеність у розвитку міжнародної спільноти, 
що є результатом збігу процесів глобалізації й 
структурної трансформації міжнародної системи 
після розпаду біполярності, призвела до усвідомлення 
важливості регуляційного начала в функціонуванні 
міжнародної системи, механізмів контролю і 
раціональної спрямованості головних процесів та 
тенденцій у ній.

Ключові слова: міжнародна система, 
систематичний баланс, світоустрій, структура 
системи, баланс сил, гегемонія, турбулентність, 
міжнародний режим, глобальне управління.

На початку XXІ ст. відбулися кардинальні політичні 
зміни на світовій арені, а бурхливий розвиток 
економіки втягнув у міжнародні економічні відносини 
всі країни й регіони світу. Широке впровадження 
Інтернету й різновидів телекомунікацій, поряд з 
економічними факторами, уможливило тісніше 
спілкування й взаємодію на рівні окремих людей, груп 
й організацій. Внаслідок цього міждержавні кордони 
практично в усіх сферах стали прозорішими, й усе 
виразнішими стають такі тенденції світового розвитку, 
як глобальна інтеграція та диференціація світу. Все 
це істотно змінило політичну структуру сучасного 
світу та зумовлює беззаперечну актуальність даного 
дослідження.

Метою даної статті є аналіз особливостей 
міжнародних систем як різновиду суспільних, а також 
традиційних механізмів досягнення ними стабільності 
(балансу сил). Крім того, розглядаються нові підходи 
глобального управління до досягнення стабільності 
міжнародної системи в контексті глобалізації. 

Дослідженням даного питання займалися 
такі зарубіжні науковці, як Д. Най та Д. Веймер,  
Дж. Стиглиц [15, 21, 22], О. Барабанов, В. Кулагін,  
М. Лєбєдєва, А. Мельвіль, А. Панарін [2, 6 - 9, 11] тощо.

Структура сучасної системи міжнародних 
відносин характеризується тим, що із закінченням 
холодної війни завершилася епоха біполярного світу. 
Дискусії розгорнулися навколо двох основних точок 
зору на нову систему міжнародних відносин: світ 
став монополярним чи багатополярним? [5, с. 98]. 

Питання полярності світової системи та стабільності 
міжнародних відносин інтенсивно обговорювалося 
як політичними діячами, так і дослідниками. Під час 
війни в Перській затоці тодішній президент США 
Дж. Буш-старший заявив, що в зв’язку з розпадом 
СРСР зник один з полюсів, і ця ідея була підхоплена 
світовою громадськістю. З. Бжезінський відзначав, що 
„внаслідок краху супротивника Штати стали єдиною 
світовою державою… Більше того, навіть якщо 
перевага США почне зменшуватися, малоймовірно, 
що будь-яка держава зможе досягти такої світової 
переваги, яку нині мають США” [3, с. 42, 120]. Йшлося 
про формування Pax Americana - єдинополюсного світу 
на чолі зі США. На думку С. Хантінгтона, лідерство 
США виправдано тим, що ця країна є найбільш вільною 
й ліберальною. Однополярність пов’язувалася також з 
відсутністю серйозних загроз для США з боку будь-якої 
іншої держави [22, с. 96]. Ряд авторів також підкреслює 
відповідальність США за те, що відбувається в світі, з 
огляду на їх могутність і становище лідерства [4, с. 18; 
11, с. 43].

Проте, у багатьох працях здійснювалися спроби 
зазначити, що однополярність світу зовсім не означає 
неодмінно полюс у вигляді США, він може бути 
набагато складнішим. Наприклад, деякі дослідники 
вважають, що цей полюс складався ще в період 
холодної війни й являє собою певні погоджені дії 
з управління світом групою з провідних держав 
(G-7, G-8). Концепція багатополярного світу стає 
досить популярною наприкінці 90-х рр., коли стало 
очевидним формування нових світових центрів або 
полюсів, зокрема Китаю й Західної Європи [20,  
с. 227]. В часи розквіту державоцентристської моделі 
світу економічний і військово-політичний потенціали 
держави, як відомо, збігалися, а наприкінці XX ст. 
економічний фактор став самостійним. Це позначилося, 
наприклад, під час енергетичної кризи 70-х рр., коли 
країни Заходу, що володіли більшими військово-
політичними можливостями, виявилися змушеними 
вести переговори з країнами ОПЕК. Невипадково й 
сьогодні існує гіпотеза в рамках державоцентристської 
моделі з її можливими полюсами, в якій відзначається 
автономна роль економічного фактору, виділяючи 
Японію як один із центрів, незважаючи на те, що 
ця країна не має потужного військово-політичного 
потенціалу. Важко спрогнозувати, чи буде економічний 
фактор визначати могутність полюсів XXI ст., акцент 
здійснюється на інші показники, зокрема, рівень 

Therefore some parties supported Russia, a part supported 
Austria-Hungary and Germany. But the governments of 
two blocks waged the war without paying attention to the 
Ukrainian interests. They thought about the best distribu-
tion of Ukrainian lands.

Key words: World War I, Ukrainian political thought, 
the Entente, Tripartite Alliance, General Ukrainian Coun-
cil, the Union of the Liberation of Ukraine, The Union of 
Ukrainian Progressionists, Ukrainian social-democrats. 
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людського розвитку й використання нових технологій, а 
також освіту, політичну активність на світовій арені [2, 
с. 50].

У найближчій перспективі держави залишаться 
найбільш вагомими суб’єктами світового розвитку, 
тому прихильники неоліберальної традиції ведуть 
мову про декілька рівнів полярності при розгляді 
міждержавних відносин. Так, Дж. Най виділяє три 
таких рівні. Перший стосується силової сфери, і тут 
США домінують. Другий – економічного, на цьому 
рівні існують три основних центри: США, Західна 
Європа і Японія. Третій - рівень транснаціональних 
відносин [21, с. 221]. Особлива увага приділяється 
цьому останньому рівню, який бурхливо розвивається 
й формує центри в тій чи іншій області (фінансовій, 
науково-технічній і т.п.) - транснаціональні корпорації, 
фінансові інститути, окремі міста або регіони.

Беручи до уваги складність і багаторівневість 
сучасного світу, найбільш коректним буде аналізувати 
не багатополярність, де полюсами виступають держави, 
а його поліцентричність, де полюси є якісно різними 
й перебувають на різних рівнях. Американський 
дослідник Дж. Розенау пише, що „політична структура 
світу XXI ст. буде нагадувати, швидше за все, 
мережу за типом Інтернету з численними вузлами 
й переплетеннями - державними, міждержавними, 
недержавними й змішаними” [12, с. 88]. Це й дотепер 
дуже невизначена структура, але вже зараз, за Дж. 
Розенау, саме поняття «міжнародні відносини» 
втрачає колишній зміст. Для опису нового феномену 
він пропонує використати термін „постміжнародні 
відносини”.

Існує багато точок зору щодо глобального 
політичного переходу або глобального транзиту, який 
описується по-різному: як епоха невизначеності, 
переломності або як період турбулентності  
(Дж. Розенау визначає його як крапку біфуркації, з якої 
наступний розвиток може відбуватися в зовсім різних 
напрямках) [9, с. 32]. У цей період закономірності 
перестають діяти з колишньою очевидністю, і в 
результаті ситуація виявляється малопрогнозованою, 
з різними наслідками. Зростає напруга, звичайні 
відносини трансформуються, що часто призводить до 
паралічу процесів прийняття рішень. У той же час сама 
політична ситуація розвивається досить швидко.

Це той період, коли відбувається дійсно 
якісна трансформація, що змінює суть як 
внутрішньополітичного, так і зовнішньополітичного 
устрою світу [13, с. 27]. Протиріччя даного періоду 
виявляються в тому, що, з одного боку, продовжують 
діяти старі закономірності й норми, а з іншого боку 
- одночасно з’являються нові. Відбувається зміна 
форм державного суверенітету (втрата одних і поява 
нових функцій), ролі неурядових акторів, а також 
зростаюча взаємозалежність, яка дозволяє державам 
більш активно реагувати на події, що відбуваються 
в інших країнах, особливо, якщо вони призводять до 
регіональних або міжрегіональних конфліктів.

Відповідно до міжнародного права всі держави 
мають суверенітет і рівні між собою. Проте 
перефразовуючи Дж. Оруела, „всі держави є рівними, 
але деякі з них рівніші” [18, с. 49]. Дійсно, держави 
відрізняються ступенем політичного впливу, військової 
могутності, економічного потенціалу, територією, 
чисельністю населення й ін. Очевидно, що багато з 
цих параметрів є взаємозалежними. В період холодної 
війни розповсюдженим було виділення наддержав 
(СРСР, США), вагомих (Франція, Канада) і малих (Чад, 
Фіджі) держав. Після її закінчення більше значним стає 
економічний фактор [16, с. 9]. Завдяки йому значення 
промислово розвинених Південної Кореї або Сінгапуру 
в світі є досить великим, тоді як вага Аргентини 
або Нігерії не відповідає їх території, наявності 
ресурсів і чисельності населення. Міжнародний банк 
реконструкції й розвитку виділяє три основних категорії 
держав залежно від ВВП на душу населення в рік: з 
низьким рівнем прибутків (765 дол. й нижче); середнім 
(від 766 до 9 385 дол.); високим (вище 9 386 дол.). 
Приблизно 40% держав з населенням більше 55% 
чисельності людей на Землі входять до першої 
категорії, а держави з високим рівнем прибутків 
становлять приблизно 15% [17, с. 202]. Більшість країн 
з високим рівнем прибутків є членами міжнародної 
Організації економічного співробітництва й розвитку, 
так званого клубу заможних.

Сьогодні й державоцентрична модель світу, й сама 
держава зазнають серйозних змін, триває формування 
нових держав. Але сучасні держави не здатні достатньо 
ефективно діяти в сфері охорони навколишнього 
середовища, забезпечення економічного зростання й 
у інших областях. Поряд з державними інституціями 
цими питаннями активно займаються міжурядові й 
неурядові організації, які відіграють усе важливішу 
роль на світовій арені, впливаючи на міжнародне 
середовище й звужуючи діяльність держав. У зв’язку з 
цим все частіше йдеться про втрату державою ряду своїх 
повноважень та обмеження її суверенітету [19, с. 396].

Услід за ерозією державного суверенітету 
виявляються розмитими норми й принципи 
міжнародного права, які на практиці все більше 
суперечать один одному [8, с. 158]. Наприклад, право націй 
на самовизначення і збереження цілісності держави; 
принцип невтручання у внутрішні справи й надання 
гуманітарної допомоги; дотримання прав людини 
й силове втручання в конфлікт з метою збереження 
миру, а також проблема характеру цього втручання 
(наявність санкцій ООН, можливість використання 
ВПС, ВМС, превентивний самозахист, забезпечення 
доставки гуманітарних вантажів, „примус до миру” 
і т.п.). До прикладу, силове втручання у внутрішні 
конфлікти в Боснії й Косово, в Афганістані й Іраку.

Ослаблення державної ідентичності супро-
воджується втратою самоідентифікації. Конфлікти, що 
виникли у 90-х рр. ХХ ст., отримали назву конфліктів 
ідентичності. В найбільш яскравому вигляді цей 
конфлікт, у контексті якого підставою для ідентифікації 
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є приналежність до тієї чи іншої цивілізації, описаний 
у гіпотетичному сценарії С. Хантінгтона [6, с. 60]. В 
майбутньому можливе поступове розповсюдження 
загальнолюдської самоідентифікації. Найбільший 
відсоток людей, які відчувають себе громадянами 
Землі, за даними соціологічних опитувань Л. Халмана 
й П. Естера, в США становить усього 15,4% [1, с. 92].

Міжурядові організації (МУО) в сучасній 
політичній системі світу відіграють велику роль. МПО 
створюються державами на підставі міжнародних 
угод для реалізації загальних цілей і діють відповідно 
до статутних документів. Їх стрімкий розвиток у 2-й 
пол. XX ст. був обумовлений такими причинами: 
1) Друга світова війна призвела до усвідомлення 
загрози конфліктів і необхідності створення системи, 
що сприяла б їх попередженню; 2) світовий поділ 
праці, посилення й розвиток контактів вказували на 
необхідність створення відповідних міжурядових 
організацій на глобальному й регіональному рівнях; 
3) виникнення глобальних проблем (особливо 
екологічних, охоплюючих цілі, як Сахель, регіони 
голоду), які не могли й не можуть бути вирішені в 
межах однієї країни або груп країн, поставило питання 
про координацію зусиль міжнародного співтовариства; 
4) для ряду держав, особливо створених у результаті 
краху колоніальної системи, спільна діяльність 
у міжнародних організаціях дозволила ставити 
й вирішувати багато істотних питань, тим самим 
підсилюючи їхній вплив на хід світових політичних 
процесів.

У цілому більшість МУО має спеціальні цілі й 
обмежену кількість учасників. За оцінками І. Кеглі 
й Ю. Уітткопфа, чисельність таких організацій 
становить 72% від всіх МУО [14, с. 136]. Сьогодні 
міжнародні організації зіштовхуються з тим, що вже 
існуючі й виникаючі в світі МУО вимагають змін у 
самих організаціях. Деякі дослідники в досить гострій 
формі порушують питання про те, наскільки МУО, 
створені в період холодної війни й діючі на підставі 
тогочасних документів, можуть адекватно реагувати 
на нові ситуації в світі [7, с. 83]. Закінчення холодної 
війни, зміни на світовій арені змушують багато 
держав розуміти необхідність реорганізації багатьох 
міжнародних організацій. Зокрема, економічне 
посилення таких країн, як Німеччина і Японія, 
спонукає їх порушувати питання про реформування 
ООН зі зміною свого статусу в ній. У той же час із 
обранням, наприклад, Німеччини і Японії постійними 
членами Ради Безпеки виникає проблема, пов’язана 
зі зміцненням ЄС на міжнародній арені. При цьому, 
країни Африки й Латинської Америки, де проживає 
більша кількість населення, взагалі не представлені як 
постійні члени Ради Безпеки. 

Розвиток МУО, як і будь-яких інших організацій, 
часто супроводжується зайвим кадровим розбуханням 
і бюрократизацією апарату. Вони виявляються 
неспроможними вирішувати власні завдання, і як 
наслідок, стають малоефективними. В міру збільшення 

кількості МУО й розвитку кожної такої організації 
все гостріше постає проблема узгодження діяльності 
безлічі комітетів і комісій, зайнятих фактично 
ідентичними питаннями. Проблема необхідності 
участі всіх зацікавлених країн у вирішенні питань, 
над якими працює міжнародна організація, може бути 
проілюстрована на прикладі Ліги Націй. Питання не 
вирішується (або вирішується погано), якщо ті або 
інші держави не вступають в організацію або виходять 
(виключаються) з неї. Неоднорідність потенціалу 
членів міжнародної організації, коли одні держави 
володіють більшими політичними або фінансовими 
можливостями, ніж інші, вирішується створенням 
коаліцій держав для узгодження дій з метою зміцнення 
свого впливу.

Міжнародні неурядові організації - МНУО - досить 
активні й впливові в сучасному світі. До них відносять 
організації, які не засновані на підставі міжурядових 
угод і діють не тільки в рамках однієї держави (тому 
їх іноді називають транснаціональними). Це можуть 
бути професійні організації (Міжнародна асоціація 
політичних наук, Міжнародна організація журналістів); 
спортивні (Міжнародний Олімпійський комітет, 
Міжнародна тенісна федерація); релігійні (Всесвітня 
рада церков); екологічні (Грінпіс); гуманітарні 
(Міжнародний червоний хрест). Членами МНУО 
можуть бути як національні неурядові організації або 
асоціації, так і приватні особи. Діють ці організації на 
підставі своїх статутних документів, їхня діяльність не 
спрямована на одержання прибутку.

Характерними для МНУО початку XXI ст. є різке  
збільшення їх кількості й чисельності людей, залучених 
до відповідної діяльності; розширення географії 
діяльності; посилення політичного впливу; розширення 
спектру питань, над якими вони працюють. Разом з тим 
внаслідок крайнього розмаїття їх діяльність має іноді 
досить суперечливий характер. Вони нерідко конку-
рують, як між собою, так і з державними структурами.

Іншими значущими учасники міжнародної 
взаємодії є транснаціональні корпорації (ТНК), що є 
бізнес-структурами, діяльність яких значною мірою 
поширюється на декілька країн. На відміну від 
міжнародних організацій (урядових і неурядових), 
ТНК працюють з метою одержання прибутку. При 
цьому діяльність навіть тих, які мають національну 
специфіку, може суперечити національним інтересам. 
За оцінками ООН, наприкінці минулого століття було 
понад 53 000 ТНК, близько 90 % від усіх базується в 
розвинених країнах північної півкулі. Тільки на сто 
передових ТНК світу в середині 90-х рр. працювало 
більше 12 млн. чол. [15, с. 157]. Ріст ТНК стимулюється 
розвитком транснаціональних банків, які здійснюють 
фінансові операції в усьому світі.

В сучасному світі економічні, фінансові та інші 
питання тісно переплітаються з політичними. Як 
наслідок, внутрішньодержавні регіони все активніше 
діють у політичному плані на міжнародній арені, 
стаючи самостійними акторами. Наприклад, Шотландія 
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заявила про своє прагнення ввійти до структури ЄС. 
Досить автономно в межах переважно протестантської 
Німеччини тримається її католицька Баварія. Останнім 
часом звертається увага й на те, що діяльність 
внутрішньодержавних регіонів на світовій арені може 
призвести до парадоксального, на перший погляд, 
процесу - ослаблення демократії в країні. Справа в тому, 
що регіони тих або інших країн можуть керуватися 
корумпованими, авторитарними адміністраціями, тоді 
їх вихід з-під контролю центральної влади веде до 
посилення негативних процесів на місцевому рівні [10, 
с. 125]. І все-таки самостійність регіонів у багатьох 
випадках сприяє їх динамічному розвитку за рахунок 
залучення іноземних інвестицій, створення робочих 
місць і т.п. 

Непевність, невизначеність у розвитку міжнародної 
спільноти, що є результатом збігу процесів глобалізації 
й структурної трансформації міжнародної системи 
після розпаду біполярності, призвела до усвідомлення 
важливості регуляційного начала в функціонуванні 
міжнародної системи, механізмів контролю і 
раціональної спрямованості головних процесів 
та тенденцій у ній – тобто керованості розвитком 
міжнародної системи. В такому сенсі керованість стає 
важливою характеристикою міжнародної системи 
поряд зі стабільністю та безпекою. Вона може бути 
досягнута взаємоузгодженими діями основних акторів 
міжнародної політики на основі кодифікованих норм та 
правил транснаціонального характеру в рамках спільно 
створених міжнародних інститутів. Тому новими 
організуючими елементами сучасної міжнародної 
системи, чинниками її стабільності, стають: міжнародні 
режими, регіоналізм та регіональні інститути, системи 
колективної безпеки, транснаціональні спільноти та 
глобальне регулювання, яке передбачає добровільні та 
злагоджені дії з узгодження інтересів та створення на 
цій основі спільних інститутів та режимів. 

На керованість міжнародної системи, а отже, 
ефективність глобального регулювання впливають, по-
перше, внутрішній контекст системи, тобто її складність, 
чисельність елементів (і недержавних також); по-
друге, процеси та явища, які регулюють поведінку 
акторів (стійкість системної ієрархії, ефективність 
багатосторонніх інститутів ухвалення рішень; 
всезагальність норм та правил; роль міжнародного 
права; вплив політичних режимів; вплив недержавних 
акторів; механізми узгодження конфліктів); по-третє, 
ефективність внутрішньодержавного управління через 
взаємозалежність внутрішньої та зовнішньої політики 
держав у глобалізованому світі [2, с. 39]. Зрозуміло, 
що всі ці чинники перебувають у стадії становлення та 
інституціоналізації, оскільки функціонують в контексті 
трансформації самої міжнародної системи.

Отже, проблема управління та конструювання 
міжнародної системи як механізму її стабілізації 
в умовах трансформації та глобалізації зумовлена 
слабкістю держав, тобто кризою державоцетричної 
моделі міжнародної системи, збільшенням впливу та 

автономії транснаціональних акторів, неможливістю 
застосовувати силові (воєнні) методи узгодження 
конфліктів та збільшення ваги економічних і 
культурних елементів сили, посиленням хаотичності 
та непередбачуваності поведінки акторів, вразливості 
міжнародної системи, що загрожує стабільності на 
глобальному рівні.

В кожній категорії сучасних учасників міжнародної 
взаємодії спостерігається різке кількісне зростання. 
Формування нових учасників і їх диверсифікованість 
тривають. Так, фактором, що впливає на світові 
політичні процеси, є діяльність ЗМІ в зв’язку з їхньою 
специфікою (впливом на свідомість людей, швидкістю 
передачі інформації із всієї земної кулі), тому ЗМІ 
нерідко вважають самостійними учасниками світових 
політичних процесів. На світовій арені з’являються 
актори, які визначаються німецьким дослідником  
К. Зегберсом як гібридні утворення, що являють собою 
поєднання державних і недержавних структур. Ці 
утворення діють у різних сферах, насамперед у бізнесі, 
коли ТНК мають змішаний (державний і приватний) 
капітал. Гібридні утворення існують й у ЗМІ [1, с. 93].

Сфери діяльності всіх учасників міжнародної 
взаємодії певним чином переплітаються. 
Парадоксально, але якщо раніше, наприклад, 
внутрішньодержавні регіони намагалися впливати 
лише на внутрішньополітичні процеси своєї країни, а 
міжнародні організації - на питання, що обмежувалися 
зовнішньополітичною сферою (що здавалося 
логічним), те зараз МУО й інститути все активніше 
втручаються в такі внутрішньополітичні питання, 
як урегулювання внутрішньодержавних конфліктів 
(зокрема НАТО, ОБСЄ, ООН), дотримання прав 
людини, визначення фінансової політики держав 
(МВФ) і т.п. А внутрішньодержавні регіони прагнуть до 
зовнішньої сфери діяльності іноді нарівні з державою, 
що нерідко викликає заклопотаність і розгубленість 
центральної влади (Квебек у Канаді).

Зміна числа учасників міжнародної взаємодії й 
характеру їх зв’язків призводить до багатьох наслідків. 
Самий головний сформулювали американські 
дослідники Р. Кохен і Дж. Най, суть якого полягає 
в тому, що раніше міжнародна сфера обмежувалася 
міждержавними взаємодіями. Якщо в епоху класичної, 
вестфальскої моделі світу чисельність учасників 
міжнародної взаємодії й зв’язків була досить обмежена, 
то нині взаємозв’язки є досить складними, а кількість 
акторів стала величезною. Зміни в кількісних й якісних 
характеристиках зв’язків учасників міжнародної 
взаємодії мають й інші наслідки.

По-перше, виникає гостра проблема відповідальності 
(політичної, правової, економічної, моральної) 
міжнародних акторів за їх дії на світовій арені. Одні з 
них, діючи на свою користь, іноді мало замислюються 
про можливі побічні наслідки (екологічні або соціальні), 
особливо якщо першопочатково ставлять перед собою 
короткострокові цілі, після досягнення яких сходять 
з міжнародної арени. Так можуть поводитися деякі 
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бізнес-структури. В інших випадках міжнародні 
учасники ставлять перед собою навіть деструктивні 
цілі (напр., міжнародні терористичні організації). 
Зокрема І. Кузнєцов, підкреслює, що „недержавні 
актори не завжди усвідомлюють відповідальність 
повною мірою, виступаючи на світовій арені як 
учасники з обмеженою відповідальністю, і в цьому 
розумінні є квазісуб’єктами” [6, с. 41].

По-друге, складність взаємозв’язків учасників 
світових політичних процесів, які важко простежити 
й прорахувати, викликає невизначеність. У результаті 
„ми живемо в світі, де все можливе й майже нічого 
не є конкретним ”[7, с. 84]. Ця невизначеність 
відображається на наукових і політичних прогнозах 
щодо майбутнього, на плануванні, сприйнятті світу 
конкретною людиною.

По-третє, множинність учасників обумовила 
й так званий парадокс участі, сформульований  
М. Ніколсоном. Його суть зводиться до того, що чим 
менше учасників на світовій арені й чим більш вони 
однорідні, тим більш передбачувані їх дії й наслідки 
цих дій. Даний факт безпосередньо відображається на 
багатьох аспектах міжнародного життя, особливо на 
проблемі безпеки.

По-четверте, складність, заплутаність, відсутність 
узгодженості й підпорядкованості дій навіть одного 
актора-держави є ще одним феноменом сучасного 
світу. Відомі, наприклад, заяви керівництва Сербії 
з приводу того, що сербські загони, що осаджували 
Сараєво, перебувають поза його контролем. 

Зростаюча множинність учасників світової 
взаємодії, їхня строкатість, різнорідність і розмаїття 
залишається фактом, з яким погоджуються більшість 
аналітиків. Зміни в кількісному, а головне - в якісному 
складі учасників сучасних світових політичних 
процесів визначають фундаментальні зміни в світовій 
політичній структурі. 
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Anatoliy Fedoryuk 
Multiplicity of Participants at the Contemporary

International Arena as a Factor in Changing Patterns 
of political Construction of the World

The peculiarities of international systems as a kind of 
social, traditional mechanism of reaching stability (balance 
of forces) are analyzed, new approaches of achieving sta-
bility of the international system in a context of globaliza-
tion, first of all global governance are shown. Uncertainties 
in the development of the international community, which 
are the result of coincidence of globalization and structural 
transformation of the international system led to awareness 
of importance beginning in the regulation of the interna-
tional system, control mechanisms and rational direction 
of the main processes and trends in it.
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У науковій статті проаналізовано процес 
становлення органів державної влади та місцевого 
самоврядування, а також простежено тенденції 
соціально-економічного розвитку Любомльського 
повіту Волинського воєводства в міжвоєнний період. 
Особливу увагу звернено на соціально-культурні 
процеси та особливості регіональної політики Другої 
Речі Посполитої. На прикладі окремо взятого повіту 
проаналізовано різні сфери життя українства, що 
волею долі опинилося під владою Польщі.

Ключові слова: самоврядування, гміна, повіт, 
меліорація, комасація, Волинське воєводство, 
Любомльський повіт.

Актуальність теми дослідження. Необхідність 
дослідження історичного минулого різних 
регіонів України важко переоцінити. На сьогодні 
є достатньо праць науковців, які висвітлюють у 
загальнонаціональному масштабі життя українського 
суспільства від сивої давнини і до сьогодення. Але 
бракує праць, які б досліджували історію України 
із глибини її провінційного життя. Вивчаючи і 
аналізуючи процеси, які відбувалися в невеликому 
повіті чи населеному пункті, можна зробити важливі 
висновки про тенденції розвитку цілої України 
в різні роки. Соціально-політичні та економічні 
процеси, що мали місце у міжвоєний період у повітах 
Західної Волині, які перебували у складі Другої Речі 
Посполитої, можуть пролити світло на причинно- 
наслідкові тенденції політичного, економічного і 
соціально-культурного розвитку цілого регіону. Вони 
дають змогу відповісти на багато запитань пов’язаних 
із труднощами перетворень, засобами та методами їх 
здійснення владними структурами.

З появою у ХХ ст. на політичній арені Європи двох 
незалежних держав – Польщі та України – надзвичайно 
актуальними стали українсько-польські відносини, 
особливо у 20-ті – 30-ті роки ХХ століття, коли 
значна частина етнічних земель України опинилась 
поза її межами. Так Західна Волинь, а разом з нею і 
Любомльський повіт, за умовами Ризького договору 
1921 року увійшла до складу Другої Речі Посполитої, 
що і визначило особливий характер її суспільно- 
політичного та соціально-культурного життя протягом 
наступних двадцяти років. Актуальність проблеми 
пов’язана також із необхідністю заповнення так 
званих „білих плям” вітчизняної історії. У радянській 
історіографії оцінка процесів і перетворень, що 
відбувалися в повіті в 1921–1939 роках, зводилося до 
необ’єктивності та всезагальної критики і заперечення. 
Тому вкрай важливо на основі архівних матеріалів 
відтворити реальну картину подій, відзначити негативні 
і позитивні сторони заходів польської влади у всіх 
сферах життя повіту. Це має велике значення як для 

українського державотворення, так і для налагодження 
добросусідських стосунків з Польщею. Таким чином, 
вибір теми та її актуальність зумовлені необхідністю 
об’єктивного висвітлення процесів які відбувалися 
у Любомльському повіті в зазначений період, 
зокрема перетворень в економічній та соціально – 
культурній сфері; стосунків місцевого населення з 
польською владою; діяльності політичних організацій; 
особливості внутрішньої політики місцевих органів 
влади; недостатнім дослідженням проблеми та 
можливістю опрацювання маловідомих джерел, 
особливо архівних, що дає змогу по новому висвітлити 
політику влади у сфері політичних, соціальних та 
економічних відносин у Любомльському повіті в 1921-
1939 роках.

Мета і завдання дослідження. Використовуючи 
архівні документи, в тому числі і неопубліковані 
матеріали преси, критично переосмислюючи вітчизняні 
та зарубіжні джерела, проаналізувати соціально-
економічні та політичні процеси, що мали місце в 
Любомльського повіту в означений історичний період. 
Відповідно до поставленої мети здобувач ставить такі 
завдання: простежити становлення адміністративного 
апарату Любомльського повітового управління; 
розкрити форми і методи діяльності політичних 
організацій в повіті; простежити особливості 
регіональної економічної політики; простежити 
особливості соціально – культурних перетворень в 
повіті в 1921 – 1939 роках.

Джерельна база та історіографія. Основою для 
написання статті стали матеріали Державного архіву 
Волинської області. Це зокрема фонд 183 „Любомльське 
повітове староство” та фонд 46 “Волинське воєводське 
управління”. Опрацювання цих документів дозволило 
об’єктивно простежити процес становлення органів 
державної влади та місцевого самоврядування на 
Любомльщині, а також проаналізувати всі аспекти 
життя повіту. Більш повно і всебічно висвітлити 
проблеми соціально-культурних процесів дозволив 
аналіз публікацій М.Дзея та І.Котовича. Дослідження 
І. Васюти та Ю.Сливки дають можливість сформувати 
уявлення про внутрішню політику Другої Речі 
Посполитої.

Після окупації Волині польськими військами згідно 
з розпорядженням генерального комісара східних 
земель від 7 червня 1919 р. було утворене управління 
повітів Волині з тимчасовим адміністративним 
центром у місті Ковелі [7, с. 41]. У 1919 р. на базі 
управління повітів був утворений Волинський 
адміністративний округ, в який увійшли 
Володимирський, Ковельський, Луцький, Дубнівський, 
Рівненський, Кременецький, Острозький, Заславський 
і Звягельський повіти. Його очолював окружний 
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комісар ( а з жовтня 1919 р. – начальник округу), 
наділений законодавчою і виконавчою владою [6]. У 
листопаді 1919 р. місцеперебування Волинського 
окружного управління перенесено з Ковеля до Луцька 
[8, с.407]. Згідно з розпорядженням головно-
головнокомандувача польськими військами в січні 
1920 р. на базі Волинського адміністративного округу 
створено цивільне управління волинських земель і 
Подільського фронту, яке підпорядковувалося 
Генеральному комісарові східних земель. У вересні 
1920 р. у зв’язку з наступом радянських військ воно 
тимчасово припинило діяльність. У лютому 1921 р. у 
зв’язку з установленням нового адміністративно-
територіального поділу і створенням Волинського 
воєводства з центром у м. Луцьку Цивільне управління 
було ліквідовано остаточно. До складу новоутвореного 
воєводства спочатку входило дев’ять повітів, а 
внаслідок кількох наступних адміністративно-тери-
торіальних змін – одинадцять: Володимир-Волинський, 
Горохівський, Дубнівський, Здолбунівський, Косто-
польський, Ковельський, Кременецький, Любомльсь-
кий, Луцький, Рівненський, Сарненський. Усі повіти 
поділялися на гміни, які об’єднували декілька десятків 
населених пунктів. У Любомльському повіті було сім 
гмін: Бережецька, Головненська, Гущанська, 
Згоранська, Любомльська, Пульмівська та Шацька [6]. 
Згідно зі статистичними даними перепису населення 
1931 року площа Волинського воєводства становила 35 
729 км² [1, ф.46, оп.4, стр.379, арк.9]. Проживало на 
території Волині 2 084 791 осіб. Із них на селі мешкало 
1 831 925 осіб, у місті – 252 866 осіб. Густота населення 
воєводства становила 58,4 чол. на 1 км² [1, ф.46, оп.4, 
стр.379, арк.9]. Щодо Любомльського повіту, то площа 
його становила 2 004 км², загальна кількість населе-
ння – 85 396 чол., із них сільське населення – 81 285 
осіб, міське – 4 111 осіб [1, ф.46, оп.4, стр.379, арк.9]. 
Органом адміністративної влади на території повіту, 
було повітове староство, організоване, як і повіт, у 
вересні 1920 р. за розпорядженням польського  
уряду [1, ф.183, оп.1, стр.2, арк.19]. Спочатку воно 
підпорядковувалось управлінню прифронтових й 
етапних територій, а з 1921 р. – воєводському 
управлінню. Очолював його староста, якого призначав 
міністр внутрішніх справ. За структурою повітове 
староство поділялось на реферати (відділи): 
адміністративний, самоуправлінський, паспортний, 
статистичний, технічний, санітарний, ветеренарний, 
контигентно-опровізаційний (податково-продоволь-
чий). Циркуляром Волинського воєводи від 30 квітня 
1930 р. введено „Організаційний статут староств”, 
згідно з яким у старостві було створено реферати: 
загальний, безпеки, адміністративний, військовий, 
карний, промислово-водний, громадського здоров’я, 
ветеринарний, охорони лісів, відбудови. Важливим 
явищем в суспільно-політичному житті повіту в 
міжвоєнний період було міське та територіальне 
самоврядування. У повіті, гміні, сільській громаді та 
Любомлі діяли представницькі інститути з 

відповідними назвами (ради сільських гмін, міська 
рада, гмінні зібрання, повітовий сеймик тощо), члени 
яких обиралися населенням тої чи іншої 
адміністративно-територіальної одиниці й вирішували 
важливі питання в царині господарського, соціально-
політичного чи культурного життя громади. Уряд 
Другої Речі Посполитої поступово створив законодавчу 
базу для діяльності мережі органів самоуправління. 
Так, самоврядування в гмінах почало функціонувати 
згідно з розпорядженням генерального комісара 
східних земель від 26 вересня 1919 р. Повітовий 
сеймик почав діяти в першій половині 1923 р. У 
Любомлі до 1927 р. управляв магістрат та міський 
господарський комітет, які призначалися воєводою. У 
1927 р. відбулись перші вибори до органів 
самоврядування, які охоплювали всі місцеві структури. 
Право бути обраним до гмінної ради мали члени гміни, 
яким виповнилось тридцять років і які володіли 
польською мовою хоча б на рівні початкової школи, 
систематично сплачували податки і проживали хоча б 
рік у відповідній гміні. Усі вищезгадані умови мали 
забезпечити залучення через вибори до роботи в 
органах місцевого самоврядування осіб найбільш 
придатних до такої праці [1, ф.46, оп.1, стр. 849, арк. 9]. 
У результаті виборів до органів міського 
самоврядування в Любомлі, які відбулися в тому ж 
1927 р., мандати радників отримали 12 євреїв. Це не 
задовольняло воєводські власті, і вони визнали вибори 
недійсними та провели повторні вибори. У другому 
турі, мандати радників отримали 5 євреїв і 5 поляків, 
що теж не відповідало інтересам влади. Для досягнення 
потрібного результату було організовано третій тур 
виборів. У 1927 р. відбулися вибори повітового 
сеймику. Показовою була соціальна структура цього 
органу. З обраних дванадцяти членів повітового 
сеймику всі були селянами, один мав середню освіту, 
решта – початкову. Що ж до вікового складу – то чотири 
обранці були у віці 21-30 років, шість – 31-40 років,  
два – 41-50 років [9, с. 19]. Із перших років діяльності 
нової влади на Волині набирає силу суспільно-
політичний рух. Ось уривок звіту Волинського 
окружного управління поліції, датований 1923 р.: 
„Серед українського населення існує сильне бродіння, 
викликане антидержавними виступами парламентських 
представників Волині, які прагнуть спрямувати 
місцевих українців на Радянський Союз, тобто 
викликати повстання за об’єднання Волині з Ра-
дянською Україною” [4, с.110]. Активними учасниками 
суспільно-політичного руху на Любомльщині були 
політичні організації, зокрема у 1924 р. організовано 
повітовий комітет КПЗУ [2, с. 76]. Його члени 
поширювали комуністичну пресу, організовували 
страйки, проводили роз’яснювальну роботу. Однією з 
форм боротьби проти влади був бойкот виборів до 
місцевих і центральних органів влади. Внаслідок 
роботи, проведеної комуністами, населення Любомля 
бойкотували вибори до магістрату, які відбулися  
2 вересня 1927 р. Із 1 554 виборців участь в них взяли 
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лише 111 осіб [17, с.142]. У грудні 1927 року робітники 
Любомля брали участь у страйковому русі, який охопив 
тоді Волинь [1, ф.1, оп.2, стр.1557, арк.87]. Припинили 
роботу працівники швейних і шкіряних підприємств, 
керовані профспілками, вимагаючи запровадження 
8-годинного робочого дня. Політична активність 
місцевих комуністів проявлялася і в дні міжнародних 
робітничих свят. У донесенні любомльського 
повітового старости Волинського воєводства про 
першотравневі події в повіті 2 травня 1928 р. 
відзначалося: „У Любомлі на межовій вулиці в ніч з 30 
квітня на 1 травня вивішено червоний прапор, на якому 
наклеєно серп і молот” [2, с. 227;228]. У  
1930 р. в Любомлі створено райком КПЗУ. Під його 
керівництвом у місті і повіті діяли одна з 
найчисельніших організацій „Сельроб-єдність”, сім 
осередків КСМЗУ, організація МОДР. Восени 1932 р. 
під час чергової хвилі арештів у Любомлі затримано 75 
активістів [12, с.231; 3, с. 125]. У січні 1930 р. 
страйкували кравці, вимагаючи скасувати таку форму 
оплати праці, як розрахунок продуктами, встановлену 
власниками, і запровадити оплату праці грішми. В 
1935 р. страйкували будівельники Любомля [17, с.180]. 
Страйкарі вимагали підвищення заробітної плати. 
Мешканці повіту висовували не тільки економічні, а й 
політичні вимоги. Вони активно виступали за 
демократичні свободи, за відкриття українських шкіл. 
У березні 1935 р. на вулицях Любомля з’явились 
плакати з написами: „Вимагаємо семилітньої світської 
школи на українській мові! Вимагаємо політичних 
прав для вісімнадцятирічних!” [18, с.474]. У цьому ж 
році відбулася велика першотравнева демонстрація, 
яка мала антифашистський характер. Активну роботу 
проводили комуністи. Серед них Панас Ужвій – 
наймолодший брат майбутньої народної артистки 
СРСР Наталії Михайлівни Ужвій. Він був членом 
КПЗУ й проводив активну підпільну антипольську 
роботу. 15 грудня 1929 року його арештували. Мав 
псевдонім Матрос, який взяв собі зважаючи на те, що 
його родич Іван Пікульський був боцманом крейсера 
другого рангу „Володимир Мономах” Балтійського 
флоту. Під час судового процесу, який відбувся з 19 по 
25 квітня 1931 р. у Ковелі, рішуче виступив проти 
поліції, називаючи її представників „катами”. За 
політичну діяльність отримав шість років тюремного 
ув’язнення. Після апеляції цей строк зменшили до 
п’яти років і стягнули судові витрати за обидві інстанції 
на суму 480 злотих. Покарання відбував у тюрмах 
Ковеля, Луцька, Дрогобича [16]. У місті і на території 
повіту комуністи в 1936 р. проводили активну роботу з 
організації загального сільськогосподарського страйку. 
Лише 31 серпня 1936 р. в Любомлі на вулиці 
Костьольній було виявлено чотири відозви із закликом: 
„Хай живе загальний сільськогосподарський страйк!”, 
„Хай живе антифашистський народний фронт!” 
Селяни вимагали передачі їм всієї землі без викупу, 
зниження цін на промислові товари, зменшення 
ринкових зборів, безкоштовного навчання рідною 

мовою [20, с. 211]. Коли під час страйку в с. Кукуріки 
поліція заарештувала вісім активістів і відправила їх до 
Любомля, то до повітового центру прибуло більше 
тисячі селян із навколишніх сіл. Унаслідок масового і 
організованого виступу поліція змушена була звільнити 
заарештованих [18, с. 475]. Причиною заворушення на 
селі стало загалом складне соціально-економічне 
становище. На заспокоєння селянства було спрямовано 
земельну реформу, яку проводив уряд Польщі. Великі 
землевласники Волинського воєводства у 1925 –  
1936 рр. продали 3 723 орендарям 25 478 гектарів 
землі, у середньому сім гектарів на господарство. У 
фінансуванні сільського господарства провідна роль 
належала Державному сільськогосподарському банку 
[11, с. 143]. До 1935 року цей банк розподілив в Західній 
Україні 80 274 тис. злотих кредитів [11, с. 145]. Однак 
аграрна реформа не виконала до кінця свого 
призначення. Аграрне перенаселення на фоні майже 
відсутньої промисловості стало основною причиною 
економічної скрути. Так, у Любомлі в 1923 р. 
функціонувало 15 підприємств різного профілю [1, 
ф.46, оп.9а, стр.55, арк.6], із них 5 шкіряних заводів,  
6 млинів, 2 олійниці, скипидарня і столярня та 
винокурня [1, ф.46, оп.9а, стр.55, арк.7], на яких 
працювало лише 44 наймані особи [1, ф.46, оп.9а, 
стр.55, арк.23]. У сільській місцевості ситуація була 
така ж: промислове виробництво представляли 
поодинокі млини, смолярні, та скипидарні. Так, у  
с. Рівне Гущанської гміни на паровому млині, 
власником якого був Марцін Хілдебранд, працювали 
дві особи. У с. Янковиці Бережецької гміни теж дія 
млин, власником якого були Франчішек Грабовський 
та Юзеф Грицюк. У с. Замлиння Бережецької гміни 
працювала скипидарня і смолярня Хаіма Райзмана і 
Шуліма Фиршуфера. Паровий млин і олійниця діяли в 
с. Грабове Пульмівської гміни їх обслуговувало четверо 
найманих працівники [1, ф.46, оп.9а, стр.55, арк.23]. 
Показним є національний склад працівників. На 
підприємствах повіту в 20-х рр. працювало 76 % євреїв, 
12% українців і 12% поляків [1, ф.46, оп.9а, стр.55, 
арк.23]. До початку 30-х років кількість підприємств на 
Любомльщині дещо збільшилась. Зокрема, в Любомлі 
стала до ладу кондитерська фабрика, де випускали 
шоколадні цукерки та інші солодощі. Діяло 
підприємство під назвою „Шанхай”, на якому 
виробляли ситро, морозиво [19]. На західній околиці 
повітового центру в 30-х рр. побудовано птахофабрику, 
продукцію якої продавали до Франції та Англії. 
Власником підприємства був Ян Заремба, який мешкав 
у Варшаві, але робив бізнес на наших теренах – у 
Ковелі та Любомлі [19]. У 1935 р. на північно-східній 
околиці Любомля зведено великий цегельний закон, 
продукція якого користувалася попитом у мешканців 
повіту [19]. Світова економічна криза, яка охопила 
різні галузі промисловості майже всіх країн, торкнулась 
і економіки Любомльщини. Особливо це стало 
помітним у торгівлі, де за зовнішніми тенденціями до 
зниження цін на різні товари стояли інфляційні 
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процеси. Так, якщо 100 кілограмів пшениці у 1928 р. 
коштувало 56 злотих 72 гроши, то в 1934 р. – 14 злотих 
76 гроши; жито – відповідно 48 злотих 35 гроши і 10 
злотих 14 гроши; овес – 42 злотих 2 гроши і 8 злотих 52 
гроши; картопля – 8 злотих 95 гроши і 2 злотих 62 
гроши. Робочий кінь коштував у 1928 р. 381 злотий, а в 
1934 р. – 124 злотих, корова – відповідно 422 злотих і 
122 злотих [1, ф.46, оп.4, стр.379, арк.11]. Крім 
сільськогосподарської продукції, на ярмарку в 
повітовому центрі торгували також тканинами, одежею 
і взуттям. Цим займалися місцеві купці Фіва, 
Копельзон, Брухля, Менця, які завозили необхідні 
товари із Франції, Англії та США. У Любомлі діяла 
велика мережа магазинів, а також існувала вулична 
торгівля, де з лотка продавали ситро, морозиво, 
апельсини, фіги, лимони [19]. У місті працювали різні 
майстерні, зокрема, діяла майстерня з ремонту 
автомобілів, а також веломайстерня, яка, крім ремонту, 
давала велосипеди на прокат, вартість якого була 10 
гроши за годину. Працювала майстерня з виготовленню 
напилків. У місті діяла лазня, послугами якої 
користувалося багато мешканців повітового  
центру [19]. Існувало вже в ті часи й міжміське 
сполучення (автобусне): від сільськогосподарського 
магазину Любомля маршрутами на Влодаву, Білосток, 
Брест, Люблін курсували автобуси зеленого кольо- 
ру [19]. Населення повітового центру переживало 
важку економічну скруту. Великим тягарем для нього 
були численні податки. Існував навіть „собачий 
податок”. Серед податків особливо виділявся в цьому 
контексті зрівняльний податок на суму близько 12 
злотих з одного платника. У міському бюджеті 1931 р. 
надходження від податків становили понад 33% 
прибутку. Становище жителів значно погіршувалось 
під час економічних криз і депресій, які були частішими 
у Польщі. Незважаючи на невелику кількість 
робітників, у Любомлі в 1937 р. налічувалось 172 
безробітних [18, с. 474]. Тяжка соціальна скрута жителі 
Любомльщини поєднувалась із національним 
гнобленням. Польський уряд проводив політику 
примусової полонізації населення. Офіційною в усіх 
установах повіту була виключно польська мова. У 
законі від 31 липня 1924 р. про державну мову, мову 
урядування адміністрації властей, який набув чинності 
1 жовтня 1924 р., стверджувалося, що державною в 
Польщі є польська мова. Щоправда, у законі йшлося 
про те, що у Львівському, Тернопільському, 
Станіславському й Волинському воєводствах цивільні 
власті й адміністративні уряди першої і другої 
інстанцій, а також органи самоуправління, можуть 
приймати від населення письмові та усні подання 
українською мовою у справах, які відповідають 
компетенції цих установ [20, с. 127]. Самоврядування 
не мало серйозного впливу на політичне життя повіту, 
але у господарчій та соціальній сферах воно відігравало 
важливу роль. „Самоуправління має проводити 
гігантську роботу з метою піднесення рівня таких 
галузей, як меліорація, дороги, лікарні, школи, що 

ускладнюється занедбаним їх станом протягом 
багатьох років. Воно повинно проявляти виняткову 
ініціативу в господарському, соціальному, культурному 
житті...”, – так воєвода Г. Юзевський змалював обсяг 
завдань органів місцевого самоврядування [10, с. 23]. 
Справді, окреслені питання були надзвичайно 
злободенними й вимагали негайного розв’язання. 
Складний стан справ у Любомльському повіті змалював 
у своєму виступі на з’їзді старост воєводства, який 
проходив в січні 1922 р., староста повіту: „... Санітарний 
стан погіршився в зв’язку з масовим поверненням 
репатріантів, які занесли епідемію плямистого тифу. З 
семи гмін двом загрожує його епідемія. Один лікар в 
повіті і це дуже мало. Ситуація небезпечна. На весну 
епідемія набере катастрофічного характеру. Бракує 
ліків... Місто в важкому стані, мало брукованих доріг... 
Стан шкільництва і далі поганий, частково спричинений 
нестачею шкільних приміщень. Взимку половина дітей 
не ходить до школи, бо не мають теплого одягу...” [1, 
ф.46, оп.1, стр.5658, арк.28-29]. Окрім незадовільного 
стану забрукованості вулиць Любомля, також всі 
дороги і мости повіту були занедбаними. Як показали 
подальші дії органів місцевої влади, вирішення цієї 
проблеми стало для них одним із пріоритетних завдань. 
На кожен рік розроблялися програми ремонту і 
зміцнення доріг державного значення на території 
повіту. Зокрема, для прикладу можна навести план 
ремонту доріг на 1935–1936 рр. і процес його 
виконання. Всі дороги були у віданні Повітового 
управління доріг, керівником якого на той час був  
В. Василевський [1, ф.183, оп.1, стр.11, арк.1]. За 1935–
1936 рр. відремонтовано та зміцнено дороги 
державного значення: № 4/5 (Малорита – Влодава) – 
від 35 км до 54. Вартість робіт і матеріалів становила 
26 940 злотих; № 4/6 (Піща – Любомль) – від початку 
до 46 км, вартість робіт і матеріалів – 5 600 злотих;  
№ 6 (Холм – Ковель) – від 73 км до110, вартість робіт і 
матеріалів – 12 270 злотих; № 6/3 (Любомль – 
Володимир) – від початку до 14 км, вартість робіт і 
матеріалів – 6 250 злотих [1, ф.183, оп.1, стр.11, арк.2-
5]. Крім доріг державного значення, довжина яких на 
території повіту становила 116,6 км, були ще на 
Любомльщині й дороги воєводського значення, 
довжина їх на території повіту становила 50,9 км, 
повітових – 63,5 км, та гмінних – 847,9 км [1, ф.183, 
оп.1, стр.22, арк.5]. Ремонтували й укріплювали всі 
дороги, але пріоритетними в цьому плані були дороги 
державного значення. У бюджеті повіту 1935 – 1936 рр. 
на дороги і громадські роботи було закладено 49 487 
злотих, у 1937 – 1938 рр. – 57 951 злотих [1, ф.183, оп.1, 
стр.25, арк.35], у 1939 – 1940 рр. – 53 613 злотих [1, 
ф.183, оп.1, стр.26, арк.43]. Важлива проблема органів 
місцевого самоврядування – заболочення ґрунтів та їх 
меліорація, яка розпочалася в 1927 р., а масового 
характеру набрала в 1928-му. Проведенням 
меліоративних робіт займалися місцеві управління 
воєводства і повітів. Меліорація проводилася 
переважно на ґрунтах, де було проведено комасацію, 
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оскільки парцельовані ґрунти здебільшого займали 
невеликі площі й з різних причин відвід вод на них був 
неможливим. Меліоративні роботи полягали у 
водовідведенні, яке проводилося за допомогою 
відкритих каналів. Протягом 1927 – 1933 рр. 
запроектовано у воєводстві 4 996 км каналів, а вико-
пано – 1 550 км. Проведено меліорацію загалом  
67 775 га поверхні. Найбільше викопано каналів у 
Ковельському повіті (679 км), проведено меліорацію 
28 600 га поверхні. У Любомльському повіті викопано 
124 км каналів, проведено меліорацію 5 400 га поверхні. 
Загальна вартість робіт становила 3 983 000 злотих, із 
них: кредитів Міністерства аграрних реформ – 268 900 
злотих; роботи шляхом дорожньої повинності 
населення (шарварків) виконано на суму 1 068 000 
злотих; шляхом натуральної повинності – на суму  
186 000 злотих. Вартість меліорації 1 га в 1928 – 
1929 рр. (роботи виконані платно на 100%) становила 
105 злотих [1, ф.46, оп.1, стр.379, арк.12]. Вартість 
меліорації 1 га в 1930 – 1933 рр. (роботи виконані 
частково платно, частково шляхом дорожньої 
повинності населення) становила 44 злотих, а без 
урахування вартості дорожньої повинності – 18. До 
1930 р. всі роботи на ґрунтах (меліорація) виконувались 
платним способом. Видатки покривало Міністерство 
аграрних реформ. Із 1930 р. частина меліоративних 
робіт виконувалась зацікавленими особами, безплатно 
(шарварком). Відсоток безплатної роботи населення 
залежав від багатьох причин і коливався від 25 до 75 % 
виконавчих робіт. Передусім копалися головні 
водовідвідні канали, а друго-, третьорядні канали 
копалися пізніше після закінчення комасації [1, ф.46, 
оп.1, стр. 379, арк.13]. Меліорація ґрунтів давала 
можливість збільшити посівні площі та площі 
землекористування. Активність органів 
самоврядування в цьому процесі мала вирішальне 
значення. Постійно у міжвоєнний період органи 
місцевого самоврядування ведуть будівництво 
лікарень, поліклінік та амбулаторій на Волині. 
Спеціальним рішенням під час одного із своїх засідань 
рада міської гміни Любомля 28 вересня 1928 р. 
„ухвалила на честь десятої річниці незалежності 
Польщі приступити спільно із повітовим сеймиком і 
магістратом до будівництва лікарні в Любомлі” [1, 
ф.46, оп.1, стр.1179, арк.2]. Під будівництво магістрат 
виділив відповідну територію, а витрати на 
спорудження гмінна рада розподілила між гмінами 
Любомльського повіту відповідно до доходів тої чи 
іншої гміни. З огляду на крайню потребу лікарні, гмінні 
ради повіту на своїх засіданнях прийняли відповідні 
рішення щодо надання коштів для її будівництва. Було 
також створено спеціальну будівельну комісію для 
організації і проведення будівництва, куди ввійшли 
представники всіх гмін повіту [1, ф.46, оп.1, стр.1179, 
арк.6]. Так само було побудована повітову лікарня в 
Шацьку (гміна Шацьк Любомльського повіту), бюджет 
якої в 1935–1936 рр. становив – 26 459 злотих [1, ф.183, 
оп.1, стр.22, арк.49]. У бюджеті повіту на охорону 

здоров’я закладалося чи не найбільше коштів у 
порівнянні з іншими галузями господарства. Так, на 
1935–1936 рр. було закладено 14 930 злотих [1, ф.183, 
оп.1, стр.22, арк.33]; на 1937–1938 рр. – 20 786 злотих 
[1, ф.183, оп.1, стр.25, арк.35]; на 1939 – 1940 рр. –  
28 931 злотих [1, ф.183, оп.1, стр.26, арк.43]. Значний 
вплив органи самоврядування мали на розвиток 
шкільництва. Стан освіти на початку 20-х років на 
Любомльщині був катастрофічним. У ситуаційному 
звіті Любомльського староства за 15.12.1920 р. – 
15.01.1921 р. йдеться: „...В Любомльському повіті 
керує справами освіти заступник шкільного інспектора 
Володимирського повіту пан Кремінський. Навчальних 
підручників з алфавітами в повіті біля 80%. В I районі 
функціонує 5 шкіл: в Любомлі, Ягодині, Вульці 
Острівецькій, Перевалах і Замлинні. В ІІ районі, в який 
входить 4 гміни, – не функціонує жодна школа. Такий 
стан пояснюється відсутністю організатора та органів 
самоврядування, які б взяли на себе фінансування 
шкільництва. Гміни такі бідні, що не здатні на ремонт 
шкільних приміщень без допомоги держави. З п’яти 
шкіл, які функціонують, всі з польською мовою 
викладання. Є підстави для відкриття шкіл з 
українською мовою викладання, адже населення 
місцеве – це українці та євреї і дуже мало поляків” [1, 
ф.183, оп.1, стр.1, арк.25]. Розбудова сполонізованого 
шкільництва в Любомльському повіті велася дуже 
інтенсивно. Пік припадає на 30-ті рр. У 1935 році в 
повіті діяла 81 школа, де навчалося 21 424 учні та 
працювало 154 вчителі [1, ф.183, оп.1, стр.22, арк.5]. 
На початку 1939 року функціонувало вже 94 школи, з 
них 3 семикласні (лише в Любомлі). У любомльських 
школах навчалося в 1938/1939 н. р. 1 500 учнів і 
працювало 25 вчителів [1, ф.183, оп.1, стр.26, арк.11]. 
Будівництво нових шкільних приміщень потребувало 
значних коштів і тісної опіки зі сторони органів 
місцевого самоврядування. На будівництво шкіл повіту 
в 1931–1932 рр. було заплановано витратити 4 948 
злотих, на ремонт – 2 940 злотих, але витрачено  
більше – відповідно 5 243 злотих 36 грошів та 3 492 
злотих та 34 гроши [1, ф.183, оп.1, стр.37, арк.3]. У 
повіті в цей період було тільки дві приватні школи на 
дому – в Любомлі. Так, у приватних будинках Оксани 
Михайлівни Ужвій і Онуфрія Миколайовича 
Трофимовича української грамоти, читання і 
арифметики вчили по 10 – 13 дітей. Заняття тривали по 
3–4 години щодня, крім неділі [15]. У 1937 р. в Любомлі 
відкрито приватну гімназію, якій присвоїли ім’я 
Юліуша Словацького. Навчання в ній було платним: 36 
злотих за навчальний рік. Дітей у гімназію набирали 
після закінчення 6, 7 класів повної школи. Відповідно 
було організовано 1, 2, 3 класи нового навчального 
закладу. Першим директором став Білецький, 
учителями працювали: історії – Савеліч, польської 
мови і літератури – Ельжбета Дроздовська, матема-
тики – Баут, німецької і латинської мов – Марфяк, 
географії і ботаніки – Жашек Стаха, гімнастики – Ольга 
Робачинська. Усі вищезгадані вчителі були 
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приїжджими. У гімназії звичайно навчалися діти 
тільки заможних людей. Але був виняток для 
відмінників початкової школи: таких дітей навчали 
безкоштовно. Відмінникові гімназії Павлові Матчуку з 
с. Запілля Любомльський магістрат виділяв стипендію 
за його успішне навчання в цьому закладі [15]. У  
1938 р. в Любомлі збудовано за кошти магістрату нову 
двоповерхову муровану початкову школу № 3. Нині в 
цьому приміщенні знаходиться Любомльська школа І–
ІІІ ступенів № 2. У 1938–1939 рр. у ній навчалися 
польські діти, а також українські з прізвищем на  
„ий” [15]. Значне збільшення шкіл не привело до 
повної ліквідації неписьменності. Воно тільки 
покращило ситуацію. Більшість неписьменних 
складали мешканці села. На 100 сільських жителів 
старше 10 років у Волинському воєводстві не вміли 
читати й писати 52,3 чол. [11, с.185]. Не всі діти ходили 
до школи. На Волині, наприклад, в 1931 р. поза школою 
залишилося 112 969 дітей шкільного віку, або  
21,7% [11, с.185]. На Любомльщині відбувалися також 
процеси в культурно-громадському житті. У 
міжвоєнний період в Любомлі працювала друкарня 
Губермана, де в 1936 р. вийшла книга „Повіт 
Любомльський”. У ній стисло подано історію 
повітового центру, характеристику ґрунтів, сільського 
господарства й багато інших цікавих матеріалів із 
культури та фінансів [14]. У ті часи діяв у місті 
аматорський гурток, який користувався неабиякою 
популярністю [16]. У 20-х рр. із членів пожежної 
команди міста було організовано духовий оркестр, 
меценатом якого став найбагатший поміщик Любомля 
К. Компіоні. Концертами для жителів Любомля та 
інших населених пунктів повіту оркестр завоював 
велику славу. Найчастіше виступи організовувалися у 
недільні та святкові дні у поміщицькому саду  
Компіоні – „Польському домі”. За це господар 
винагороджував учасників концерту бочкою пива, 
безалкогольними напоями і смачним обідом. Керував 
оркестром у ці роки капельмейстер Едвард Камінський, 
активними членами були брати Михайло і Олексій 
Мосієвичі, Філіп Попкевич, Михайло Шнур, Григорій 
Гусєв, Михайло Лонюк, Філіп Думалець, Григорій 
Патієвич та ін. [13]. При пожежній частині був 
створений і жіночий хор, до складу якого входили 
хористи з обох православних церков та інші самодіяльні 
співаки. Його учасники виступали в українських 
народних костюмах. Репертуар хору складали 
українські пісні [13]. Підсумовуючи викладене вище, 
можна стверджувати, що національна та соціально-
культурна політика Другої Речі Посполитої на 
Любомльщині, як і загалом у Західній Україні, 
проводилася відповідно до польського державного 
будівництва, без урахування потреб українського 
населення краю. Варто, однак, відзначити, що багато 
перетворень, рівень яких відповідав економічним 
можливостям Другої Речі Посполитої, мали позитивний 
характер.
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Момент Обами: європейські та американські перспективи. – Париж:
Інститут безпекових студій ЄС, 2009. – 250 с.

Однією із особливостей трансатлантичних 
відносин останнього десятиліття був підвищений 
рівень конфліктності, зумовлений частим намаганням 
Білого Дому діяти у міжнародних справах без 
урахування інтересів європейських союзників. 
Обрання Б.Обами новим президентом США породили 
надії на відновлення довіри у двосторонніх відносинах 
з подальшим формуванням спільної політики на 
глобальному та регіональному рівнях. Ґрунтовне 
колективне дослідження Інституту безпекових 
студій Європейського Союзу намагається дати 
відповідь стосовно можливого розвитку американо-
європейських стосунків, зважаючи на особливості 
підходів нової американської адміністрації щодо 
вирішення глобальних та регіональних проблем. 

Перший розділ роботи розглядає можливості 
поглиблення взаємодії у зовнішній політиці США 
та ЄС внаслідок обрання Б.Обами. Серед них 
автори виділяють готовність Вашингтона розпочати 
переговори з Іраном по ядерній проблематиці, більш 
збалансовану політику американської адміністрації 
на Близькому Сході, зміщення акцентів з виключно 
військових засобів у Афганістані тощо, відмову від 
форсованого розширення НАТО на пострадянському 
просторі тощо. Нові підходи американської 
адміністрації створюють передумови для справді 
повноправного трансатлантичного партнерства. 

Водночас у дослідженні не оминаються й чинники 
внутрішньо та зовнішньополітичного походження, що 
створюють перешкоди на шляху зміцнення американо-
європейських відносин. Мова йде, зокрема, про 
наявність різних підходів у країнах-членах ЄС щодо 
зовнішньої політики Союзу та відсутність ефективних 
механізмів її узгодження та реалізації. У цьому 
контексті автори покладають надію на уведений в дію 
Лісабонський договір як на інструмент вироблення 
спільної зовнішньополітичної стратегії. У Сполучених 
Штатах, серйозними обмежувальними чинником є 
залежність діяльності уряду на міжнародній арені 
від внутрішніх соціально-економічних та політико-
ідеологічних процесів. Зокрема, існує значний 
вплив етно-релігійних лобістських груп на процес 
прийняття рішень у сфері зовнішньої політики. 
Експерти також відзначають тенденцію до штучного 
спрощення складних рішень, перебільшення існуючих 
та потенційних загроз, а також моралізаторсько-
нормативістське „перевантаження” стратегічних цілей, 
що робить їхнє виконання практично нездійсненням 
(с. 33). Проте, на думку авторів, нова ситуація надає 

більше можливостей для розвитку трансатлантичних 
відносин, аніж створює проблем. 

Автори також визначають низку викликів, що 
постали перед Сполученими Штатами та Європою, і 
які потребують вироблення спільної політики. До них 
відносяться глобальна економічна криза, майбутнє 
Афганістану і Пакистану, регіональні конфлікти, 
проблема роззброєння та нерозповсюдження зброї 
масового знищення тощо. Важливе місце серед викликів 
займає активізація Росії, що безпосередньо зачіпає 
інтереси європейців у безпековій та енергетичній 
сферах. Експерти констатують наявність серйозного 
розколу в середовищі європейців стосовно цієї країни 
і, водночас, наполягають на необхідності пошуку 
спільного збалансованого і послідовного підходу. Все 
ж, незважаючи на відсутність спільної європейської 
позиції з російської проблематики, існують передумови 
для досягнення трансатлантичного консенсусу. Цьому 
сприяє зміщення акцентів у політиці Білого Дому 
від розширення НАТО на схід за будь-яку ціну, як це 
практикувала попередня американська адміністрація, 
до якісного наповнення демократичного розвитку 
країн Східної Європи і Євразії (с. 52). 

Другий розділ дослідження аналізує загальні 
проблеми, що знаходяться у центрі двосторонніх 
відносин. Загалом, експерти вважають, що тут серйозні 
суперечності між сторонами дещо зменшаться, проте 
не зникнуть зовсім. У цьому контексті варто виділити 
економічні відносини, що вимагають спільних рішень 
стосовно нової фінансової архітектури, взаємодії зі 
зростаючими ринками, та допомоги країнам „третього 
світу” тощо. Також європейці та американці повинні 
визначитися стосовно спільної політики щодо ядерних 
озброєнь. Базою для цього може стати програмний 
виступ Б.Обами у Празі 5 квітня 2009 року, де він 
поставив за мету повне знищення ядерної зброї. 

Не оминають дослідники й такого аспекту 
трансатлантичних відносин, як політика у галузі зміни 
клімату. Провідні держави світу виступають за  суттєве 
зниження викидів в атмосферу вуглецю з метою 
сповільнення глобального потепління. Зазначається, що 
США та ЄС повинні узгодити та чітко дотримуватися 
спільних підходів, беручи до уваги значне зростання 
економічного потенціалу Китаю та Індії.

Значне місце в дослідженні відведено аналізові 
регіональних проблем, що потребують спільних 
американо-європейських підходів. Вони, зокрема, 
включають Ірак, Афганістан, Іран, арабо-ізраїльський 
конфлікт тощо. Оскільки вказані проблеми більшою 
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чи меншою мірою мають культурно-цивілізаційні 
передумови, дослідники вбачають значення „моменту 
Обами” в контексті створення передумов для зміни 
парадигми політики Заходу щодо мусульманського 
світу (с. 177-178). 

Окремий підрозділ роботи присвячено 
„перезавантаженню” відносин Заходу з Росією з точки 
зору підходів нової адміністрації. Автори досить 
обережно дивляться на перспективи швидкого і 
суттєвого поліпшення стосунків, оскільки сумніваються 
у щирості та готовності Москви до таких кроків. 
Вони відкидають можливість обміну інтересів та 
безпеки нових незалежних держав на дружбу з Росією,  
вважаючи її „геополітично нерозважливою, морально 
негідною та політично самовбивчою” (с. 200). 

Окрім пострадянського простору Євросоюз та 
Сполучені Штати, на думку дослідників, мають 
спільні інтереси у східноазійському регіоні і це, перш 
за все, стосується вирішення північнокорейської 
проблеми. Експерти не обмежуються зведенням її до 
ядерної тематики, а розглядають у широкому контексті 
можливих політичних змін на Корейському півострові. 
Так, у випадку загострення ситуації навколо КНДР, 
Європа зможе виконувати місію модератора. При 
цьому не виключається й залучення збройних сил 
країн-членів Євросоюзу для виконання миротворчих 
функцій. Африканський напрям двосторонніх відносин  
не такий важливий як інші, проте тут також існує основа 
для координованої діяльності щодо надання фінансової 
та інституційної допомоги країнам континенту. 

У третьому розділі дослідження автори 
намагаються заглянути у майбутнє трансатлантичних 
відносин і спрогнозувати їхній подальший розвиток. 
Відзначається, що за період президентства Б.Обами 
відбулися позитивні зміни у стосунках США і Європи, 

незважаючи на пережитки „ери Буша”. Для здійснення 
та закріплення якісних змін необхідно сформулювати 
та прийняти новий трансатлантичний порядок 
дня в якості концептуальної бази відносин. Також 
пропонується створити Трансатлантичну політичну 
раду під спільним керівництвом Держсекретаря 
США та Високого комісара ЄС з питань спільної 
зовнішньої та безпекової політики. Настійливого 
реформування вимагають й трансатлантичні інститути 
(НАТО) у контексті зміцнення спільної інституційної 
бази з Євросоюзом (с. 236). Це включає створення 
Європарламентом та американським Конгресом 
спільного парламентського комітету, а також 
проведення двічі на рік Саммітів США-ЄС.

Підсумовуючи, можна зазначити, що дослідження 
Інституту безпекових студій ЄС загалом справляє 
позитивне враження перш за все широким колом 
розглянутих проблем, а також наявністю практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення інституційної бази 
трансатлантичних відносин. Водночас намагання 
якнайширше охопити весь масив двосторонньої 
проблематики часом призводить до поверховості 
аналізу. Деякі аспекти трансатлантичних відносин 
могли б отримати більшу увагу авторів. Зокрема, мова 
йде про позицію Євросоюзу щодо України та нових 
незалежних держав у контексті трансатлатичних 
відносин. Проте недоліки роботи носять переважно 
об’єктивний характер, оскільки за рік перебування 
Б.Обами в Білому Домі практично неможливо 
сформувати чітку зовнішньополітичну стратегію 
загалом та у сфері стосунків з Європою зокрема. Це 
ж стосується й Європейського Союзу, що стоїть перед 
потребою глибокого інформування власних інститутів 
у відповідності до Лісабонського договору.

УДК: 327 (477)       © Володимир Фісанов
(м. Чернівці)

УКРАЇНА І СВІТ: ВИМІРИ ВЗАЄМОДІЇ
Макар Ю.І., Гдичинський Б.П., Макар В.Ю., Попик С.Д., Ротар Н.Ю. Україна в міжнародних 

організаціях: Навчальний посібник / За ред Ю.І.Макара. – Чернівці: Прут, 2008. – 880 с.

Здобувши у 1991 році суверенний статус, Україна 
обрала шлях демократії та утвердження європейських 
демократичних цінностей у всьому їх різноманітті. 
Аналізуючи особливості соціально-економічного 
розвитку провідних держав Європи і світу, характерні 
риси політичного процесу і зовнішньополітичні 
пріоритети, більшість дослідників доходить висновку, 
що з урахуванням інтеграційних та глобальних 
викликів сучасності нашій державі слід орієнтуватися 
на європейську цивілізаційну модель.

Важливими акторами, котрі сприяли і сприяють 
інтеграції України у світове співтовариство, а 
також стимулюватимуть набуття нею європейської 
ідентичності є впливові міжнародні організації, 
з якими наша країна після здобуття незалежності 
активно співпрацює у багатьох напрямках.

Саме сьогодні студентам-міжнародникам потрібне 
чітке розуміння того як функціонують провідні 
міжнародні організації, як змінилася їх роль після 
завершення холодної війни і які нові завдання на 
світовій арені вони мають виконувати на початку XXI 
століття – в умовах нових глобальних викликів.

На ці непрості питання сьогодення намагається 
відповісти колектив досвідчених авторів рецензованого 
навчального посібника “Україна в міжнародних 
організаціях”. Обґрунтовуючи власні підходи оцінки 
ролі і характеру провідних міжнародних організацій 
на сучасному етапі, автори виходять з того, що вони 
є похідним об’єктом міжнародних відносин. Адже 
вони “створюються державами і тому покликані 
забезпечувати виконання їхньої волі” (с. 4). Разом з 
тим підкреслено, що ці впливові актори спроможні 



303

серйозно впливати на вироблення норм міжнародного 
права, досить часто граючи роль координуючих органів. 
Причому їх посередницька роль особливо помітна під 
час переговорів і зазвичай “сприяє підписанню мирних 
угод” (с. 4).

Частина організацій останніми десятиліттями 
розширила свою компетенцію, а держави-члени 
збільшили їхні повноваження й надали більше ресурсів. 
Наприклад, ЄС перетворюється скоріше на наддержавне 
утворення, але починалось з Європейського об’єднання 
вугілля і сталі. Причому з розширенням і зміцненням 
інтеграційних процесів усе більшу роль в об’єднаній 
Європі стали відігравати суспільні структури – те що 
пізніше стали називати громадянським суспільством. 
Як зауважив свого часу один з архітекторів 
європейської єдності Жан Моне, “задача полягала 
у тому, щоби стимулювати уряди передавати усе 
більшу частину своєї компетенції європейським 
інститутам. А для цього було потрібно, щоб якась 
зовнішня сила впливала на уряди постійно. Чи не  
в цьому полягає функція політичних партій і профспілок 
у будь-якій демократичній країні?” [1, с. 503].

Ось чому автори посібника намагаються виокремити 
принципи взаємодії міжнародних організацій з іншими 
акторами світової політики, включаючи сюди бізнес-
структури і неурядові організації (с.6).

Рецензований посібник складається з 9 розділів. 
У першому з них послідовно й достатньо ґрунтовно 
розкриваються проблеми діяльності України в ООН, 
а також структура і функції головних органів ООН –
Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, Економічної 
та Соціальної Ради, а також Міжнародного суду та 
Секретаріату.

Дуже важливим, на наш погляд, є підрозділ 
“1.3 Спеціалізовані установи ООН”, де насамперед 
проаналізовано історію виникнення та діяльності таких 
важливих для повсякденного життя держав організацій 
як Міжнародна організація праці (МОП), яка виникла 
ще у 1919 році в рамках Ліги Націй, а у 1946 році стала 
першою спеціалізованою установою ООН. Авторами 
посібника характеризується діяльність таких важливих 
економічних потуг глобального рівня як Міжнародний 
валютний фонд (МВФ), членами якого є понад 
180 країн, включаючи Україну. Іншим органом є 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), 
який також діє як фінансовий інструмент бреттон-
вудської системи, починаючи з 1944 року. Україна є 
однією з країн-членів МБРР, яка використовує його 
позики для підтримки сталого економічного розвитку.

Автори посібника детально знайомлять читачів 
з основними напрямками роботи України в системі 
ООН. Як відомо, одним з напрямів вдосконалення 
діяльності ООН на початку XXI ст. є реформування 
Ради Безпеки. Україна, як і деякі інші держави, 
виступає за збільшення кількості як постійних, так 
і непостійних членів РБ. До числа постійних членів 
РБ ООН планують згодом увійти Індія, Японія, ФРН 
та деякі інші країни. Пріоритетним завданням для 

України, як справедливо підкреслюється у посібнику, 
є боротьба за “підтри-мання міжнародного миру та 
безпеки”. Наша країна, починаючи з липня 1992 p., 
як значний “значний контрибутор” військових під- 
розділів та персоналу до операцій ООН з 
підтримання миру (ОПМ). За період незалежності 
України у “понад 20 миротворчих взяли участь  
близько 28 тисяч українських військових” (с. 29).

У серпні 2005 р. була підписана Рамкова програма 
допомоги ООН для України, яка розрахована на 
співпрацю з Україною протягом 2006-2010 років. 
Пріоритетами цього стратегічного документу є надання 
підтримки Україні на шляху зміцнення демократії, 
створення системи захисту прав людини та розвитку 
економіки. Важливими при цьому видаються сфери 
відкритості державного управління та формування 
засад громадянського суспільства. Серед соціальних 
пріоритетів – створення умов доступної охорони 
здоров’я для всіх, а також зменшення бідності. ООН 
працюватиме над зниженням “показників бідності в 
Україні на 50% до 2010 р.” (с. 33).

Відзначимо, що у посібнику дуже добре предста- 
влені європейські актори  міжнародного співробіт-
ництва – Рада Європи, ОБСЄ, ЄС і НАТО, про які йдеться 
у розділах 2, 3, 8 і 9. Автори особливо підкреслюють 
той факт, що з часу свого заснування у 1949 році 
Рада Європи “зберігає свою гнучкість”, зумівши 
адаптуватись до драматичних змін, які відбулися на 
межі століть. Жоден інший “парламентський форум не 
був так добре підготовлений для того, щоб інтегрувати 
нові демократичні країни Центральної та Східної 
Європи до сім’ї європейських націй” (с. 143).

На сторінках посібника підкреслюється, що 
одним з пріоритетних завдань зовнішньої політики 
України було і залишається повноцінне членство в 
ЄС, що допоможе нашій країні досягнути “високих 
європейських стандартів” у соціально-економічній 
сфері і зробити “взаємообмін між українською й 
західноєвропейською гуманістичною культурами” ще 
інтенсивнішим (с. 620). У такому ж ключі авторами 
посібника розглядаються можливі політичні дивіденди 
від майбутнього приєднання України до НАТО, що 
“стимулюватиме поширення демократичних цінностей 
і розбудову громадянського суспільства”, прискорюючи 
“реалізацію її цивілізаційних інтересів” (с. 809). Саме 
сьогодні Україна має вирішувати невідкладні завдання 
“зміцнення і розвитку вітчизняних інституційних 
та національно-культурних вимірів”, формування 
стратегії інноваційного розвитку як дієвих засобів 
соціально-економічного зростання в контексті 
“проблем і викликів інтеграційних процесів” на 
початку XXI століття [2, с. 538].

Спеціальні розділи посібника присвячені участі 
України у регіональних міжнародних організаціях 
таких як Центральноєропейська ініціатива, Організація 
Чорноморського економічного співробітництва, група 
ГУАМ, котрі були і залишаються важливими акторами 
сучасних міжнародних відносин, відіграючи важливу 
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роль у безпековій та економічній сферах, створюючи 
можливості не тільки для відкритого спілкування, а й 
для подальшого утвердження майбутньої європейської 
ідентичності держав-членів. Важливо відзначити 
і те, що автори посібника критично осмислюють 
“європейську політику” України, аналізуючи помилки, 
млявість влади і накреслюючи можливі шляхи 
прискорення євроінтеграційних процесів (с. 653-659). 
Не випадково, Директор берлінської Європейської 
академії Екхарт Штратеншульке стосовно “євро 
інтеграції” України відзначив, що на 90% українська 
влада зайнята внутрішньою боротьбою, а на 10% – 
вимогою “Дайте нам перспективу!” [3, с. 17].

Відзначимо також, що до кожної теми в якості 
додатків долучені важливі міжнародні документи, 
в яких висвітлюються ключові проблеми діяльності 
організацій – ООН, ОБСЄ, а також Ради Європи, 
ЄС та НАТО та питання їх співпраці з Україною. 
Зокрема студенти можуть ознайомитись, до прикладу, 
зі “'Статутом Ради Європи” від 5 травня 1949 р. (с. 
202-218), з “Планом дій Ради Європи для України 
2008-2010” від 25 червня 2008 р. (с. 246-280), зі 
“Стратегією інтеграції України до Європейського 
Союзу”, затвердженою Указом Президента України від 

11 червня 1998 р. (с. 703-713), з “Планом дій Україна-
НАТО”, прийнятим 22 листопада 2002 р. (с. 830-841).

Дуже вдалим, з дидактичної точки зору, є поєднання 
викладу матеріалів кожного розділу з додатками, 
контрольними питаннями та списком літератури до 
кожної теми. Такий підхід створює цілісність викладу 
і найбільш зручний для студентів. В якості побажання 
зауважимо, що у наступних виданнях навчального 
посібника доцільно вмістити невеликий глосарій, де 
коротко можна було б подати характер і функції кожної 
із згадуваних у тексті міжнародних організацій.

Суть суспільства знань полягає у тому, щоб не 
тільки змінювати світ, а інтерпретувати його по-іншому.  
Автори рецензованої праці, на нашу думку, надали саме 
таку можливість кожному зацікавленому читачеві.

Джерела та література: 
1. Монне Ж. Мемуары. – М.: “Московская 

школа политических исследований”, 2001. – 664 с.;  
2. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / 
За ред. проф. А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2009. – 
544 с.; 3. Геополитические ориентации населения и 
безопасность Украины. По данным социологов. – К.: 
ТОВ “Друкарня Бізнес поліграф”, 2009. – 88 с.
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КАЛЕНДАРНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Мойсей А. А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини / 

Мойсей А. А. – Чернівці: Тов. „Друк-Арт”, 2008. – 320 с.: 16 іл.
Територія Буковини здавна була контактною зоною 

між слов’янською і фракійською (східнороманською) 
цивілізаціями. Це доведено археологічними 
дослідженнями, проведеними на цій території. 
Протягом тисячолітнього міжетнічного контакту 
мав місце процес акультурації традиційних культур 
українців, румунів і молдаван. Нині проблема етнічних 
кордонів опинилась у центрі уваги не лише етнологів, 
але й філософів, політологів, соціологів та інших 
науковців. Існуюча у різних частинах світу тенденція 
перегляду політичних кордонів без урахування 
етнічних контактних зон посилює фактор актуальності 
подібних досліджень. 

Монографія Антонія Мойсея є важливим кроком у 
розробці проблематики етноконтактних зон. Вивчення 
календарної обрядовості східнороманського населення 
у постійному компаративному контексті з аналогічними 
ритуалами їх сусідів – українців, підводять нас до 
розуміння складного процесу взаємовпливів та взаємо-
збагачення традиційної культури основних етнічних 
груп краю. В кінцевому результаті це явище впливає 
на створення тієї основи взаєморозуміння, яке є 
характерним для буковинської громади протягом віків.

Рецензована нами праця вже отримала схвальні 
відгуки на сторінках вітчизняних та закордонних 
фахових видань.

Коло досліджень А.Мойсея сконцентроване навколо 
магічних та мантичних обрядів східнороманського 

населення буковинської лімітрофної зони у порівнянні 
з подібними ритуалами в їхніх сусідів – українців 
Буковини. У ній автор розглянув магічну основу 
народного календаря: народні прикмети, повсякденна 
плювіальна практика, обряди калоян (похорон 
засухи), папаруда, ритуали у виконанні соломонарів-
гріндінарів, вірування щодо міфологічних персонажів, 
здатних впливати на гідроатмосферні явища, Дрегайка, 
календар дівочих ворожінь.

У першому розділі розглядається джерельно-
історіографічна база народного календаря. Хотілося 
б наголосити на широке коло джерел, різноманітних 
за походженням, використаних у роботі: писемні 
джерела XV – першої половини XIX ст.; матеріали 
архівно-музейних установ України, Румунії, 
Республіки Молдова (XVIII – ХІХ ст.); відповіді на 
анкети, розповсюджені окремими дослідниками або 
науковими інституціями (ХІХ – початок ХХІ ст.); 
етнографічні антології другої половини ХІХ – першої 
половини ХХ ст.; монографії сіл та роботи, присвячені 
етнографічним зонам Буковини (ХХ – початок ХХІ 
ст.); фольклорні збірки другої половини ХХ – початку 
ХХІ ст. тощо. 

Аналіз історіографічної літератури 
дозволяє констатувати, що традиційна культура 
східнороманського населення Буковини, будучи 
складовою загальноукраїнської проблематики, вивчена 
не на достатньому рівні. У цьому контексті рецензована 
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нами монографія Антонія Мойсея є одним з перших 
кроків фундаментальних досліджень народного 
календаря румунів і молдаван Буковини, в якій крім 
інших етнологічних методів, автор використав метод 
етнографічного картографування, в широкому обсязі 
подана порівняльна характеристика з календарною 
обрядовістю українців Буковини.

Другий розділ присвячений вивченню магічних 
обрядів у землеробському календарі, особлива 
увага приділена плювіальній обрядовості. Поданий 
порівняльний аналіз основних елементів та символіки 
в обрядовості свята Синзиєнє-Івана Купала у 
східнороманського та українського населення 
Буковини. Важливими видаються висновки до яких 
дійшов дослідник: наявність плювіальних обрядів 
залежить від географічної та кліматичної зональності 
регіону. 

У третьому розділі автор звертається до 
маловивченої тематики. Мова йде про комплекс 
матримоніальних ворожінь, які були поділені на 
оказіональні, колективні (з предметами домашнього 
та господарського вжитку, з ритуальними стравами, 
пов’язані з водою, за рослинами, за лічбою, за 
випадковими словами, обряди імітації сівби та ін.), 
індивідуальні (ворожіння з люстерком, обручкою, 
з папірцями, кажаном, звертання до зірок та ін.), 
складні обряди з більш глибокою магічною основою. 
Результати досліджень привели автора до твердження 

про наявність комплексу, календаря дівочих ворожінь 
як самодостатнього обрядового дійства, якому 
притаманні власні символіка та атрибутика.

Книга оснащена 13-ма етнографічними картами, на 
яких була визначена категорія найбільш характерних 
магічних та мантичних практик, існуючих на території 
проживання східнороманського населення Буковини, а 
також таких, на прикладі яких найбільш яскраво можна 
було б проілюструвати процес румуно-українського 
взаємовпливу. Публікується також серія фотографій 
– реконструкції основних етапів, складу учасників 
та символіки плювіальних обрядів калоян, папаруда, 
Дрегайка за джерельними матеріалами. 

Вперше в українській історіографії у роботі 
здійснена спроба типологізації, дослідження 
символіки та семантики таких магічних обрядів, 
як калоян (похорон засухи), папаруда, ритуалів 
повсякденної плювіальної практики та ін. у румунів 
та молдаван Буковини. До наукового обігу введені 
матеріали музейно-архівних установ України, Румунії 
та Республіки Молдова, а також польові етнографічні 
матеріали, зібрані під керівництвом автора на території 
Чернівецької області України та Сучавського повіту 
Румунії протягом 1997 – 2007 рр.

Книга розрахована на істориків, етнологів, 
мовознавців, працівників музеїв та широке коло 
читачів, які цікавляться історичним минулим.
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