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Передмова

ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!
Враховуючи позитивні відгуки щодо плідної співпраці редакційних колегій українського науко-

вого журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» (http://www.social-science.
com.ua/) і польсько-українського наукового журналу «NaukiSpołeczno-Humanistyczne / Соціально-
Гуманітарні Науки / SocialandHumanSciences» (http://sp-sciences.io.ua/), ми вирішили продовжити
цю співпрацю і надалі.

Як відомо, видавцем журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» є Університет
«Україна» (президент – проф. Петро Таланчук, академік Національної академії педагогічних наук),
а видавцем польсько-українського наукового журналу «NaukiSpołeczno-Humanistyczne / Соціально-
Гуманітарні Науки / SocialandHumanSciences» є польська фундація «Іновація» (президент – проф.
Войцех Помикало, голова редколегії польської «Педагогічної енциклопедії»).

Об’єднує ці два наукових журнали (як співзасновник) Всеукраїнська асоціація політичних наук
(ВАПН), яка є професійною громадською спільнотою університетських викладачів і науковців сус-
пільно-політичних дисциплін України.

Особливістю такої польсько-української співпраці є перехід на міжнародні стандарти офор-
млення публікацій і, відповідно, нові вимоги до якості міждисциплінарних підходів до висвітлення
наукової проблематики, окресленої суспільно-політичною спрямованістю нашого  журналу.

Отже, ми запрошуємо всіх наших читачів і авторів до подальшої співпраці, бажаємо вам нових
наукових відкриттів, ґрунтовних монографій, цікавих статей і, звичайно, успішно захищених до-
кторських і кандидатських дисертацій!

З повагою,

ВАЛЕРІЙ БЕБИК, 
доктор політичних, кандидат
психологічних наук, професор,
головний редактор
українського наукового журналу
«Освіта регіону: політологія, 

психологія, комунікації» 

ВОЙЦЕХ ПОМИКАЛО,
доктор педагогічних, кандидат
філософських наук, професор,
головний редактор
польсько-українського наукового
журналу  «Nauki Społeczno-
Humanistyczne» 



Розділ І
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

МЕТОД КЕЙС-СТАДІ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

УДК 32
Арабаджиєв, Дмитро,
доктор політичних наук,
Запорізький національний технічний університет (Україна, Запоріжжя),
кафедра соціальної роботи, 
професор,
dimariy218@yandex.ua

АНОТАЦІЯ
Метою статті є визначення окремих особливостей використання методу кейс-стаді як методу при-

кладних політичних досліджень. Подано визначення методу кейс-стаді, розглянуто та надано стислу
характеристику різновидам кейс-стаді за кількістю використовуваних кейсів. Подано приклад вико-
ристання методу кейсів як прикладного методу політичних досліджень. Зроблено висновок про особливе
місце кейс-стаді в інструментарії сучасної політичної науки та окреслено можливі напрями подальших
наукових досліджень з цієї теми.

Ключові слова: кейс-стаді, інтенсивний підхід, екстенсивний підхід, дослідницька стратегія, ви-
падок (кейс), одиничне дослідження, порівняння, кореляція.

CASE-STUDY METHOD IN THE MODERN POLITICAL SCIENCE

Arabadjyiev, Dmytro,
Doctor of Political Science,
Zaporizhia National Technic University (Ukraine, Zaporizhia),
Department of Social Work,
Professor,
dimariy218@yandex.ua

SUMMARY
The article is devoted to determine the specific features of the case study method, a brief description of case

study method varieties defined according to the number of cases are given. An example of the case study method
as a political research method is given. The conclusion about a special role that case study plays in modern political
science is made and possible areas for further research on this topic are outlined.

Key words: case study, intensive approach, extensive approach, research strategy, case, single study, com-
parison, correlation.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Політичні дослідження являють собою багатопланову
діяльність, що передбачає використання різних методів отримання, обробки і представлення
інформації. Сучасний інструментарій прикладних політичних досліджень у відповідь на вимоги
сьогодення урізноманітнюється, розширяється – і тепер включає не тільки традиційні для цього

Теорія та історія політичних наук
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виду діяльності методи, а й запозичені з інших наук. Серед останніх на особливу увагу заслуговує
метод кейс-стаді, що, незважаючи на доведену його ефективність і почасти унікальність, залиша-
ється малодослідженим у рамках вітчизняної політичної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження кейс-стаді як окремого методу або дослід-
ницької стратегії актуалізує низку питань, що потребують відповіді від сучасної науки. Так у першу
чергу це різноманітність поглядів (і відсутність загального розуміння) щодо того, що є кейс-стаді
і яке місце воно посідає в сучасній політичній науці. Розбіжність поглядів починається вже з кла-
сичних текстів, присвячених цій сфері: Глейзер та Страус (1967); Стейк (1995); Йін (1994, 1989),
Майлз і Губерман (1984, 1994). Кожен з них має власну точку зору на кейс-стаді. 

Серед сучасних вітчизняних авторів, які розглядали кейс-стаді в рамках політології, варто відзначити
авторів підручника «Політична наука: Методи досліджень» [2] та Олександра Тяглa, що представив дуже
цікаві результати спроби ідентифікації сучасного стану і прогнозування можливостей подальшого розвитку
політичної науки в Україні в результаті застосування методу вивчення кейсів [3]. Втім, слід зауважити, що
англомовний доробок з питання використання методу кейсів, у порівнянні з вітчизняним, значніший, що
підвищує актуальність дослідження використання методу кейс-стаді в рамках політології.

Мета дослідження. Метою статті є визначення окремих особливостей використання методу кейс-
стаді як методу прикладних політичних досліджень.

Виклад основного матеріалу. Метод кейс-стаді виник на початку ХХ ст. у Школі бізнесу Гарвард-
ського університету (США). Його особливістю стало вивчення прецедентів, тобто ситуацій із юри-
дичної або ділової практики, які відбулися в минулому. В подальші роки цей метод поширився
в практиці різних відомств і навчальному процесі, у т.ч. в Україні. Проте дослідницька стратегія
кейс-стаді не є традиційною для вітчизняної політологічної науки [2].

Варто відзначити, що, незважаючина всю немилозвучність терміна«кейс-стаді» українською мовою, укра -
їнськомовного його аналогу, що повністю відповідав би змісту методу, немає. Тому термін «кейс-стаді» не
тільки міцно увійшов до повсякденного наукового лексикону, але для більшості є цілком зрозумілим і звич-
ним, це словосполучення широко використовується як у дослідницькій практиці, так і в теорії. При цьому
роботи, в яких давався б ясний опис того, що є кейс-стаді і як його слід застосовувати, фактично відсутні. 

Іншими словами, кейс-стаді є дослідницькою стратегією, настільки ж поширеною в політичній
науці, наскільки й невизначеною.

Якщо ми говоримо про екстенсивний підхід до здійснення досліджень, то мається на увазі пев-
ний набір подій, людей, організацій або держав-націй, що є предметом дослідження і основою для
зроблених висновків про те або інше явище.

На відміну від цього, застосовуючи інтенсивний підхід, дослідник фокусується тільки на одному
конкретному прикладі явища, що є предметом вивчення, або на небагатьох його випадках з метою
більш глибокого проникнення в сутність феномена. Кожен екземпляр або приклад, як правило,
називається кейсом. Таким чином, інтенсивний підхід, як правило, називається «кейс-стаді», або
«мульти-кейс-стаді», якщо досліджується більш ніж один випадок явища.

У загальному розумінні, кейс-стаді – це глибинне дослідження одиничної ситуації (декількох
ситуацій) з метою розуміння ширшого класу (схожих) випадків.

Кейс-стаді, вивчаючи одиничну, а іноді навіть унікальну ситуацію, явно або імпліцитно націлене
на виведення якихось узагальнень. Ця стратегія є проміжною ланкою від отримання суто контек-
стуальних знань за допомогою якісних методів до виведення загальних закономірностей. При ви-
користовуванні цього підходу одинична ситуація або подія цікавлять не стільки самі по собі, скільки
як приклад ширшого «класу подій».

Таким чином, кейс-стаді а це, строго кажучи, не метод дослідження об’єктів, що цікавлять науку,
але особливий спосіб відбору ситуацій для аналізу. Ситуація, або кейс, означає якийсь обмежений
в просторі феномен, що розглядається в певний період часу або впродовж деякого періоду часу [1].

Як вже було зазначено, кейс-стаді може включати вивчення як одного, так і декількох кейсів [5].
Крім того, кейс може бути представлений як однією, так і декількома одиницями аналізу.

Одиничний випадок найчастіше використовується в навчанні для ілюстрації положень якої-не-
будь теорії. Підручник, в якому після теоретичного розділу йде кейс-стаді, дозволяє студентам не
тільки швидше зрозуміти досить складні концепції політичної науки, а й побачити, як на практиці
можна застосовувати ті знання, якими вони володітимуть після завершення курсу. 

Крім того, одиничний кейс часто використовується вченими на пілотній стадії дослідження. Він при-
значений у першу чергу для генерування гіпотез або перевірки правдоподібності якоїсь гіпотези, і завдання
вченого полягає у тому, щоб встановити, які каузальні зв’язки в принципі існують у феномені, що дослі -
джується, виявити змінні, які потім можна буде вже вивчити в рамках більш серйозного дослідження.

Часто метод кейс-стаді використовується у вигляді парного порівняння – вивчення двох випад-
ків. Найскладніше знайти підходящу пару випадків і обґрунтувати корисність їх порівняння. Можна
вибрати два максимально близьких випадки і порівняти їх з якоюсь однією змінною. Таку стратегію



можна використовувати як для вироблення гіпотези, так і для перевірки її правдоподібності. Можна,
навпаки, взяти кейси, відмінні між собою. У цьому варіанті парне порівняння підходить для
перевірки гіпотези, його логіка нагадує експерименти, проведені в природничих науках – якщо
одна і таж гіпотеза виправдається для двох настільки різних випадків, то це буде служити кращим
її доказом. Іншими словами, при порівнянні пари кейсів зазвичай мета дослідника полягає в тому,
щоб виявити або відмінності в схожому, або спільне у різному. 

Нарешті, ще один варіант кейс-стаді – це аналіз декількох ситуацій. За висловом А. Клотц, тут треба
обирати «більше двох, але не занадто багато» [6]. Можна взяти чотири, п’ять і навіть більше випадків, най-
поширеніший варіант – це три кейси. Ця стратегія, напевно, найбільш легка з трьох, оскільки вона дозволяє
вченому вивчити всі більш-менш яскраві прояви певного феномена та уникнути пошуку максимально ко-
рисного для розвитку теорії одиничного випадку або унікальною пари. Цю стратегію зручно використову-
вати для типологізації, коли кожен випадок описує різні варіанти і форми якого-небудь явища.

Наведемо приклади застосування кейс-стаді як прикладного методу політичних досліджень. Візьмемо,
наприклад, дослідження проявів громадянської участі (або громадянської активності). Інтенсивний під-
хід, за умови вибору цього предмета дослідження, часто набуває форму польового дослідження в межах
певної місцевості (населеного пункту). Якщо ж ми застосовуємо дослідження за допомогою кейсів, ок-
ремим кейсом можна вибрати виборчу кампанію в маленькому містечку: проаналізувати її за показни-
ками прозорості, проявів політичної участі (або їх відсутності) та ін. Можливо навіть обмежитися кейсом,
що являє собою членів однієї політичної партії в цьому місті. Дослідник здійснює в такому разі моніторинг
процесу, вивчаючи всю доступну документацію, інтерв’ює людей, які були або є залученими у цей процес,
з тим щоб отримати інформацію з перших рук, і – якщо це можливо – здійснює спостереження безпо-
середньо на місці подій, щоб розширити розуміння того, що відбувається в цьому випадку (кейсі). 

Щоб вивчити політичне явище, необхідно сфокусуватися, в рамках окремо обраного кейсу, на
його елементах, складових частинах, відносинах між ним і тим, як вони змінюються з часом [7].

Якщо порівнювати кейс-стаді з іншими методами дослідження – наприклад, з опитуванням рес-
пондентів про їхні політичні погляди і поведінку, яке здійснюється за участі кількох тисяч осіб, рес-
понденти, як правило, не позначені як кейси. Не тільки тому, що їх велика кількість унеможливлює
застосування інтенсивного підходу, але в основному тому, що окремий респондент не досліджується
як конкретний приклад причини формування того або іншого типу політичної поведінки, він (або
вона) виступає тільки як «інформатор», набір даних, що може розглядатися лише разом з даними
від усіх інших респондентів під час узагальнення й аналізу результатів дослідження.

Розширена типологія досліджень кейс-стаді, що ґрунтується на кількості одиниць аналізу в рамках
одного кейса і кількості самих кейсів, що підлягають вивченню, представлена в роботі Р.Йіна [8].

Так, дослідник виділяє чотири типи кейс-стаді на основі перехресної класифікації двох дихото-
мічних ознак – кількості кейсів (один або декілька) і кількості одиниць аналізу в кожному кейсі
(одна або декілька):

– одинично-цілісне кейс-стаді (один кейс, представлений однією одиницею аналізу),
– одинично-складове кейс-стаді (один кейс, представлений декількома одиницями аналізу),
– множинно-цілісне кейс-стаді (декілька кейсів, кожний з яких представлений однією одиницею

аналізу),
– множинно-складове кейс-стаді (декілька кейсів, кожний з яких представлений декількома

одиницями аналізу).
Відповідні типи кейс-стаді спираються на концепцію повторюваності, яка полягає у відборі кей-

сів, що демонструють або схожі результати дослідження (константна повторюваність), або відмінні
результати, пов’язані з очікуваними причинами (теоретична повторюваність). Така повторюваність
результатів, як і в експериментальних дослідженнях, робить висновки дослідження надійнішими.

Оскільки в цьому випадку забезпечується генералізація аналітичної ситуації, остільки при відборі кейсів
необхідно використовувати цілеспрямовану вибірку. Оптимально, якщо дослідник відбере як кейси, що
демонструють константну повторюваність, так і кейси, що демонструють теоретичну повторюваність (якщо
таке взагалі можливе). Це дозволить розглянути феномен у різних контекстах і всебічньо його описати. При
визначенні кількості кейсів, що підлягають вивченню, слід використовувати підхід мінімальної вибірки1.

Традиційно, виділяють шість джерел отримання даних у кейс-стаді: інтерв’ю, документи, архівні
записи, безпосереднє спостереження, включене спостереження, матеріальні артефакти [4].

Застосовуючи кейс-стаді, дослідник повинен дотримуватися трьох головних принципів збору даних:
1. Використання декількох джерел даних: оскільки джерела є взаємодоповнювальними, остільки

в правильно виконаному кейс-стаді повинні бути задіяні всі можливі джерела.

1 Дембицкий, С. Типы кейс-стади [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.soc-research.info/qualitative/
1-1.html. Назва з екрана.
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2. Створення бази даних: всі зібрані дані оформляються двояким способом – у вигляді баз даних
із систематизованими емпіричними фактами і у вигляді дослідницьких звітів по цих базах даних.

3. Побудова інтеграційного ланцюжка свідоцтв:
а) дослідник повинен потурбуватися, щоб підсумковий звіт цілком ґрунтувався на базі проведе-

ного кейс-стаді;
б) база даних повинна відображати природу «сирого» емпіричного матеріалу і містити відомості

про умови, в яких він був зібраний;
в) самі зібрані дані повинні відповідати дослідницьким питанням2.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Загалом, завдяки використанню науково-дослідної

стратегії, яка називається «кейс-стаді», можуть бути вивчені різні типи політичних явищ і процесів.
Це дослідження має своє власне місце в галереї політичної науки. Воно разом з іншими методами і
дослідницькими стратегіями побудовано на основі загальної методологічної бази. Проте чітке по-
зиціонування кейс-стаді в рамках політичної науки у порівнянні з іншими методами відсутнє.
Можна зробити припущення, що така ситуація – один із наслідків складного походження кейс-
стаді: воно має свої корені в декількох дисциплінарних традиціях.

У політичній науці кейс-стаді також має міцні історичні корені. Проте й до сьогодні тривають
наукові дискусії між прихильниками методу одиничного дослідження (коли досліджується тільки
один випадок – кейс), прихильниками порівняльного методу (коли досліджується пара випадків –
кейсів) і, нарешті, кореляційного методу (коли досліджується декілька кейсів).

В останні десятиліття, розуміння сутності кейс-стаді ще більш ускладнюється, оскільки характер
кейсових досліджень дуже змінився й урізноманітнився. Тоді як у минулому більша увага приділя-
лася фундаментальним дослідженням на основі якісного підходу, нині увага переключилася на при-
кладні дослідження. Нинішня популярність таких термінів, як «політичний експеримент»
і «евалюація» є ілюстрацією цього розвитку.

Отже, перспективним напрямом подальших досліджень методу кейс-стаді як методу прикладних
політичних досліджень є узагальнення досвіду застосування цього методу (або дослідницької стра-
тегії), вироблення його чіткого визначення, операціоналізація понять, пов’язаних із кейсовою ме-
тодикою, тощо.
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АНОТАЦІЯ
Досліджено український демократичний транзит як комплексний політичний процес переходу від

тоталітарного режиму до демократичного в пострадянському політичному просторі, в умовах комп -
лексної кризи української держави. Досліджено складові українського демократичного транзиту та
його міждисциплінарні аспекти з метою формування антикризової політики і стабілізації політичної
системи. Встановлено основні складові цього процесу, такі як: системна, суспільно-соціальна, соціалі-
заційна, міфологічна, культурно-етнічна, цивілізаційно-техногенна. Кожна складова досліджується
у відповідному аспекті, встановлюються істотні характеристики, принципи і закономірності дослі -
джуваних явищ. Сформульовано поняття політичної парадигми як загального зразка політичної взає-
модії та досягнення політичних цілей, окремими випадками якої є  науково-методологічна парадигма
дослідження як зразок вирішення теоретичних проблем політології, та політична культура як зразок
(па радигма) політичної поведінки. Ця системна класифікація конфліктних взаємодій (війн, загроз на-
ціональній безпеці). Встановлено принципи існування і стійкості політичної системи, закон відповід-
ності рівня життя і політичної культури типу політичного режиму. Вдосконалено теорію політичної
системи, принцип розподілу влад. Досліджується явище політичної соціалізації з точки зору еволюції
пізнання, її стратифікація та наслідки, розвивається поняття політичної соціалізації. 

Ключові слова: український демократичний транзит, суспільно-соціальний аспект, цивілізаційно-
техногенний аспект, функціональна різноманітність, підсистемна пропорційність, структурна си-
нергетичність, соціальний центрист, соціальний маргінал, соціалізаційна стратифікація. 
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SUMMARY
The article deals with Ukrainian democratic transition, as a complex political process of transition from a total-

itarian to a democratic regime in a post-Soviet political space, in times the complex political crisis of the Ukrainian
state. The article analyzes the components of Ukrainian democratic transition and interdisciplinary aspects in order
to anti-crisis policy and stabilization of the political system. The analysis of the components of political transition:
systemic, socio-social, socialization, mythological, cultural and ethnic, civilizational and technogenic. The research
components of transit established principles and laws of political systems. Formulated the concept of the political par-
adigm as a model of political interaction, special cases of which are the paradigm of methodological and political
culture. In the article was presented the systematic classification of conflict interactions (wars, threats to national se-
curity).The scientific principles of existence and stability of the political system are established. Law compliance level
of life and culture to type of political regime are determined. The theory of political system and principle of separation
of powers has been developed. It has continued to develop the concept of political socialization. 

Keywords: Ukrainian democratic transition, socio-social aspect, civilization and technogenic aspect,
functional diversity, the proportionality of the subsystem, the synergies structural, social centrist, social out-
cast, socialization stratification.
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Політика є складним та багатомірним процесом, який включає в себе досягнення влади у рамках
певної політичної організації або політичного інституту за допомогою конфліктного політичного
процесу. Політична організація (політичний інститут) і її основні елементи складають основу роз-
витку політичного процесу як знаряддя реалізації влади в суспільстві, організованому в державу
[1, c. 14]. Влада може бути досягнута і реалізована в цілком певній формі та певним способом, які
втілені у конкретних політичних системах та політичних режимах. Таким чином, політична система
та влада, як мета її існування, є сутністю, субстанцією політики, єдністю всього політичного різно-
маніття, що визначає всі політичні явища. Влада опосередкована політичною системою, що є ін-
струментом, засобом досягнення та реалізації влади. У свою чергу, політична система являє собою
штучно створений концептуальний конструкт, інструмент, що дозволяє виявляти та описувати сис-
темні властивості різноманітних політичних явищ. 

При практичному використанні політичної науки виникає проблема визначення матеріального
субстрату, що лежить в основі концептуального  конструкту політичної системи. Таким субстратом
є політичні інститути та процеси. Політична система як сукупність політичних інститутів і процесів,
що їх складають, об’єднує в собі всі політичні інститути і процеси та містить у собі, поряд із полі-
тичною підсистемою, економічну, соціальну та духовну (культурну) підсистеми, відображаючи
в собі стан усього суспільства і країни і регулюючи його за допомогою влади. Політичний режим
є варіантом функціонування політичної системи. 

Політичний транзит є трансформацією політичної системи та її способу функціонування, мо-
дифікацією структури та сукупності функцій політичної системи. А оскільки мова зайшла про сис-
тему, що, за визначенням, складається з підсистем, то й підхід до дослідження повинен бути
багатоаспектним, відповідним до кожної підсистеми.

Ситуація в країні, характеризується наявністю комплексної кризи, що охопила політичну, еконо-
мічну, соціальну, військову, демографічну, етнічну, культурну сфери. Оскільки криза є антитезою ста-
більності політичної системи, то маємо справу з проблемою дисфункціонування політичної системи. 

Комплексний характер досліджуваної проблеми і міждисциплінарний метод її дослідження обу-
мовив максимально узагальнений підхід на самому початку дослідження, і конкретизацію його в по-
дальшому, тобто дедуктивний метод, коли від найзагальніших принципів приходять до конкретних
теорій і висновків щодо фактів у рамках певної парадигми.

Загальна схема парадигми: парадигма є зразком (моделлю) на підставі історії, логіки та резуль-
татів попередніх зразків(моделей).

Конкретні схеми парадигм: політична (методологічна, культурна) парадигма – зразок політичної
взаємодії та досягнення політичних цілей (постановки та вирішення теоретичних (інтелектуальних)
завдань політології, політичної поведінки) на підставі історії, логіки та результатів попередніх зразків.

Оскільки політична парадигма є загальним випадком, що включає в себе конкретні, то дослі -
дження відбувається в рамках політичної парадигми як загального зразка політичної взаємодії та
досягнення політичних цілей, окремими випадками якої є, зокрема, науково-методологічна пара-
дигма дослідження як зразок постановки та вирішення теоретичних завдань політології та політична
культура, як зразок (парадигма) політичної поведінки.

Виходячи з філософського принципу єдності теорії та практики, кожне з існуючих парадигм,
під ходів і методів політології може бути розглянуто як можливий аспект не тільки дослідження,
а й функціонування політичної системи.

Вихідним пунктом міждисциплінарного аналізу функціонування політичної системи пропону-
ється принцип форм руху матерії та структурних рівнів організації матерії у напрямі підвищення їх
складності, які відображають еволюцію буття від простого до складного за синергетичними законо-
мірностями, а також принцип глобального еволюціонізму як теоретичне розширення та модернізація
вищевказаного принципу. Це викликано таким: принцип глобального еволюціонізму орієнтує на
виявлення конкретних закономірностей глобальної еволюції матерії на всіх рівнях та етапах її само-
організації, розглядає політичні суспільства та екосистеми як такі, що саморозвиваються; теоретич-
ною базою вказаного принципу, серед іншого, є синергетика, антропний принцип, який розглядає
питання про первинність матерії чи духу з урахуванням сучасних досягнень науки, та системна діа-
лектика, яка є розширенням матеріалістичної діалектики за допомогою теорії систем.

Відповідно до процесів глобалізації і власної системної сутністю, кожна політична система обу-
мовлена зовнішнім впливом, тому для усвідомлення проблеми проведений аналіз сучасних домі-
нуючих політичних тенденцій, серед яких: збільшення кількості об’єктів навколишньої дійсності,
охоплених політичною сферою; наростаюча системна складність політичної дійсності; наростаюча
складність економічної та соціальної підсистем суспільства та ускладнення задоволення антропо-
логічних потреб людей; наростаючі можливості засобів масової інформації та політичного маніпу-
лювання; зростання ролі цивілізаційно-культурного чинника в порівнянні з ідеологічним, коли

Євген Отдєлєнцев. Міждисциплінарні аспекти українського демократичного транзиту



культура і різні види культурної ідентифікації визначають моделі згуртованості, дезінтеграції та кон-
флікту в політичному середовищі, що породжує національно-етнічне і релігійне протистояння після
припинення протистояння капіталізму і комунізму, привносить в політику елементи ірраціональ-
ності і непередбачуваності під впливом культурної ідентифікації, націоналізму і релігії; глобалізація
та технологізація суспільно-політичної дійсності.

З аналізу домінуючих політичних тенденцій слідує, що демократичний транзит як політичний
процес переходу від тоталітарного режиму до демократичного в пострадянському політичному про-
сторі, має комплексний характер і включає такі складові:

– системну складову, обумовлену нестабільністю політичної системи та її підсистем, а також
комплексною кризою держави;

– антропологічну складову, пов’язану із неможливістю задовольнити біологічні базові потреби
членів суспільства, та характером потреб та інтересів, що не відповідає умовам побудування грома-
дянського суспільства як основи демократично режиму;

– суспільно-соціальну складову, пов’язану з порушенням органічної цілісності суспільства та со-
ціальних механізмів;

– соціалізаційну складову, обумовлену відсутністю політичної соціалізації в демократичному на-
прямку, як спадку тоталітарного минулого;

– міфологічну складову, обумовлену необхідністю формування конструктивної ідеології, цін-
ностей, політичної культури і протистояння політичній маніпуляції;

– культурно-етнічну складову, обумовлену міжцивілізаційним, міжкультурним і міжетнічним
конфліктом на Україні, викликаним наслідками міжнародної політики колишнього СРСР;

– цивілізаційний-техногенну складову, обумовлену сучасними процесами глобалізації та техно-
логізації.

Згідно з вказаними тенденціями та прийнятою методологією, дослідження політичного транзиту
як модифікації політичної системи, тобто її структури та функцій, відбувається у таких аспектах, як:

– аспект форм руху матерії та глобального еволюціонізму, який відображає найбільш загальну
стратифікацію рівнів та складових системних об’єктів за ступенем їх складності та еволюційного
розвитку, внаслідок чого він є вихідним пунктом для дослідження соціально-політичних систем;

– системний та кібернетичний аспект, що вивчає можливість комплексного дослідження, фор-
малізації та комп’ютеризації теоретичних моделей трансформацій політичних систем, у зв’язку з не-
обхідністю формування комплексної антикризової політики для стабілізації політичної системи та
збереженню держави;

– природничо- та соціально-філософський аспект, що вивчає природничо- та соціально-філо-
софські детермінанти політичної реальності, у зв’язку з необхідністю: регулювання базових
механізмів соціально-політичної взаємодії, заснованих на системному, інформаційному та антро-
пологічному детермінізмі; необхідністю регулювання транзитних процесів, обумовлених синерге-
тичним і глобально-еволюційним факторами. 

– соціалізаційний аспект, що досліджує політичну соціалізацію як складову політичної системи
для формування свідомості політичного індивіда, з метою створення громадянського суспільства
як суспільно-соціального фундаменту демократичного режиму. 

– міфологічний аспект, що досліджує роль політичної міфології та політичної маніпуляції, для фор-
мування прогресивної ідеології і системи цінностей, з метою легітимізації демократичного режиму;

– культурно-етнічний аспект, що досліджує культурний і колективно-вольовий чинники сучасної
політики, враховує сучасну тенденцію міжцивілізаційного, міжкультурного і міжетнічного кон-
флікту, що прийшов на зміну конфлікту між капіталізмом і комунізмом;

– державно-ідеологічний аспект. Державна ідеологія повинна бути оформлена теоретично, ін-
ституціонально та юридично, мати усі необхідні складові: політичну, культурну, національну, релі-
гійну, філософську.

– цивілізаційно-техногенний аспект, що відображає вплив глобалізації та технологізації на по-
літичну систему, враховує реалії глобалізації та необхідність технологічного розвитку України,
з метою її інтеграції у світове співтовариство як повноправного партнера, а не сировинного при-
датка і постачальника некваліфікованої робочої сили.

Аспект форм руху матерії та глобального еволюціонізму. Відповідно до прийнятої методології, по-
літична система містить у собі різні форми руху матерії, що опосередковані різними підсистемами
та функціями цієї політичної системи: фізико-хіміко-механічну форму  (економічна підсистема,
екстракційна функція), біологічну (економічна підсистема, адаптивна функція), соціальну (соці-
альна підсистема, інтеграційна функція), психічну (політична, духовна (культурна) підсистеми, ці-
лепокладальна, латентна функції відповідно) форми руху матерії. З цього випливає системна
класифікація конфліктних взаємодій (війн, загроз національній безпеці): військового, економіч-
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ного, генетичного (етно-демографічного), політичного, культурного, соціального, психологічного,
як обумовлених певними функціями та підсистемами політичної системи.

Системний та кібернетичний аспект. Для формування антикризової політики як такої, що ста-
білізує політичну систему, піддану політичному транзиту, необхідно вдосконалення теорій політич-
ної системи Т. Парсонса, Д. Істона, Г. Алмонда, К. Дойчаза допомогою нових моделей, концепцій
та принципів, таких як:

– принципи існування і стійкості політичної системи: принцип функціонального різноманіття,
згідно з яким система повинна мати всі необхідні системні функції; принцип під системної про-
порційності, згідно з яким кількість підсистем повинна бути певною та в належній пропорції,
принцип структурної синергетичності, згідно з яким структура системи повинна забезпечувати са-
моорганізацію та самокерування системи.

– закон відповідності рівня життя і політичної культури типу політичного режиму: за високого
рівня режим знаходиться в межах між поліархією і олігархією, соціальну базу становлять соціальні
центристи (інсайдери, люди з високим рівнем доходу і політичної культури), права людини розпо-
ділені рівномірно серед усіх соціальних груп; при низькому – між олігархією і тоталітаризмом – со-
ціальну базу становлять соціальні маргінали (аутсайдери, люди з низьким рівнем доходу і політичної
культури), права людини розподілені нерівномірно серед всіх соціальних груп;

– модель політичної системи, в основу якої покладено ступінь самоуправління (автоматизації
управління): неавтоматичне (централізоване), напівавтоматичне (автоматизоване) і автоматичне
управління (самоуправління). До неавтоматичного (централізованого) типу управління належать
монархія і тоталітаризм, характеризується нерівномірним розподілом прав людини, економічною
стійкістю і економічною неефективністю. До напівавтоматичного (автоматизованого) типу управ-
ління належать олігархічний або поліархічний лібералізм, який характеризується фактично нерів-
номірним розподілом прав людини, економічною стійкістю та економічною ефективністю.
До автоматичного типу управління належить демократичний неолібералізм, який характеризується
рівномірним розподілом прав людини, економічною стійкістю та економічною ефективністю;

– модель політичної системи, в основу якої покладені поняття інституційно-юридичного (до-
політичного) і політичного типів управління. Політична система інституційно-юридичного типу
управління включає в себе інституційно-юридичну підсистему, яка централізовано і за допомогою
державних механізмів примусу керує економічною, соціальною і культурною підсистемами. Полі-
тична система політичного типу управління включає в себе політичну підсистему, яка контролює
і регулює за допомогою політичного менеджменту самоврядну (таку що самокерується за допомо-
гою зворотного зв’язку, автоматичну) сукупність підсистем, що включає в себе інституційно-юри-
дичну, економічну, соціальну та культурну підсистеми;

– модель політичної системи, в основу якої покладено поняття інтелектуального агента з теорії
штучного інтелекту – обчислювальної системи, поміщеної у зовнішнє середовище, здатної взаємо-
діяти з ним, здійснюючи автономні раціональні дії для досягнення певних цілей [5, c. 114]. Сус-
пільно-політична система моделюється та досліджується як мультиагентна система.

Природничо- та соціально-філософський аспект. Фундаментальною категорією природничої
філософії є детермінізм. Політичний транзит стосується, насамперед, політичної системи та сус-
пільства, то має сенс дослідити вплив системного детермінізму.

Cистемна причинність – це така форма причинності, при якій відбувається взаємодія різних причин,
які виступають єдиною системою – причини, яку не можна розчленувати на складові частини – окремі
причини – без повного спотворення заподіяння даного виду. Системна детермінація взагалі відіграє
ключову роль у загальній детермінації самоврядних (самокерованих) систем і систем, що самоорганізу-
ються, окремими випадками яких є біологічні, інтелектуальні, соціальні системи. В таких системах як
онтологічна детермінанта виступає не яка-небудь одна причина, а їх система. Системна детермінація
передбачає не тільки взаємозв’язок і взаємодію окремих детермінант, але і їх взаємну модифікацію. У по-
вній відповідності з принципом системності окрема детермінанта не володіє тими детермінуючими
властивостями, яких вона набуває у складі системи за рахунок впливів інших детермінант і за рахунок
впливів цілісної системи [4, с. 29]. Принципами системної причинності необхідно керуватися при управ -
лінні політичною системою і при її трансформації, коли для отримання певного системного результату
необхідний облік не одного заподіючого фактора, а системи факторів, з якої жоден не може бути про-
ігнорованим. Так, зведення управління політичною системою до одного фактора економічної лібералі-
зації без урахування таких факторів, як принцип поділу влади, підтримання економічної та соціальної
інфраструктури, фактор національної ідеології та політичної соціалізації, формування національної
еліти, легітимізація влади, призвело в Україні до системної кризи і розвалу держави.

Виходячи з того, що суспільна взаємодія має, насамперед, інформаційний характер, треба
розглянути інформаційну детермінацію. Сутність інформаційної детермінації полягає в тому, що
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біологічні системи, а також технічні системи зв’язку і управління (кібернетичні) здатні реагувати
не тільки на абсолютну величину впливу (імпульсу), як це має місце у тіл неорганічної природи,
а також здатні реагувати на самі відносини впливів, що надходять ззовні – на їх відносні величини –
незалежно від матеріальної природи впливів [7, c. 83]. Цей принцип призводить до еволюційного
поняття політичної соціалізації, як здатності реагувати на відносини станів навколишнього світу
різного ступеня абстрактності на різних еволюційних етапах. Етап антропологічної соціалізації ви-
магає здатності інтелектуального відображення відносин повсякденного життя, які мають конкретні
прояви і відносно просту та наочну детермінацію. Етап політичної та політико-глобалістичної
соціалізації вимагає інтелектуального засвоєння більш абстрактних і менш наочних відносин,
з детер мінацією, що опосередкована багатьма факторами та вимагає попереднього засвоєння опо-
середковуючої допоміжної інформації, теоретичного навчання.

У процесі засвоєння інформації важливу роль відіграє механізм емоційного закріплення інфор-
мації у живих системах, який полягає в тому, що емоції служать фактором закріплення в пам’яті
важливих подій, але які рідко зустрічаються, на відміну від важливих і таких, що часто зустрічаються,
для яких таким чинником служить частота їх появи [4, с. 22]. У політиці це проявляється під час по-
літичної маніпуляції, коли за допомогою міфів, терору або погіршенням життєвих умов викликають
емоційні реакції і з їх допомогою впроваджують у свідомість певні ідеології.

Також важливим є механізм взаємної компенсації емоцій і мислення у живих системах, який по-
лягає в тому, що емоції страху та занепокоєння мотивують процес пізнання навколишнього світу.
Брак інформації та невизначеність ситуації викликають емоції страху і занепокоєння, під впливом
яких людина починає розумову діяльність, в результаті якої отримує відсутню інформацію, після
чого емоції зменшуються або зникають. У політиці цей механізм проявляється як підвищення ін-
тересу до політики під час політичних змін, які, як правило, вносять невизначеність у суспільні про-
цеси і викликають негативні емоції.

Антропологічний механізм потреб та інтересів є основою політичних інтересів. Головною детер-
мінантою живих систем є потреба – нестаток чи брак у чому-небудь необхідному для підтримки
життєдіяльності організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства в цілому. Потреба
набуває системоутворювальної ролі, тому що забезпечує головну властивість живого – підтримку
нерівноважного стану, негаентропії, його виділення із середовища і протистояння йому. Супереч-
ності, які вирішуються в саморусі живих систем і сутністю яких є потреба, включають не тільки
внутрішні суперечності, а й суперечності між певним об’єктом (живою системою) та об’єктами зов-
нішнього світу [4, с. 49–50]. У суспільно-соціальних системах потреба опосередкована інтересом –
спрямованістю мислення на засоби задоволення потреби. Доцільно класифікувати інтереси для ви-
значення мотивації і напряму діяльності їх носіїв, які беруть участь у політиці. У першому на -
ближенні в основі політичних інтересів лежать інтереси двох рівнів: біологічного, метою якого
є індивідуальне біологічне виживання та певний рівень життя, і соціально-суспільного – метою ін-
тересів цього рівня є виживання та певний рівень життя суспільства, в якому існує індивід. Для за-
безпечення цілісності політичної системи та держави, політична влада повинна реалізовуватися
суб’єктами з соціально-суспільним рівнем інтересів [8 , c. 283].

Соціалізаційний аспект. З точки зору зазначеного вище інформаційного детермінізму, політична
соціалізація має розглядатися як етапи загального еволюційного процесу соціалізації, що включає
в себе такі стадії, як антропологічна, політична та політико-глобалістична соціалізація, які, у свою
чергу, являють собою ступені розвитку людського мислення від простого до складного. Існує на-
укова аналогія політичної соціалізації та загальної (антропологічної) соціалізації, як вищого і ниж-
чого рівнів пізнання.

З цього випливає наявність соціалізаційної стратифікації у суспільстві, як однієї з головних при-
чин політичних взаємодій, коли менш розвинуті страти використовуються як об’єкти політики
більш розвинутими, як політичними суб’єктами.

За ступенем політичної соціалізації того чи іншого суспільства можна прогнозувати його пове-
дінку та можливість застосування тієї чи іншої політтехнології. Низький рівень політичної соціалі-
зації країн Атретього світу» і «пострадянського простору» дозволив більш політично соціалізованим
та, як наслідок, більш розвинутим країнам маніпулювати урядами та населенням цих країн.

Події в Україні показали, що відсутність функції політичної соціалізації у політичній системі
держави призводить до відсутності контролю за політичними інститутами та процесами з боку гро-
мадянського суспільства, накопиченню економічно-політичних проблем і виникненню револю-
ційної ситуації та війни.

Для вирішення глобальних проблем та проблем внутрішніх, по пов’язаних з інтеграцією у гло-
бальне суспільство, має сенс ввести політико-глобалістичну соціалізацію до складу духовної (куль-
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турної) підсистеми політичної системи, поряд з економічною, політичною, та соціальною підсис-
темами. Складовими політико-глобалістичної соціалізації можуть бути як ідеології, що вже пози-
тивно зарекомендували себе у державотворенні Західної Европи та США, так і нові; розраховані як
на буденну свідомість, так і філософську, наприклад: політична філософія, політична глобалістика,
лютеранство, кальвінізм, масонство, нью-ейдж, ЕНІОНІКА, космізм, біокосмізм, трансгуманізм,
теорія трансгуманістичного прогресу ( ТЕОТРАНГПРО, ТРАНГПРО ), агентно-системний світог-
ляд, антропокосмогенез або інші.

Міфологічний аспект. Міфологічний аспект є важливим у зв’язку із підвищенням ролі ЗМІ у по-
літичному житті та використанням їх при створенні політичних міфів і політичної маніпуляції. По-
літична міфологія відіграє конструктивну роль у державотворенні, формуючи ціннісне ядро етносу,
або деструктивну, руйнуючи його. Політична міфологія на цьому етапі розвитку засобів масової ін-
формації та політтехнологій відіграє першорядну роль як у структуруванні так і деструктуризації
політичної системи та держави, формуючи політичний світогляд та мотивацію громадян. Якщо
у минулому для виникнення революційної ситуації, та власне революції, передували століття, то
у нинішній час, за допомогою політичної міфології, засобів масової інформації та політтехнологій,
цього можна домогтися за лічені роки.  

В Україні, в сучасних умовах, спостерігається не традиційна взаємодія політики і міфу, а при-
скорена міфологізація політики, коли штучно створені міфи є не породженням масової політичної
свідомості, а продуктом політтехнологій. Вони стають полем формування і функціонування
ерзац-політики, а політичні суб’єкти значною мірою живуть і діють в уявних або деформованих
політичному просторі і часі [11, с. 6]. Символічно-міфологічний світ політики все більше відок-
ремлюється від реального і розпочинає самостійне існування, що робить політику дедалі більш
непередбаченою і менш керованою. Наслідком такої ситуації стає формування неефективної
внутрішньої та зовнішньої політики, яка зробила з України «гібридну державу», для якої харак-
терним є поєднання залишків старої радянської системи та нових економічних і політичних ін-
ституцій. Політичний процес у такій державі відзначається застоєм, корупцією і домінуванням
еліт, що дають мало користі для країни і мають слабку підтримку населення. Для гібридних держав
характерні такі ознаки:

1) інтереси громадян беруться до уваги не повною мірою або ігноруються;
2) рівень політичної участі в період між виборами є низьким;
3) правові норми часто не дотримуються, порушуються;
4) вибори дають неправдиві результати і тому фактично є нелегітимними;
5) довіра населення до державних інститутів максимально зменшена;
6) функціонування держави загалом є незадовільним [2, с. 290 – 291].
Культурно-етнічний аспект. Культурно-етнічний аспект полягає в тому, що культура і різні види

культурної ідентифікації визначають моделі згуртованості, дезінтеграції і конфлікту [13]. Такими
ж якостями володіють і колективно-вольові асоціації людей на основі спільних ідей і мають пасіо-
нарний характер під впливом націоналізму і релігії. 

При розбалансованості системи традиційних цінностей у суспільстві частішають конфлікти.
У свою чергу, соціальні конфлікти негативно впливають на ціннісне ядро, яке іменується архети-
пічним комплексом суспільства і яке охороняє суспільні традиції, а також формує ідентичність
людей. Сторонній культурний вплив на ціннісне ядро породжує соціокультурні конфлікти [11,
с. 277–282]. Джерелом небезпеки у теперішній час є конфлікт цінностей, пов’язаний з конфліктом
культур та цивілізацій [6, с. 12–16. ]. У зв’язку з цим чималої важливості набуває збереження на-
ціональної культури шляхом  упровадження національної ідеології у свідомість громадян.

Як показала політична практика України, ідеологія основних національно-патріотичних рухів
основана на ідеях інтегрального націоналізму Д. Донцова, який дотримувався ніцшеансько-мак-
кіавелістських поглядів і припускав твердження національно-культурних цінностей тільки адмініс-
тративно-примусовим методом [3, с. 158–192]. В його ідеях відсутній принцип системності, який
з розвитком цивілізації набуває дедалі більшого значення, зважаючи на збільшення складності,
багатоаспектності і взаємопов’язаності суспільного буття. З цієї точки зору ідеологія Д.Донцова за-
лишилася на рівні початкових етапів розвитку цивілізації. Так, поряд з проповіддю «організміч-
ності», «цілісності» нації і держави увага приділяється тільки одній підсистемі держави – військовій.
Політична ідеологія також фактично зводиться до військової, приділяє увагу розвитку вольових,
аморальних, ірраціональних, що переходять в антиінтелектуальні, якостей індивіда і групи, що ти-
пово для військової ідеології, яка сповідує перемогу будь-якою ціною і за будь-яких обставин. Далі
силового захоплення влади і силового ж її утримання, в умовах тоталітарно-олігархічного режиму,
Д.Донцов не йде. Всі підсистеми держави, крім військової, залишаються без уваги і через них
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внутрішні і зовнішні деструктивні фактори руйнують державу і націю, знищуючи також і військову
підсистему (що і сталося в Україні). Нині актуальні системні методи досягнення та збереження
влади шляхом комплексного впливу: політичного, ідеологічного, економічного, технологічного,
інформаційного, культурного, релігійного.

Таким чином, інтегральний націоналізм не бере до уваги головний чинник існування нації – на-
ціональну безпеку як комплексно-системний фактор збереження нації і держави, які, насамперед,
є системами, виходячи з їх філософського принципу системності буття. Національна безпека – це
конкретна (така, що визначається для кожної держави окремо) ступінь захищеності важливих цін-
ностей, інтересів, прав особи, соціальних груп, всього суспільства і держави, зокрема, загальнона-
ціональних цінностей та самобутності, від широкого спектра зовнішніх і внутрішніх загроз
політичного, економічного, військового, екологічного, технологічного, інформаційного, культур-
ного та іншого характеру [10, с. 181–190].

Державно-ідеологічний аспект. Державна ідеологія повинна бути оформлена теоретично, інституціо-
нально та юридично для забезпечення стійкості та наступності, мати усі необхідні складові для відобра-
ження всіх факторів середовища, в якому вона застосовується: політичну, культурну, національну,
релігійну, філософську складову, поєднані в єдине ціле. Треба будувати державну ідеологію на стійкій та
прогресивній системі цінностей і впроваджувати її за допомогою політичної соціалізації.

У підтвердження цьому, використовуючи порівняльний метод, проаналізуємо деякі приклади
державотворення новітньої історії.

Так, чвертьвікова інституціонально-політична побудова української держави на вже готовій та
високорозвиненій інфраструктурі та економіці, у сприятливих кліматичних умовах, за наявності
природних ресурсів, але без створення загальної креативної системи цінностей, що підтримувалася
б усіма громадянами, закінчилася культурним, мовним, ментальним розколом, економічним, со-
ціальним, військовим, а потім і територіальним розвалом держави, незважаючи на десятки років її
існування.

На противагу цьому, держава Ізраїль була побудована за лічені роки, і не тільки інституціонально
та політично, але й інфраструктурно та економічно, у несприятливих природних умовах та за від-
сутності природних ресурсів; одразу ж упровадила державну мову, яка до цього була мертвою, бо на
ній майже ніхто не розмовляв; більше півстоліття зберігає територіальну цілісність, національну
єдність та гомогенність, незважаючи на постійну зовнішню агресію та відсутність ресурсів; демон-
струє політичну, економічну, військову та соціальну ефективність; розвиває науку та виробництво,
виробляє зброю, у тому числі ядерну.

Для з’ясування причин слід зазначити, державна ідеологія Ізраїлю формувалася в умовах постій-
ної мобільності та протидії зовнішніх факторів і збереглася саме завдяки теоретичної, інституційної
та юридичної оформленості. Протягом століть еліту євреїв становили ідеологи, які, незважаючи на
всі труднощі національної історії, розвивали національну релігію, філософію та практику соціальної
взаємодії. Вони першими об’єднали «три джерела, три складові частини сіонізму»: політику (полі-
тичний сіонізм, Талмуд), релігію (релігійний сіонізм, Тора) і філософію (філософський сіонізм,
ХАБАД, кабала). Ціннісне ядро етносу протягом всієї національної історії становили вченість і інте -
лект, які впроваджувалися у свідомість представників етносу і передавалися генетично, посилюю-
чись у кожному наступному поколінні. В результаті цього Ізраїль має стабільну політичну систему,
легітимну владу та протистоїть всій арабській цивілізації завдяки як військовій силі, такі політич-
ному авторитету на міжнародній арені.

Цивілізаційно-техногенний аспект. В умовах ліберальної глобалізації основним чинником по-
літичного впливу є якість життя. Навіть в умовах «силової» глобалізації другої половини XX сто-
річчя різниця в якості життя була чи не найважливішою причиною розпаду соціалістичної
системи країн та краху комуністичної ідеології. Будучи чинником ідеологічного впливу, різниця
в рівні життя, що зачіпає найважливіші людські потреби й інтереси, призвела до величезних со-
ціальних перетворень та мирного розпаду найпотужнішої соціалістичної держави СРСР, яку не
здатна була знищити вся об’єднана військова машина капіталістичного світу. Цей факт говорить
про значущість західних цінностей, орієнтованих не тільки на патріотизм, а й на передову науку
та високу культуру, невід’ємною частиною якої є дбайливе ставлення до навколишнього середо-
вища.  В сучасній міжнародній ситуації має місце стирання кордонів між державами для міграції
населення за професійною ознакою, а також для транснаціонального корпоративного впливу.
В цих умовах якість життя та еко логічний стан стає важливим фактором для залучення, або на-
впаки, відторгнення як грошових капіталів, так і «мізків», що, у свою чергу, визначає економічне
становище країни, і, отже, місце в рейтингу рівня життя, який в умовах ліберальної глобалізації
визначає рейтинг політичний.
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У світі, що глобалізується, настає час розподілу діяльності, якою буде зайнята та чи інша країна
майбутнього світового співтовариства згідно з концепцією «органічного зростання», концепцією
«сучасної світ-системи» Валерстайна [12, с. 707–729], в якому кожен регіон світу виконуватиме
певні функції.  Починаючи з Середніх віків у світовій історії відбувалася послідовна зміна парадигм
громадського розвитку, кожну з яких визначала панівна галузь економіки – сільське господарство
і видобуток корисних копалин; промисловість і виробництво товарів народного споживання; на-
дання послуг і управління інформацією [9  с. 263]. Деякі країни пройшли весь шлях розвитку, деякі
залишилися у Середніх віках, тому кожна з країн буде виконувати функції згідно зі своїм техноло-
гічним розвитком.

Таким чином, у сучасних умовах ліберальної глобалізації головним фактором впливу на політику
є не військова перевага і наявність природних ресурсів, а якість життя, екологічність та технологіч-
ний рівень.

Слід зазначити, що традиційний шлях розвитку цивілізації, протилежний техногенному, ніяк не
передбачає передовий світогляд і розвиток науки і технологій, тому що підтримка цивілізованого
стану на високому технологічному рівні потребує постійних та важких зусиль. Тому введення в ду-
ховну підсистему політичної системи держави традиційних культурних цінностей за недостатнього
розвитку політичної та політико-глобалістичної соціалізації може призвести до зниження техноло-
гічного рівня і руйнування економічної підсистеми, слугуючи, таким чином, інструментом деструк-
тивної політичної маніпуляції. Заклики до зупинки технічного прогресу та впровадження цінностей
традиційної цивілізації є політичною маніпуляцією з метою підриву науково-технічного, економіч-
ного і військового потенціалу.

У зв’язку із наростаючою глобалізацією, технологізацією та зростанням корпоративного впливу
на політичні процеси повинен бути вдосконаленим принцип розподілу влад, додаванням до нього
четвертої влади – корпоративної, для запобігання прямого використання державних механізмів
корпораціями у своїх цілях без урахування інтересів держави.

Суспільство та політична система є системою з органічним типом зв’язків і це є вихідним пунк-
том політичного аналізу та трансформації політичних систем для запобігання розпаду держави та
суспільства через розбалансованість політичної,  економічної, соціальної та духовної підсистем по-
літичної системи. Неувага до принципу системності, розвитку та взаємодії підсистем політичної
системи призводить до системної, комплексної кризи. Тому для здійснення українського демокра-
тичного транзиту необхідно комплексне політичне управління, яке враховує особливості всіх під-
систем політичної системи на основі міждисциплінарного підходу.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено порівняльному аналізу конструкцій більшості та меншості у контексті різно-

видів сучасних систем всенародних президентських виборів у різних країнах світу. На підставі розгляду
різних варіантів виборчих систем перевірено усталену й інституціоналізовану вимогу про те, що пере-
можець всенародних президентських виборів повинен отримати більшість голосів виборців. Визначено,
які виборчі системи у контексті всенародних президентських виборів тяжіють до конструкцій (або
моделей) більшості, а які – до конструкцій (або моделей) меншості. Визначено, які виборчі системи
ефективніше сприяють реалізації принципу більшості. 

Ключові слова: мажоритарна система абсолютної, відносної і відносно-кваліфікованої більшості,
система множинного голосування, система преференційного голосування, система випадкового
(контингентного) голосування, система електорального коледжу, конструкції та моделі більшості і
меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів.
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SUMMARY
The article is devoted to the comparative analysis of majority and minority designs in the context of contemporary

systems of popular presidential elections around the world. Based on the consideration of various options of electoral sys-
tems the researcher checked established and institutionalized requirement that the winner of popular presidential election
should get the majority of votes. It was determined which electoral systems in the context of popular presidential elections
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tend to majority designs and models, and which electoral systems tend to minority designs and models. The author also
determined which electoral system more effectively contribute to the implementation of the principle of majority.

Key words: delayed runoff system, first-past-the-post voting, modified runoff system, plurality voting,
qualified plurality voting, instant runoff voting, contingent (random) voting, electoral college voting, majority
and minority designs (models) in modern systems of popular presidential elections.

У світі є декілька різновидів та способів всенародного обрання президентів. При цьому в пере-
важній більшості випадків говориться про вимогу, згідно з якою кандидат для того, щоб бути всена-
родно обраним президентом, повинен отримати більшість голосів виборців. У цьому разі лишаються
спірними питання: чи справді переможець президентських виборів отримує більшість голосів ви-
борців та яким чином варто розуміти принцип (або вимогу) більшості. Із цього приводу цілком оче-
видний порівняльний аналіз виборчих систем у контексті всенародних президентських виборів як
таких систем, в яких кандидат у президенти повинен отримати абсолютну або відносну більшість го-
лосів виборців. А найпростіший принцип класифікації всенародних способів обрання президентів,
очевидно, ґрунтується якраз на зазначеній особливості, згідно з якою виборчі системи розподіляють
на системи відносної та абсолютної більшості. Це відповідно дотично до проведення всенародних
президентських виборів в один або два тури та/чи підрахунку результатів виборів в один і більше
турів. Але це, приміром, не означає, що система абсолютної більшості обов’язково повинна бути
реалізована в два тури або що система всенародних виборів президента в один тур не може гаранту-
вати перемоги кандидата в президенти на підставі голосів абсолютної більшості виборців.

Як свідчить практика сучасних демократичних, автократичних та гібридних політичних режимів
з усенародно виборними президентами, сьогодні використовують такі різновиди способів обрання
президентів: 1) мажоритарна система абсолютної більшості (або двотурова система чи виборча си-
стема «перебалотування», з англ., two-round system (TRS), або delayed runoff system (DRS)); 2) мажо-
ритарна система відносної більшості (виборча система, за якої «переможець отримує все», з англ.,
first-past-the-post voting (FPTP)), або система множинного голосування (з англ. plurality voting (PV));
3) система преференційного чи безпосередньо-конкурентного голосування (з англ., instant runoff
voting (IRV)); 4) система виборщиків чи електорального коледжу (англ. electoral college voting (ECV)).
Всі ці виборчі системи (незалежно від того, чи їх реалізовують в один або два тури) сконструйовано
на принципі отримання необхідної (як це визначено в офіційному виборчому законодавстві), але
не завжди абсолютної (50% + 1 голос) більшості голосів виборців. Тому очевидно, що системи все-
народного обрання президентів проводять різні наслідки й особливості з приводу того, як у них
реалізовується та трактується детермінантний для систем республіканізму принцип більшості [14]. 

Суть «чистої» чи класичної мажоритарної системи абсолютної більшості, яка в модерній західній
політологічній традиції іменується двотуровою системою (із англ. two-round system, TRS), або си-
стемою »перебалотування» (з англ. delayed runoff system, DRS) [2; 3; 4], зводиться до того, що для пе-
ремоги кандидата в президенти у першому (і в такому разі єдиному) турі виборів йому потрібна
підтримка абсолютної більшості електорату (тобто більше 50% дійсних голосів виборців). Якщо за
результатами першого туру виборів жодний з кандидатів у президенти не має підтримки більше 50%
дійсних голосів виборців (чого вистачає задля перемоги у виборах внаслідок першого та єдиного
туру виборів), проводять другий тур президентських виборів, участь у якому здебільшого беруть два
кандидати у президенти, котрі в першому турі виборів отримали найбільше дійсних голосів вибор-
ців. Залежно від вимог і особливостей того, що потрібно задля перемоги одного з кандидатів у пре-
зиденти в другому турі виборів, всі двотурові мажоритарні системи абсолютної більшості поділяють
на два типи: ті, де для перемоги в другому турі виборів один із кандидатів у президенти має отримати
більше 50% дійсних голосів виборців; ті, де для перемоги в другому турі виборів один з кандидатів
у президенти повинен отримати більше дійсних голосів виборців, ніж інший (значно рідше інші)
кандидат у президенти, але не обов’язково більше 50% дійсних голосів виборців. Окрім того, кла-
сифікувати двотурові мажоритарні системи абсолютної більшості можна на підставі того, чи вра-
ховують вони явку виборців. Із однієї сторони, є такі двотурові мажоритарні системи абсолютної
більшості, які імперативно вимагають явки виборців (або лише в першому турі або і в першому,
і в другому турі) на рівні, не меншому 50%. З іншої сторони, є такі двотурові мажоритарні системи
абсолютної більшості, які ніяк не регламентують явки виборців або імперативно регламентують
явку виборців на рівні, нижчому 50%. Зазначені дихотомії мажоритарних систем абсолютної біль-
шості є уточнюючими, а не регламентуючими та формотворчими. Натомість, ключова особливість
усіх «чистих» чи класичних двотурових мажоритарних систем абсолютної більшості полягає в тому,
що вони гіпотетично можуть реалізовуватись через проведення всенародних виборів президента
в один (для перемоги обов’язкова підтримка абсолютної більшості голосів виборців) або два (для пе -
ремоги встановлена чи не встановлена вимога отримання абсолютної більшості голосів виборців) тури.
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Таблиця 1
Типи виборчих систем та їх застосування для всенародного обрання президентів у різних державах і

невизначених територіях (станом на 2014 р.)

Виборчі системи для всенародного 
обрання президентів

Приклади суверенних держав
і невизнаних територій, в яких операціоналізовано,

верифіковано й інституціоналізовано
виборчі системи

Мажоритарна система
посилено-абсолютної більшості

(>50% дійсних голосів виборців
за кандидата у першому турі +

додаткові кваліфікаційні принципи)

Індонезія, Кенія, Нігерія, Сьєрра-Леоне

«Чиста» або класична двотурова
мажоритарна система абсолютної більшості

(>50% дійсних голосів виборців
за кандидата у першому турі)

Австрія, Алжир, Азербайджан, Афганістан, Бенін,
Білорусь, Болгарія, Бразилія, Буркіна-Фасо,

Бурунді, Вірменія, Гаїті, Гамбія, Гана, Гватемала, Гві-
нея, Гвінея-Бісау, Грузія, Джибуті, Домініканська Рес-
публіка, Єгипет, Ємен, Зімбабве, Іран, Кабо-Верде,

Казахстан, Киргизстан, Кіпр, Колумбія,
Коморські острови, Кот-д’Івуар, Ліберія, Мавританія,
Мадагаскар, Македонія, Малі, Мальдіви, Мозамбік,
Монголія, Намібія, Нігер, Палау, Палестина, Перу,
Північний Кіпр, Польща, Португалія, Республіка

Конго, Росія, Румунія, Сальвадор, Сан-Томе
і Принсіпі, Сейшельські Острови, Сенегал, Сербія,

Сирія, Словаччина, Словенія, Судан, Східний
Тимор, Таджикистан, Танзанія, Туніс, Туреччина,

Туркменістан, Уганда, Узбекистан, Україна,
Уругвай, Фінляндія, Франція, Хорватія, ЦАР,

Чад, Чехія, Чилі, Чорногорія

Мажоритарна система
послаблено-абсолютної більшості

(<50% дійсних голосів виборців за кандидата
у єдиному турі, але більше фіксованого бар’єра

та більше, ніж за інших кандидатів)

Аргентина, Болівія, Еквадор, Коста-Ріка,
Литва, Нікарагуа

«Чиста» або класична однотурова
мажоритарна система відносної більшості

(<50% дійсних голосів виборців за кандидата
у єдиному турі, але більше, ніж за інших кандидатів)

Боснія та Герцеговина, Венесуела, Демократична
Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Габон, Гон-

дурас, Замбія, Камерун, Кірибаті, Малаві,
Мексика, Панама, Парагвай, Південна Корея,

Руанда, Сінгапур, Тайвань, Того, Філіппіни

Мажоритарна система
послаблено-відносної більшості

(<50% дійсних голосів виборців за кандидата
у єдиному турі, але більше, ніж за інших кандидатів,
а також з деякими класифікаційними спрощеннями)

Ісландія

Система преференційного голосування

(>50% преференційних голосів виборців
за кандидата у вирішальному турі підрахунків)

Ірландія, Шрі-Ланка

Система виборщиків або електорального коледжу

(>50% голосів виборщиків за кандидата
у єдиному турі голосування)

США

Інші типи/модифікації виборчих систем Ангола

Віталій Литвин. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: [...]



Специфічні варіанти «чистих» або класичних двотурових мажоритарних систем абсолютної біль-
шості станом на 2014 рік становили Монголія, Палау, Коморські острови та Гамбія. Наприклад,
у Монголії та Палау кандидатів у президенти мають право висувати лише парламентські партії або
коаліції. На Коморських островах імплементовано двотурову мажоритарну систему абсолютної біль-
шості, однак у разі невизначення переможця президентських виборів у першому турі проводять
другий тур виборів, участь в якому беруть три кандидати в президенти, які в першому турі виборів
отримали найбільше дійсних голосів виборців. У Гамбії інституціоналізовано практику, що участь
в другому турі президентських виборів, в разі невизначення переможця виборів у першому турі, бе-
руть два кандидати, які в першому турі виборів отримали найбільше дійсних голосів виборців. Але
якщо більше, ніж два кандидати у президенти отримали найбільшу, однак рівну (еквівалентну) кіль-
кість голосів виборців у першому турі (незалежно від того, чи вони отримали в першому турі перше
або друге місце), всі такі кандидати допускаються до участі в другому турі президентських виборів.
Переможцем другого туру президентських виборів у такому разі вважають кандидата з найбільшою
кількістю голосів виборців. Ідентичну систему інституціоналізовано на Мальдівах. 

Ще один специфічний варіант операціоналізації «чистої» чи класичної мажоритарної системи
абсолютної більшості на президентських виборах 2000 р. підтвердила Домініканська Республіка, де
в першому турі виборів жоден із трьох популярних кандидатів у президенти не спромігся отримати
абсолютної більшості голосів виборців: І. Мехія від Домініканської революційної партії (PRD) от-
римав 49,97% голосів виборців, Д. Медіна від Домініканської партії звільнення (PLD) – 24,94%,
а голосів виборців, а Х. Балагер від Соціально-християнської реформістської партії (PRSC) –
24,60% голосів виборців. У ситуації, коли одному із кандидатів у президенти за результатами пер-
шого туру виборів для перемоги не вистачало кілька сотих%, а два інші кандидати і їх партії не зу-
міли домовитись про формування єдиної виборчої коаліції для підтримки єдиного кандидата
у президенти в другому турі виборів, було вирішено другого туру виборів не проводити. У результаті
цього мажоритарна система абсолютної більшості фактично спрацювала як однотурова, не гаран-
тувавши інституціоналізованої і усталеної для себе вимоги про обов’язкову підтримку переможця
виборів у першому (єдиному) турі абсолютною більшістю голосів виборців. 

У решті випадків «чисті» або класичні двотурові мажоритарні системи абсолютної більшості
в країнах світу операціоналізовані у звичайному форматі і становлять абсолютну більшість наявних
способів всенародного обрання президентів сучасних республіканських систем правління. Загалом
станом на 2014 р. у світі було виявлено 77 держав та невизначених територій (майже 69%), у яких
президентів всенародно обирали на підставі двотурових мажоритарних система абсолютної біль-
шості (детальний перелік держав і невизначених територій див. у табл. 1). Для таких держав та не-
визначених територій притаманно те, що загалом «чиста» або класична мажоритарна система
абсолютної більшості та її специфічні інституційні варіанти і прояви іманентно регламентують
принцип більшості. З позитивних сторін мажоритарної системи абсолютної більшості (особливо
в контексті президентських виборів) важливе значення має те, що виборці отримують більше часу
для оцінювання власного вибору. Із негативних сторін такої виборчої системи: адміністративний
тягар і фінансові витрати на проведення в разі потреби другого туру виборів; значна кореляція та
нерівність явки виборців у першому й другому турах виборів; розподіл електоральної підтримки
між схожими за програмними гаслами кандидатами у президенти, внаслідок чого можлива втрата
пріоритетних голосів виборців. На виправлення цих недоліків головно спрямована мажоритарна
система відносної більшості.

Суть «чистої» чи класичної мажоритарної системи відносної більшості, яка в модерній західній по-
літологічній традиції іменується як система, за якої «переможець отримує все» (з англ., first-past-
the-post voting, FPTP), чи як система множинного голосування (з англ. plurality voting, PV) [32],
зводиться до того, що задля обрання президентом якогось з кандидатів потрібна підтримка цього
кандидата відносною більшістю дійсних голосів виборців. Унаслідок цього вибори в межах «чистої»
або класичної мажоритарної системи відносної більшості завжди проводять в один тур. Однак це
одночасно виступає й ключовим недоліком такої виборчої системи в контексті обрання президентів,
бо теоретично й емпірично трапляються випадки, коли переможцями президентських виборів
стають кандидати, які підтримані порівняно незначною кількістю виборців (особливо в зрізі зістав-
лення електоральних вимог однотурової мажоритарної системи відносної більшості з електораль-
ними вимогами першого туру двотурової мажоритарної системи абсолютної більшості). Проте
навіть попри це, станом на 2014 р. у світі було виявлено 20 держав (майже 18%), які в контексті все-
народного обрання президентів операціоналізували правила, норми та принципи «чистої» або кла-
сичної мажоритарної системи відносної більшості (детальний перелік цих держав зазначено у табл. 1).
Серед них особливо примітний випадок становить Боснія та Герцеговина, в якій існує інститут ко-
лективного/потрійного президентства, що зумовлено специфічною етнічною ситуацією в державі
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(існує три великі етнічні групи). Кожний із членів колективного президентства обирається всена-
родно на підставі мажоритарної системи відносної більшості у виборчому окрузі, що відповідає
кожній етнічній групі [5]. 

Поряд із «чистими» або класичними двотуровими мажоритарними системами абсолютної біль-
шості й однотуровими мажоритарними системами відносної більшості, треба виокремлювати низку
держав, в яких деякою мірою модифіковано – посилено чи послаблено, – усталені принципи кон-
струкцій абсолютної чи відносної більшості. 

По-перше, у деяких республіках із всенародно виборними президентами формально і/чи фак-
тично різними додатковими кваліфікаційними принципами посилено класичні мажоритарні си-
стеми абсолютної більшості (стосовно того формату, як їх розглянуто вище), внаслідок чого їх варто
інтерпретувати як мажоритарні системи посилено-абсолютної більшості чи мажоритарні системи
абсолютної більшості з кваліфікаційними перешкодами. У 2014 р. до країн, які оперували такими
системами в зрізі всенародних виборів президентів, віднесено Індонезію, Кенію, Нігерію і Сьєрра-
Леоне. В Індонезії законодавчо імплементовано норму про те, що кандидатів у президенти та віце-
президенти (їх обирають парою) пропонують політичні партії та коаліції, які беруть участь у
загальних (президентських і парламентських) виборах. Переможцем президентських виборів є та
пара кандидатів у президенти і віце-президенти, яка в першому турі виборів спромоглась отримати
більше 50% дійсних голосів виборців у державі, а також не менше 20% дійсних голосів виборців
у половині провінцій країни. Якщо президента та віце-президента у першому турі не обрано (за
будь-якою кваліфікаційною причиною на це), проводять другий тур виборів, в якому беруть участь
дві пари кандидатів у президенти та віце-президенти, які в першому турі виборів отримали найкращі
результати. Переможцем другого туру виборів вважають ту пару кандидатів, яка отримує більшу
кількість голосів виборців, ніж інша пара кандидатів [33; 38]. Схожий варіант мажоритарної системи
посилено-абсолютної більшості з 2013 р. реалізовано в Кенії, де для обрання президента в першому
турі виборів потрібно, щоб кандидат у президенти отримав підтримку більше 50% дійсних голосів
виборців у всій державі, а також не менше 25% дійсних голосів виборців у більш ніж половині про-
вінцій країни (тобто у п’яти із восьми провінцій Кенії). Якщо жодний із кандидатів у президенти
не виконує встановлених вимог, проводять другий тур виборів, участь у якому беруть два кандидати,
які в першому турі отримали найкращі результати. Переможцем другого туру виборів вважають того
кандидата, що отримує більшу кількість голосів виборців, ніж його опонент. Специфіка Сьєрра-
Леоне в тому, що в цій державі бар’єр абсолютної більшості для перемоги будь-якого кандидата на
всенародних президентських виборах встановлено на рівні 55% дійсних голосів виборців. Це озна-
чає, що для перемоги будь-якого кандидата в першому турі президентських виборів потрібно, щоб
за нього проголосували не менше 55% виборців, які прийшли на виборчі дільниці. Якщо жодний із
кандидатів у президенти не виконує встановлених вимог, то проводять другий тур виборів, участь
у якому беруть два кандидати, які в першому турі отримали найкращі результати. Переможцем дру-
гого туру виборів вважають того кандидата, що отримує більшу кількість голосів виборців, ніж його
опонент.

Значно складнішу систему всенародного обрання президентів апробовано в Нігерії, в якій діє
норма про обов’язкову підтримку переможця президентських виборів не менше, як у двох третинах
штатів країни. Така дистрибутивна кваліфікація в Нігерії вважається абсолютною: навіть кандидат,
який на федеральному рівні отримав більше 50% голосів виборців, не вважається обраним прези-
дентом, поки не отримає відповідної/достатньої підтримки 2/3 штатів держави. При цьому в Нігерії
градуйовано кілька варіантів всенародного обрання президентів. Згідно з першим варіантом, якщо
участь у президентських виборах беруть лише два кандидати, переможець виборів повинен отримати
абсолютну більшість (50% + 1 голос) дійсних голосів виборців, а також не менше 25% дійсних го-
лосів виборців у кожному із не менше ніж 2/3 штатів федерації, а також у Федеральному столичному
окрузі Абуджа. За цим варіантом всенародні вибори президента завжди відбувають винятково в один
тур. Натомість, згідно з другим варіантом, якщо участь у виборах беруть більше двох кандидатів,
переможець виборів повинен отримати відносну більшість (тобто менше 50% + 1 голос) дійсних го-
лосів виборців стосовно будь-якого іншого кандидата, а також не менше 25% дійсних голосів ви-
борців у кожному із не менше, ніж 2/3 штатів федерації та у Федеральному столичному окрузі
Абуджа. Коли у разі другого варіанту не виконано вимог першого туру, проводять другий тур всена-
родних президентських виборів, у якому беруть участь два кандидати: один із найкращим резуль-
татом першого туру на національному/федеральному рівні (тобто загалом у державі); другий – той
з решти кандидатів у президенти, який у першому турі виборів отримав більшість дійсних голосів
виборців у найбільшій кількості штатів, але одночасно більше дійсних голосів, ніж решта кандидатів
у президенти на національному/федеральному рівні (загалом у державі). Переможцем другого туру
президентських виборів вважають того кандидата, що отримав абсолютну більшість (50% + 1 голос)
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дійсних голосів виборців, а теж не менше 25% дійсних голосів виборців у кожному із не менше, ніж
2/3 штатів федерації, а також у Федеральному столичному окрузі Абуджа.

По-друге, у деяких республіках із всенародно виборними президентами формально та/чи фак-
тично різними кваліфікаційними спрощеннями послаблено «чисті» або класичні двотурові мажо-
ритарні системи абсолютної більшості (стосовно формату, як їх розглянуто вище), внаслідок чого
їх доцільно інтерпретувати як мажоритарні системи послаблено-абсолютної більшості чи мажоритарні
системи абсолютної більшості з кваліфікаційними спрощеннями. На відміну від «чистих» чи кла-
сичних мажоритарних систем абсолютної більшості, де існує вимога про отримання переможцем
виборів у першому турі виборів більше 50% дійсних голосів виборців, суть і специфіка мажоритар-
них систем послаблено-абсолютної більшості в тому, що для перемоги будь-якого кандидата в пре-
зиденти у першому турі виборів, йому потрібно набрати більше голосів, ніж будь-якому іншому
кандидатові у президенти, але не менше якогось встановленого відсоткового бар’єра, що обов’яз-
ково нижчий 50% дійсних голосів виборців. Буває й так, що переможець президентських виборів
одночасно має отримати на певний фіксований відсоток голосів виборців більше, ніж його найближчий
опонент – інший кандидат у президенти. Нерідко це змушує деяких науковців трактувати такі ви-
борчі системи як мажоритарні системи посилено-відносної більшості. Однак насправді вони не
є мажоритарними системами відносної більшості із огляду хоча б на те, що уможливлюють прове-
дення другого туру президентських виборів, коли в результаті першого туру жоден із кандидатів
у президенти не отримав абсолютної більшості дійсних голосів виборців або фіксованої відносної
більшості дійсних голосів виборців (тобто коли жоден із кандидатів не отримав регламентованого
відсотку та/або регламентованої різниці дійсних голосів виборців). Це означає, що такі виборчі си-
стеми в контексті всенародного обрання президентів не можуть бути охарактеризовані як «чисті»
чи класичні мажоритарні системи абсолютної більшості, але водночас не є зразками «чистих» чи
класичних мажоритарних систем відносної більшості, бо в них чітко уможливлено варіант двоту-
ровості (чи проведення другого туру виборів). Відповідно, це слугує причиною того, чому ми трак-
туємо такі виборчі системи як мажоритарні послаблено-абсолютної більшості. Разом із цим цілком
очевидно, що при конструюванні таких виборчих систем їх автори виходили з принципу «частко-
вого змішування» «чистих» або класичних мажоритарних систем абсолютної і відносної більшості.
Про це дуже часто свідчать емпіричні результати президентських виборів, коли переможець виборів
в одному випадку в першому та єдиному турі виборів отримує відносну, але достатню більшість дій-
сних голосів виборців, а в другому випадку в першому турі виборів отримує відносну, однак недо-
статню більшість дійсних голосів виборців, а в другому турі виборів отримує абсолютну більшість
дійсних голосів виборців. Станом на 2014 р. у світі було 6 держав (або 5%), які на всенародних ви-
борах президентів застосовували мажоритарну систему послаблено-абсолютної більшості. Це Ар-
гентина, Болівія, Еквадор, Коста-Ріка, Литва та Нікарагуа. Особливості деяких із них варто
розглянути детальніше.

Спосіб всенародного обрання президента в Аргентині в межах конструкції мажоритарних систем
послаблено-абсолютної більшості здебільшого іменують модифікованою двотуровою мажоритарною
системою абсолютної більшості (з англ. modified delayed runoff system, MDRS). Президентом вважається
обраний кандидат, партія якого отримала в першому турі президентських виборів не менше 45% дій-
сних або так званих «позитивних « (з порт. votos positivos) голосів виборців. Якщо такої вимоги не ви-
конано, президентом вважається обраний той кандидат, партія якого в першому турі виборів отримала
не менше 40% дійсних голосів виборців при тому, що різниця між першим і другим кандидатами у
президенти в порядку отримання дійсних голосів виборців становить не менше 10%. Якщо і таким
чином не обрано президента, то проводять другий тур виборів, в якому участь беруть тільки тих два
кандидати, які в першому турі отримали найбільше дійсних голосів виборців. Перемогу отримує той
кандидат у президенти, який набирає просту/відносну більшість дійсних голосів виборців. В Арген-
тині зазначену систему задіяно 1995 р. й умовно прийнято називати формулою кваліфікованого мно-
жинного голосування (з англ. qualified plurality voting, QPV) [27; 41], адже за результатами президентських
виборів в першому турі часто перемагають ті кандидати, які отримують відносну (меншу 50% + 1
голос), однак достатню (згідно з установленими правилами) більшість голосів виборців. Тому оче-
видно, що аргентинська виборча система в контексті всенародних виборів президентів зазвичай діє
як своєрідний компромісний варіант розвитку електоральних моделей на основі поєднання мажори-
тарних систем абсолютної та відносної більшості. Зокрема, у 1994 р. під час реформування виборчої
системи для всенародного обрання президентів Аргентини виникли дві політичні позиції, які зосе-
реджувались на оцінюванні того, які шанси мала кожна із протиборчих політсил на майбутніх прези-
дентських виборах. Так, пероністи (популістська націоналістична течія, яка є послідовником ідей
колишнього президента Х. Перона [13]) вимагали скасувати виборчу систему електорального коледжу,
яка мала місце тоді, й трансформувати її у мажоритарну систему відносної більшості. Натомість, ра-
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дикали виступали за впровадження мажоритарної системи абсолютної більшості, адже очікували, що
їх шанси на перемогу в другому турі виборів були дуже великими. Внаслідок цього було усталено сим-
біоз, що, з однієї сторони, є модифікованою двотуровою мажоритарною системою абсолютної біль-
шості, а з іншої сторони, системою кваліфікованого множинного голосування [20; 29]. Через
гіпотетичну двотуровість фактично й емпірично виборча система Аргентини в контексті всенародних
виборів президента є варіантом мажоритарної системи послаблено-абсолютної більшості. 

Мажоритарна система послаблено-абсолютної більшості сьогодні також задіяна в Еквадорі
(з 1998 р.). У цій країні для обрання президента потрібна підтримка будь-якого кандидата на посаду
глави держави на рівні не менше 40% дійсних голосів виборців, але за умови, що різниця із наступ-
ним за виборчою популярністю кандидатом становить не менше 10%. Мажоритарна система по-
слаблено-абсолютної більшості в Еквадорі стала наслідком модифікації класичної або «чистої»
мажоритарної системи абсолютної більшості, яку застосовували впродовж 1978–1998 рр. Схожий
варіант мажоритарної системи послаблено-абсолютної більшості також апробовано чи раніше було
апробовано в Кенії, Коста-Ріці та Нікарагуа. 

Наприклад, у Нікарагуа задіяно мажоритарну систему послаблено-абсолютної більшості на під-
ставі кваліфікаційних спрощень. Раніше використовували звичайну мажоритарну систему відносної
більшості, однак 1995 р. перейшли до мажоритарної системи послаблено-абсолютної більшості:
обраним вважався кандидат у президенти, що отримував не менше 45% голосів виборців у першому
турі; якщо такого не відбувалось, то проводили другий тур виборів. У 2000 р. систему ще більше мо-
дифіковано і тепер для перемоги у президентських виборах потрібно, щоби переможець першого
туру виборів отримав не менше 35% голосів виборців, а різниця між ним і другим кандидатом скла-
дала не менше п’яти%. Але одночасно регламентовано (як і в 1995 р.), що президентом вважають
обраним того кандидата, що просто отримав не менше 40% дійсних голосів виборців, незалежно
від кількості та% дійсних голосів виборців усіх інших кандидатів у президенти. У зворотному ви-
падку передбачено проведення другого туру виборів, переможцем якого є кандидат з найбільшою
кількістю дійсних голосів виборців. Участь у другому турі виборів можуть брати лише два кандидати
в президенти, які в першому турі виборів отримали найбільше голосів виборців.

А в Кенії до 2013 р. використовували варіант мажоритарної системи послаблено-абсолютної біль-
шості, коли задля обрання президента в першому турі виборів потрібно було, щоб кандидат у пре-
зиденти отримав підтримку відносної більшості (тобто менше 50% + 1 голос) дійсних голосів
виборців у всій державі, однак не менше 25% дійсних голосів виборців у більш, ніж половині про-
вінцій країни (тобто у п’яти із восьми провінцій Кенії). Якщо жодний із кандидатів у президенти
не виконував встановлених вимог, проводили другий тур виборів, участь у якому брали два канди-
дати, які в першому турі отримали найкращі результати. Переможцем другого туру виборів вважали
кандидата, що отримував більшу кількість голосів виборців, ніж його опонент.

Дуже специфічний варіант виборчих систем для всенародного обрання президентів задіяно в Литві.
З однієї сторони, якщо участь у всенародних виборах президента бере хоча б половина всіх виборців
країни, переможець виборів має у першому турі виборів отримати більше 50% дійсних голосів вибор-
ців. Тобто фактично в цьому випадку превалює «чиста» чи класична система абсолютної більшості.
З іншої сторони, якщо участь у всенародних виборах президента бере менше половини всіх виборців
країни, переможець виборів має у першому турі виборів отримати більше дійсних голосів виборців,
ніж будь-який інший кандидат у президенти, але не менше третини всіх зареєстрованих у країні ви-
борців (тобто не менше 33,3% номінального електорату). Якщо за результатами першого туру виборів
за жодним із правил не обрано президента, проводять другий тур виборів, участь у якому беруть тільки
два кандидати із найкращими результатами у першому турі. Серед них у другому турі виборів перема-
гає кандидат із більшою кількістю голосів виборців. Але якщо в першому турі виборів президента
участь приймають лише два кандидати і жоден з них не отримує достатньої відповідно до явки вибор-
ців більшості, другого туру виборів не проводять, а взагалі оголошують повторні вибори.

Цікаву систему задіяно в Болівії, де для обрання президента потрібно, щоб кандидат отримав не
менше 50% дійсних голосів виборців у першому турі, а якщо цієї вимоги не задоволено, то кандидат
повинен отримати не менше 40% дійсних голосів виборців у першому турі за умови, що другий за
кількістю дійсних голосів виборців кандидат отримав не менше, аніж на 10% дійсних голосів ви-
борців менше, ніж перший кандидат (кандидат з найбільшою кількістю дійсних голосів виборців).
Кандидат, що отримує достатньо голосів виборців у першому турі, стає главою держави. Друге місце
у виборах гарантує посаду віце-президента. Якщо ж у першому турі виборів президента Болівії не
обрано, проводять другий тур. Але тут участі в голосуванні виборці не беруть, бо президента обирає
парламент. Таким чином обрано президента Болівії у 2002 р.: у першому турі жодний із кандидатів
не отримав потрібної кількості дійсних голосів виборців, щоби бути обраним президентом, тому
Г. Санчес де Лосада (22,5%) і Е. Моралес (20,9%) були визначені кандидатами в другому турі виборів;
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у результаті голосування в парламенті президентом обрано першого (84 голосів проти 43). Цікаво,
що в першому турі президентських виборів другий і третій кандидати (третім кандидатом був
М. Р. Віл ла) отримали однакову відсоткову кількість дійсних голосів виборців, але Е. Моралес от-
римав лише на 700 голосів виборців більше. Загалом очевидно, що президент Болівії 2002 р. отримав
меншість дійсних і номінальних голосів виборців у країні. 

Це показує, що система всенародного обрання президента Болівії не повною мірою наслідує уста-
лені в інших державах такого типу особливості мажоритарних систем послаблено-абсолютної біль-
шості. Річ у тім, що в разі необрання президента в першому турі всенародних виборів другого туру
всенародних виборів не проводять, натомість заміщають його другим туром виборів за участі парла-
менту. Тому теоретично виборча система Болівії не є однотуровою мажоритарною системою відносної
більшості, бо в ній регламентовано проведення другого туру невсенародних виборів. Але з іншої сто-
рони, двотуровість, як формально-обов’язкова вимога будь-якої мажоритарної системи абсолютної
більшості, є умовною. Винятково з огляду на те, що в другому турі виборів депутати парламенту го-
лосують за тих двох кандидатів, які визначені на підставі всенародного голосування в першому турі,
ми умовно визначаємо виборчу систему Болівії як мажоритарну послаблено-абсолютної більшості.

Таблиця 2
Результати першого туру всенародних президентських виборів 2002 р. у Болівії [37]

По-третє, специфічний варіант всенародного обрання президентів, який не вписується в жодний
з «чистих» чи класичних прикладів мажоритарних систем абсолютної і відносної більшості, демон-
струє Ісландія. Формально у цій країні регламентовано застосування мажоритарної системи від-
носної більшості, за якої «переможець отримує все» (з англ., first-past-the-post voting, FPTP), або так
званої системи множинного голосування (з англ. plurality voting, PV) [32], за якої для обрання пре-
зидентом якогось кандидата потрібна підтримка цього кандидата відносною більшістю дійсних го-
лосів виборців. Але в Ісландії встановлено кілька кваліфікаційних спрощень, які послаблюють
«чисту» або класичну однотурову мажоритарну систему відносної більшості. По-перше, задля того,
щоби балотуватись у президенти, кандидат повинен отримати підтримку не менше 1500 і не більше
3000 виборців. По-друге, якщо участь у президентських виборах бере лише один кандидат у прези-
денти, то процедури голосування за цього кандидата формально не передбачено і він автоматично
вважається обраним президентом Ісландії. І це при тому, що формально в цій країні, яка за систе-
мою державного правління є президент-парламентською напівпрезидентською республікою, пре-
зидент має право відправити у відставку уряд. Все це демонструє, що в Ісландії фактично
й формально інстальовано мажоритарну систему послаблено-відносної більшості чи мажоритарну си-
стему відносної більшості з кваліфікаційними спрощеннями.

Як зазначено вище, крім мажоритарних систем (класичних і модифікованих) абсолютної та від-
носної більшості, у світі застосовують й інші способи всенародного обрання президентів. Так, одним
із сучасних методів всенародного обрання президентів є преференційне голосування, яке в модерній
західній політологічній традиції іменується як система рейтингового голосування, альтернативного
голосування чи голосування за принципом упорядкованого вибору (з англ. instant runoff voting, IRV).
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Кандидат  у президенти Партія кандидата у президенти Голоси виборців, осіб Голоси виборців, %

Санчес до Лосада Г. Революційний націоналістичний рух (MNR) 624126 22,5

Моралес Е. Рух за соціалізм (MAS) 581884 20,9

Вілла М. Р. Нова республіканська сила (NFR) 581163 20,9

Замора Х. П. Революційний лівий рух (MIR) 453375 16,3

Квіспе Ф. Рух корінних Pachakuti (MIP) 169239 6,1

Фернандез Дж. Союз громадянської солідарності (UCS) 153210 5,5

МакЛін Р. Націоналістична демократична дія (ADN) 94386 3,4

Коста А. Партія свободи і справедливості (U) 75522 2,7

Моралес Р. Соціалістична партія (PS) 18162 0,7

Блаттманн Р. Громадянський рух за зміни (MCC) 17405 0,6

Вальдівіа Н. «Совість вітчизни» (CONDEPA) 10336 0,4

Разом – 2778808 100,0

Політичні інститути і процеси
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У межах систем преференційного голосування виборці віддають свої голоси чи преференції у порядку
певних переваг одночасно декільком кандидатам у президенти – залежно від ставлення виборців до
кандидатів. При цьому всі голоси або преференції кожного виборця різним кандидатам ставлять
в одному бюлетені. Так підраховують, який з кандидатів у президенти отримує найбільше преферен-
цій чи рейтингових голосів усіх виборців. Переможцем виборів є кандидат, що отримує абсолютну
більшість рейтингових голосів виборців. Якщо в результаті підрахунку голосів виборців жодний із
кандидатів у президенти не отримав абсолютної більшості преференцій, тоді проводять другий тур
підрахунку преференцій виборців, але з нього виключають кандидата, який у попередньому турі під-
рахунку отримав найменше рейтингових голосів виборців. Така процедура триває доти, доки хтось
із кандидатів у президенти не отримає абсолютну більшість преференцій або рейтингових голосів
виборців, тобто доки не буде визначено єдиного переможця з підтримкою абсолютної більшості пре-
ференційних голосів виборців. Фактично це означає, що відбувається обов’язково лише один тур
голосування, але може відбуватися декілька турів підрахунків голосів виборців. 

Система преференційного голосування (яку в загальному/широкому сенсі інколи іменують си-
стемою «безпосередньо-конкурентного голосування») у зрізі всенародного обрання президентів
знайшла відображення у двох форматах. Перший – система альтернативного голосування (англ. al-
ternative voting, AV), що уможливлює необмежену кількість турів підрахунків преференційних голосів
виборців. Фактично та емпірично це означає, що система альтернативного голосування є різнови-
дом і наслідком системи єдиного перехідного голосу (з англ. single transferable vote, STV) для одного
переможця, тобто в одномандатних виборчих округах. Другий – система випадкового або контин-
гентного голосування (англ. contingent voting, CV), яка уможливлює тільки два тури підрахунків пре-
ференційних голосів виборців.

Система альтернативного голосування у контексті всенародних президентських виборів знайшла
відображення у напівпрезидентській Ірландії. Щоби пояснити, як її операціоналізують і чим вона
відрізняється від інших систем всенародного обрання президентів, звертаємось щодо досвіду ви-
борів глави держави в Ірландії у 1990 р. [39]. У виборах брали участь три кандидати: Б. Леніхан від
традиційно домінуючої Фіана Фейл – Республіканської партії (FF), А. Каррі від партії Фіне Гейл
(FG), а також М. Робінсон від Лейбористської партії та Робітничої партії (DL). Після голосування
та першого туру підрахунків преференційних голосів виборців Б. Леніхан отримав найбільше пре-
ференційних голосів виборців, тобто умовно переміг би за наслідками застосування мажоритарної
системи відносної більшості. Однак жодний з цих кандидатів не отримав необхідної абсолютної
більшості преференційних голосів виборців. А. Каррі від другого туру підрахунків преференційних
голосів виборців був усунутий, оскільки у першому турі підрахунків він отримав найменше префе-
ренційних голосів виборців. Натомість, всі його преференційні голоси переведено двом іншим кан-
дидатам у президенти, враховуючи наступний упорядкований вибір по кожному із бюлетенів.
Внаслідок цього (як видно із табл. 3) М. Робінсон отримала аж 82 відсотки від голосів виборців за
А. Каррі, обігнавши Б. Леніхана і тим самим ставши президентом Ірландії.

Таблиця 3
Результати всенародних президентських виборів 1990 р. в Ірландії [39]

Значно цікавішу картину демонструють результати всенародних президентських виборів 1997 р.
в Ірландії [40], коли балотувались п’ять кандидатів (це найбільше кандидатів після 1945–1990 рр.), при-
чому четверо з них були жінками (але лише одна з них була депутатом парламенту): А. Роше (номіно-
вана Лейбористською партією, підтримана партією Демократичних лівих (DL) та Партією зелених),
М. Банотті (номінована від Фіне Гейл (FG)), М. МакАліс (номінована від Фіана Фейл (FF) та підтри-
мана Прогресивними демократами), а також Р. Скаллон і Д. Неллі (два останні позиціонувались як не-
партійні). Єдиним практикуючим політиком (депутатом парламенту) була М. Банотті [10; 23]. За
результатами виборів та двох турів підрахунків преференційних голосів виборців президентом обрано
М. МакАліс (техніку підрахунків преференційних голосів виборців продемонстровано у табл. 4).

Кандидат 
у президенти

Перший підрахунок преференційних голосів Другий підрахунок преференційних голосів

кількість, осіб % кількість, осіб %

Робінсон М. 612265 38,9 817830 52,8

Леніхан Б. 694484 44,1 731273 47,2

Каррі А. 267902 17,0 – –

Разом 1574651 100,0 1549103 100,0
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Таблиця 4
Результати всенародних президентських виборів 1997 р. в Ірландії, % [39]

Цікаво, що в Ірландії виборчу систему альтернативного голосування задля всенародного обрання
президентів традиційно іменують системою єдиного перехідного голосу (яку паралельно застосо-
вують для обрання депутатів парламенту). Емпірично така логіка виправдана, бо, як вказано вище,
система єдиного перехідного голосу в одномандатному виборчому окрузі трансформується в си-
стему альтернативного голосування. Проте теоретично потрібно зробити важливе зауваження, яке
зводиться до того, що системи альтернативного голосування та єдиного перехідного голосу в межах
одномандатних виборчих округів мають поміж собою багато відмінного. Так, наприклад, систему
альтернативного голосування не можна трактувати як пропорційне представництво, адже останнє
може лише осмислено стосуватись виборів, у яких відбувається повернення чи чергування «більше,
ніж одного кандидата». Ще більшою мірою теоретичної схожості не помічаємо з-поміж системи
єдиного перехідного голосу і випадкового/контингентного голосування в межах округу з єдиним
переможцем.

Загалом система випадкового або контингентного голосування – це виборча система з єдиним пе-
реможцем, у якій виборець розміщує кандидатів у порядку преференцій. На виборах, якщо жодний
кандидат не отримує абсолютної більшості перших преференційних голосів, то всіх, окрім двох кан-
дидатів, які набрали найбільше преференційних голосів виборців, виключають з виборчої кампанії,
тобто подальших підрахунків. До кандидатів, які залишились, проводять другий і останній тур під-
рахунку преференційних голосів. У ньому голоси виборців, які віддано за всіх кандидатів, яких ви-
ключено після першого туру підрахунків, розподіляють поміж кандидатами, які беруть участь
у другому турі підрахунків. Як наслідок, один з кандидатів отримує абсолютну більшість преферен-
ційних голосів виборців та є обраним. Систему випадкового/контингентного голосування деколи
трактують як стислу двотурову форму мажоритарної системи абсолютної більшості, в якій «другий
тур» (а фактично другий тур підрахунків) має місце без необхідності повторного залучення виборців
на дільниці. Випадкове голосування схоже до альтернативного голосування, але в першому випадку
є лиш два тури підрахунків преференційних голосів виборців, а в другому випадку, як зазначено
вище, їх може бути і більше.

Специфічний варіант виборчої системи випадкового голосування у контексті всенародних ви-
борів президента демонструє Шрі-Ланка, де кожен виборець має преференції винятково до трьох
кандидатів у президенти (а не всієї кількості як у звичній системі випадкового голосування). Шрі-
Ланка перейшла до застосування такої виборчої системи у 1982 р. На підставі операціоналізації си-
стеми випадкового чи контингентного голосування зрозумілими стали такі її особливості та
наслідки. Вона заохочує кандидатів шукати підтримку за межами своєї основної бази симпатиків,
щоб забезпечити собі вподобання прихильників інших кандидатів та створити погоджувальний
стиль агітації поміж кандидатами з аналогічними платформами. Це найчастіше призводить до го-
лосування за кандидатів від трьох провідних сил. Виборчі системи випадкового голосування при-
зводять до результатів, схожих із результатами мажоритарної системи відносної більшості. Тому ці
системи недостатньою мірою пропорційні, хоча й сконструйовані задля виправлення прихованих
дефектів мажоритарних систем абсолютної більшості. Забезпечуючи більшість для переможця
в межах одного туру, а не двох, результати систем випадкового та альтернативного голосування ґрун-
туються здебільшого на явці виборців. Іманентно явка виборців вища в умовах одного туру, а не си-
туації, коли послідовно проводять два тури виборів. У таких системах також скорочуються
адміністративні і фінансові витрати, пов’язані з проведенням другого туру виборів. Це сприяє тіс-
нішій співпраці у межах виборчої кампанії, адже одні кандидати мають можливості звернутися до
джерел підтримки інших кандидатів.

Нарешті, ще одним різновидом виборчих систем, які застосовують для всенародного обрання
президентів, є система виборщиків чи система електорального коледжу (з англ. electoral college voting,
ECV), що передбачає обрання президента колегією виборщиків. Вони звично репрезентують різні
організації і спільноти, при цьому кожна з цих організацій і спільнот має визначену кількість ви-
борщиків, які є відомими та публічними людьми з громадянського суспільства чи посадовцями. За-
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Процедури підрахунків преференційних голосів виборців Банотті М. МакАліс М. Неллі Д. Роше А. Скаллон Р.

Перший тур підрахунків, % 29,3 45,2 4,7 7,0 13,8

Трансформація голосів, % + 12,0 + 13,5
– 25,5

Другий тур підрахунків, % 41,3 58,7
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звичай для обрання президента потрібна підтримка абсолютної більшості виборщиків. Система
електорального коледжу апробована в США, де інституціоналізовано доволі специфічний механізм
обрання виборщиків: передбачено дві схеми обрання виборщиків – одна на підставі мажоритарної
системи відносної більшості, а друга на підставі праймеріз (первинних виборів).

Цілком відокремлений варіант способу всенародного обрання президентів становить Ангола, де
лідер партії або електоральної коаліції, яка перемагає на загальних виборах, автоматично стає пре-
зидентом держави. Ст. 109 Конституції Анголи з поправками у 2010 р. регламентує, що лідером по-
літичної партії чи електоральної коаліції є особа, що очолює національний список політичної партії
чи коаліції партій. Річ у тім, що загальні/парламентські вибори в Анголі відбуваються через про-
порційну систему закритих списків за формулою Д’Хондта: 90 депутатів у 18 багатомандатних ви-
борчих округах, а 130 депутатів у єдиному національному багатомандатному виборчому окрузі. Це
означає, що у випадку Анголи формально йдеться про всенародне обрання президента, однак фак-
тично воно здійснюється на підставі всенародного обрання ангольського парламенту. 

Загалом склалось так, що всі держави світу з республіканськими системами державного прав-
ління із приводу ефективності забезпечення у політичній практиці принципу більшості в зрізі все-
народного обрання президентів (зокрема в першому/останньому турі голосування чи підрахунку
голосів виборців) гіпотетично або «ідеально» (за умови виконання мінімально-встановлених вимог
різних типів виборчих систем) можна поділити на чотири групи: 

1) класичні конструкції абсолютної більшості, де застосовано такі виборчі системи, які за умов ви-
конання мінімально-встановлених вимог забезпечують переможцям президентських виборів під -
тримку більше, ніж 50% голосів виборців у державі (звично це «чисті» чи класичні двотурові
мажоритарні системи абсолютної більшості, а теж деякі мажоритарні системи посилено-абсолютної
і послаблено-абсолютної більшості та перманентно системи виборщиків чи електорального коледжу); 

2) модифіковані конструкції абсолютної більшості на підставі консенсусу, де застосовано такі ви-
борчі системи, які за умов виконання мінімально-встановлених вимог забезпечують переможцям
президентських виборів підтримку більше, ніж 50% голосів виборців (на національному рівні),
а також їх підтримку на основі більшості й консенсусу у більшості адміністративно-територіальних
одиниць держави (звично мажоритарні системи посилено-абсолютної більшості);

3) класичні конструкції відносної більшості або абсолютної меншості, де застосовано такі виборчі
системи, які за умов виконання мінімально-встановлених вимог не обов’язково забезпечують пе-
реможцям президентських виборів підтримку більше, аніж 50% голосів виборців у державі, а нато-
мість іманентно ґрунтуються на підтримці переможців президентських виборів відносною
більшістю або абсолютною меншістю, тобто менше, ніж 50% + 1 голосом виборців (звично це
«чисті» чи класичні однотурові мажоритарні системи відносної більшості, а теж більшість мажори-
тарних систем послаблено-абсолютної та послаблено-відносної більшості);

4) модифіковані конструкції відносної більшості або абсолютної меншості на підставі консенсусу, де
втілено виборчі системи, які за умов виконання мінімально-встановлених вимог не обов’язково за-
безпечують переможцям президентських виборів підтримку більш, аніж 50% голосів виборців дер-
жави, натомість іманентно ґрунтуються на підтримці переможців президентських виборів
відносною більшістю чи абсолютною меншістю, тобто менше, ніж 50% + 1 голосом виборців, хоча
одночасно ґрунтуються на підтримці президентів на основі більшості та консенсусу у більшості ад-
міністративно-територіальних одиниць держави (звично системи преференційного голосування,
зокрема альтернативного та випадкового або контингентного голосування).

З огляду на це, очевидно, що загалом всі системи всенародного обрання президентів умовно (за
умов виконання мінімально-встановлених вимог різних типів виборчих систем) можна поділити
на конструкції більшості (чи абсолютної більшості) та меншості (чи відносної більшості). Перші
властиві для 75% держав і невизначених територій у світі, а другі – лише для 25% невизначених те-
риторій і держав світу (детальний перелік держав за конструкціями запропоновано у табл. 5). При
цьому не помічено прямої залежності між конструкцією більшості або меншості в контексті всена-
родного обрання президентів, а також типом політичного режиму: різні конструкції властиві для
демократичних, автократичних і гібридних політичних режимів (більш глибока оцінка такої коре-
ляції не є предметом нашого дослідження і потребує додаткового порівняльного аналізу). Однак
зрозуміло, що теоретично більш ефективними у питаннях забезпечення винятково такого демокра-
тичного принципу республіканізму, як більшість, є різні виборчі системи з конструкціями більшості.
Водночас теоретично більш ефективними у питаннях паралельного забезпечення таких демокра-
тичних принципів республіканізму, як більшість та консенсус, є різні виборчі системи як з кон-
струкціями більшості, так і з конструкціями меншості. 

Конструкції більшості, особливо в зрізі консолідованої демократії, насамперед ґрунтуються на
принципі більшості чи мажоритаризму (з англ. majoritarianism), як зрозумілої техніки реалізації
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представництва. Однак у різних країнах світу, зокрема в США, виникають суперечки із приводу ін-
терпретації принципу більшості, бо його трактування найчастіше (і найпростіше) зводиться лише
до простої формули, яка передбачає найбільшу кількість голосів. Насправді більшість опирається
на той момент, що кандидат (наприклад, у президенти) отримує понад половину голосів виборців.
Так, на думку Т. Джефферсона, принцип більшості полягає у тому, що якщо проведено вибори та
визначено більшість, тоді ціле суспільство має дотримуватись отриманого результату так, ніби він
є одностайнім. Це однак передбачає, що меншість може спробувати стати частиною більшості під
час наступних виборів. Але додається той момент, що коли лідер більшості змінюється, тоді така
більшість повинна бути наділена достатньою кількістю голосів задля того, щоби проголосувати за
нового лідера. Тому принцип більшості у контексті всенародного обрання президента здебільшого
реалізовують двотурові мажоритарні системи абсолютної і посилено-абсолютно більшості, системи
електорального коледжу, а значно рідше всі інші різновиди виборчих систем.

Таблиця 5
Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних виборів президентів 

у державах із республіканськими системами правління (станом на 2014 р. 
у контексті виконання мінімально-встановлених вимог різних типів виборчих систем)

Однак навіть двотурові мажоритарні системи абсолютної більшості й системи виборців чи елек-
торального коледжу, теоретично будучи конструкціями більшості, можуть не забезпечувати чи не-
повною мірою забезпечувати традиційного для республіканських систем правління принципу
більшості. Коли у цьому зрізі йдеться, наприклад, про систему електорального коледжу в США, то
у випадку незабезпечення конструкції більшості зазначена виборча система позиціонується як така,
де переможець президентських виборів опирається або ж кореспондується із підтримкою меншої
кількості виборців, ніж його опонент – інший кандидат у президенти. Кандидат у президенти США
повинен отримати підтримку більшості виборщиків (а не виборців), які формуються за принципом
регіонального представництва населення штатів (застосовуючи задля цього мажоритарну систему
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Конструкції 
абсолютної 
більшості

Класичні 
конструкції 
абсолютної 
більшості

Австрія, Алжир, Азербайджан, Афганістан, Бенін, Білорусь, Болгарія,
Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, Вірменія, Гаїті, Гамбія, Гана, Гватемала, Гві-
нея, Гвінея-Бісау, Грузія, Джибуті, Домініканська Республіка, Єгипет, Ємен,
Зімбабве, Іран, Кабо-Верде, Казахстан, Киргизстан, Кіпр, Колумбія, Ко-
морські острови, Кот-д’Івуар, Литва, Ліберія, Мавританія, Мадагаскар, Ма-
кедонія, Малі, Мальдіви, Мозамбік, Монголія, Намібія, Нігер, Палау,
Палестина, Перу, Північний Кіпр, Польща, Португалія, Республіка Конго,
Росія, Румунія, Сальвадор, Сан-Томе і Принсіпі, Сейшельські Острови, Се-
негал, Сербія, Сирія, Словаччина, Словенія, Судан, Східний Тимор, США,
Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Танзанія, Туніс, Туреччина, Туркменістан,
Уганда, Узбекистан, Україна, Уругвай, Фінляндія, Франція, Хорватія, ЦАР,
Чад, Чехія, Чилі, Чорногорія

Модифіковані
конструкції 
абсолютної 
більшості 

на підставі 
консенсусу

Індонезія, Кенія, Нігерія

Конструкції 
відносної
більшості

або 
абсолютної
меншості

Класичні 
конструкції 

відносної
більшості або

абсолютної 
меншості

Ангола, Аргентина, Болівія, Боснія та Герцеговина, Венесуела,  Демокра-
тична Республіка Конго, Еквадор, Екваторіальна Гвінея,Габон, Гондурас,
Замбія, Ісландія, Камерун, Кірибаті, Коста-Ріка, Малаві, Мексика, Нікара-
гуа, Панама, Парагвай, Південна Корея, Руанда, Сінгапур, Тайвань, Того,
Філіппіни

Модифіковані
конструкції 

відносної
більшості або

абсолютної 
меншості 

на підставі 
консенсусу

Ірландія, Шрі-Ланка
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відносної більшості або систему первинних виборів – праймеріз). Однак якщо кандидат на посаду
президента не отримує абсолютної більшості голосів виборщиків, тоді президента обирає Палата
представників, зважаючи на голоси штатів. У цьому випадку кожний штат представлений одним
голосом. Тому на практиці складається так, що населення дрібних штатів просто не враховується
[30]. Відповідно, коли перераховувати населення штатів відповідно до їх представництва, то може
трапитись так, що парламентська підтримка обраних президентів не завжди кореспондується із
підтримкою більшості виборців у державі. За вказаними патернами в США було обрано чотирьох
президентів, які фактично були наділені підтримкою меншої кількості виборців, ніж їхні опоненти.
Це сталось у 1824, 1876, 1888 та 2000 роках. 

Деякі несподівані висновки у контексті конструкцій більшості також можуть реалізовувати
й «чисті» або класичні мажоритарні системи абсолютної більшості. Задля доведення цього явища
ми звертаємось до досвіду президентських виборів 2006 р. в Перу. Тоді три кандидати у президенти,
кожний окремо, отримали менше 1/3 дійсних голосів виборців. З-поміж них націоналіст О. Умала
(30,7% голосів виборців), колишній президент А. Гарсіа (24,3% голосів виборців) та консерватор
Л. Флорес (23,7% голосів виборців). Ще більше 20% голосів виборців були розподілені між трьома
менш популярними кандидатами і їх партіями. Відповідно, до другого туру пройшли два кандидати –
О. Умала й А. Гарсіа. А. Гарсіа визначався значними негативними настроями із боку значної частини
виборців. Це було причиною контраверсійної політики, яку він реалізовував у 80–х роках ХХ сто-
ліття. А передвиборні опитування показали що, він був слабким супротивником О. Умали. Однак
у другому турі президентських виборів А. Гарсіа випередив О. Умалу приблизно на 5% голосів ви-
борців, перейнявши значну частину електоральної підтримки інших кандидатів. Значний вплив на
вибір електорату чинила позиція перуанських ЗМІ, які наголошували, що президентські вибори
2006 р. мають вирішальне значення задля подальшого розвитку політичного процесу у Латинській
Америці. Внаслідок цього у поєднанні з агресивною антиамериканською позицією президентів Ве-
несуели Уго Чавеса і Болівії Ево Моралеса, перемога О. Умали мала стати популістським дрейфом
Перу [24]. Але цього не сталось і переміг А. Гарсіа.

Інший приклад проблем у конструкціях більшості, які спричинені впливом класичних або «чи-
стих» мажоритарних систем абсолютної більшості, у контексті всенародних президентських виборів
2002 р. продемонструвала Франція, коли вісім правоцентристських партій та кандидатів у прези-
денти отримали понад 66% дійсних голосів виборців. При цьому жоден із них не зміг отримати на-
віть 20% дійсних голосів виборців самостійно (детально див. табл. 6), оскільки правоцентристський
електорат був внутрішньо фракціоналізований. Внаслідок цього дуже значні важелі впливу (зокрема
право на участь у другому турі виборів) отримав пронаціоналістичний та антиіммігрантський кан-
дидат у президенти Ж-М. Ле Пен [7; 17]. 

Проте в другому турі Ж. Ширак отримав більше 82% голосів виборців, а Ж-М. Ле Пен отримав
тільки 17,79% голосів виборців. Загалом приріст другого кандидата в президенти між двома турами
виборів склав тільки півтора%, а приріст переможця виборів становив аж 62 відсотки (або, відносно,
у три з половиною рази більше голосів виборців). Франція відображає ситуацію, коли партійна фраг-
ментація послаблює пріоритети «чистих» чи класичних мажоритарних систем абсолютної більшості.
З іншого боку, Франція продемонструвала, що мажоритарні системи абсолютної більшості більш за-
требувані в сучасних умовах, коли значного розвитку отримують постматеріалістичні цінності «нової
політики» і їхні конструкції у соціополітичних поділах. Загалом вибори за конструкцією абсолютної
більшості дозволяють значно ефективніше уникати негативних наслідків різноманітних радикально-
реакційних тенденцій. Тому європейські країни (насамперед Західної, Центрально-Східної та Східної
Європи) використовують найперше мажоритарні системи абсолютної більшості.

Натомість, мажоритарні системи відносної більшості, послаблено-абсолютної й послаблено-ма-
жоритарної більшості, а також системи преференційного голосування, зокрема альтернативного та
випадкового чи контингентного голосування значно частіше гіпотетично і практично спряють реа-
лізації конструкцій меншості. Оцінювання останніх становить величезну проблему в ракурсі озна-
чення того, наскільки різні виборчі системи ефективні у контексті політичної репрезентації
виборців. У цьому сенсі потрібно звертатись до випадків, коли обраним вважається президент, що
не має підтримки абсолютної більшості дійсних голосів виборців. У західній політичній науці такі
системи та процеси, які їх описують, прийнято називати множинними виборами (з англ. plurality elec-
tions). Учені з приводу їх трактування звертаються до явища «ефекту спойлера» (з англ. spoiler effect).
Яскравим прикладом цього ефекту є такі випадки, коли президентами стають кандидати, які отримують
лише третину голосів виборців. Оскільки такі президенти у легітимності не опираються на підт-
римку абсолютної більшості, але відображають позицію абсолютної меншості виборців, їх політич-
ним рішенням і курсу може бути кинуто суттєві «виклики». Загалом очевидно: ці системи не
спроможні «рефлектувати» волю більшості або інколи «порушують» волю більшості. Оперуючи

Віталій Литвин. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: [...]



результатами класифікації способів всенародного обрання президентів, які запропоновані у першій
частині дослідження, виокремлюємо два кількісно найзначніших різновиди виборчих систем, які
недостатньою мірою побудовані на принципах більшості: варіанти «чистої множинності» (з англ.
pure plurality) чи «чисті» або класичні мажоритарні системи відносної більшості та мажоритарні
системи послаблено-відносної більшості, а також варіанти «кваліфікованої множинності» або
«множинності на основі бар’єра» (з англ. qualified plurality) чи мажоритарні системи послаблено-аб-
солютної більшості. Значно рідше, як це аргументує проаналізована вище практика США, за кон-
струкцією меншості спрацьовують системи виборщиків чи електорального коледжу. Натомість,
частіше у конструкціях меншості (не враховуючи рейтингових голосів виборців) спрацьовують си-
стеми преференційного голосування, але взамін вони реалізовують принцип консенсусу. 

Таблиця 6
Результати першого туру всенародних президентських виборів 2002 р. у Франції

«Чиста множинність» (її в перекладі з англійської мови деколи іменують «плюральністю») детер-
мінована тим, що переможець виборів (наприклад президентських) отримує більше голосів вибор-
ців, аніж будь-який інший кандидат (у президенти). При цьому немає значення, наскільки багато
голосів виборців отримає переможець. Умовно, у випадку хоча б Південної Кореї, Мексики, Тайвані
або Панами тощо, може виникнути така ситуація, коли глава держави буде наділений підтримкою,
наприклад, тільки 25% виборців, якщо цього звичайно буде достатньо, щоби перевершити результат
будь-якого іншого кандидата в президенти. Прикладом такого сценарію вважаємо Філіппіни, де
є досвід обрання президента, що був наділений підтримкою менше, аніж 30% виборців. Для на-
очності демонструємо досвід Тайваню у 2000 р., коли президентські повноваження були зосереджені
в руках меншості. Вибори опосередковано показали, як ставиться населення Тайваню щодо сто-
сунків із Китаєм: дотримується позиції незалежності чи моделі «однієї країни, однак двох систем».
І хоча 60% виборців підтримали кандидатів, які у певній формі позиціонувались як такі, хто прова-
див політику реінтеграції із Китаєм (Джеймс Сун і Лянь Чжань), перемогу на виборах отримав про-
тилежно політично орієнтований Чень Шуйбянь, як виразник позицій Демократичної прогресивної
партії. Причиною такого явища вважають розподіл мандатів приблизно однаково орієнтованого
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Кандидат 
у президенти

Партія кандидата 
у президенти

Голоси 
виборців, осіб

Голоси 
виборців, %

Ширак Ж. Гонка за Республіку (RPR) 5665855 19,88

Ле Пен Ж.–М. Національний Фронт (FN) 4804713 16,86

Жоспен Л. Соціалістична партія (PS) 4610113 16,18

Байру Ф. Союз за французьку демократію (UDF) 1949170 6,84

Лагійе А. Робітнича боротьба (LO) 1630045 5,72

Шевенман Ж.–П. Рух громадян (MRC) 1518528 5,33

Мамер Н. Зелені (LV) 1495724 5,25

Безансно О. Революційна комуністична ліга (LCR) 1210562 4,25

Сен-Жосс Ж. Охота, рибалка, природа, традиції (CPNT) 1204689 4,23

Мадлен А. Ліберальні демократи (DL) 1113484 3,91

Ю Р. Французька комуністична партія (PCF) 960480 3,37

Мегре Б. Національний республіканський рух (MNR) 667026 2,34

Тобіра К. Ліва радикальна партія (PRG) 660447 2,32

Лепаж К. Участь – ХХІ століття (CAP 21) 535837 1,87

Бутен К. Форум соціал-республіканців (PCD) 339112 1,18

Глюкштейн Д. Партія трудящих (PT) 132686 0,47

Разом – 28498471 100,0
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електорату. В цілому ж виснувано, що перемогу було здобуто за підтримки лише 39% дійсних голосів
виборців, а тому Тайвань опинився у конструкції меншості (детально див табл. 6). Якби в країні
була використана мажоритарна система абсолютної більшості, ймовірно, що перемогу в другому
турі отримав би Джеймс Сун, бо гіпотетично голоси Лянь Чжаня швидше б більше розподілили
в напрямі ідеологічно близького кандидата [9].

Таблиця 6
Результати президентських виборів у Тайвані, 2000 р.

Схожа ситуація виникла у Мексиці в 2006 р., де також застосовують «чисту» мажоритарну систему
відносної більшості. Тоді на виборах перемогу отримав Ф. Кальдерон (від консервативної право-
центристської Партії національної дії, PAN), набравши лише 35,89% голосів виборців. Друге місце
на виборах зайняв А. Обрадор (від лівоцентристської коаліції «За добро для всіх» – формування у
складі трьох політичних партій: Партія демократичної революції (PRD), «Конвергенція» та Лейбо-
ристська партія (PT)). Він отримав 35,31% голосів виборців. Досить багато голосів отримав ще один
із кандидатів у президенти – Р. Мадразо від електоральної коаліції «Альянс для Мексики» у складі
двох партій (Інституційна революційна партія (PRI) і Екологічна партія зелених Мексики (PVEM)).
Він здобув 22,26% голосів виборців. Така ситуація у випадку Мексики характеризується як нетра-
диційна, адже на попередніх виборах президент отримував підтримку не менше 43% голосів вибор-
ців [6; 35]. Внаслідок цього у країні тепер ведеться дискусія щодо переходу на «чисту» мажоритарну
систему абсолютної більшості. Й у першу чергу обговорюються особливості того, що електоральний
процес стосовно президента не «розташований» поза межами політичних наслідків на політичну
систему загалом [19; 27].

«Кваліфікована множинність» або «множинність на основі бар’єра» має застосування в мажоритар-
них системах послаблено-абсолютної більшості. Умовно йдеться про множинність чи плюральність
у ситуаціях, коли мажоритарні системи створені з виборчим бар’єром задля обрання глави держави,
при цьому «неподолання» бар’єра не дозволяє кандидату бути президентом країни. Практика країн
із такими виборчими системами репрезентована згаданими Аргентиною, Болівією, Еквадором,
Коста-Рікою, Нікарагуа, а теж значно меншою мірою (можна сказати, що гіпотетично) Литвою.
Наприклад, у Коста-Ріці, якщо жодний із кандидатів не має 40% голосів виборців у першому турі,
тоді проводять другий тур, коли для перемоги потрібна відносна більшість голосів виборців. Така
мінімальна множинність не обов’язково задовольняє вимогу Т. Джефферсона про принцип біль-
шості, але принаймні виявляється превентивною у разі можливості виникнення суттєвої невідпо-
відності політичної практики вимогам суспільного розвитку, зокрема у контексті низької підтримки
виборців. У Коста-Ріці систему вперше оцінено після президентських виборів у 1932 р., коли глава
держави отримав трохи більше 50% голосів виборців (тоді ще діяла «чиста»/класична мажоритарна
система абсолютної більшості). Внаслідок цього Конгрес обмежив електоральний бар’єр до зазначе-
них 40% [18, с. 140] та регламентував проведення виборів тільки в один тур. Фактично це означає,
що в Коста-Ріці було реалізовано мажоритарну систему посилено-відносної більшості (таких систем
сьогодні не апробовано в жодній державі світу). І лиш у 2002 р. запроваджено/відновлено інститут
другого туру виборів, внаслідок чого система Коста-Ріки трансформувалась у мажоритарну систему
послаблено-абсолютної більшості. 

Загалом системи, проінтерпретовані випадками Аргентини, Болівії, Еквадору, Коста-Ріки та
Нікарагуа (а також гіпотетично Литви), є дуже схожими до моделі, яку свого часу запропонували
М. Шугарт та Р. Таагепера [36], тобто до так званого «правила подвійного доповнення» (з англ., the
double complement rule). Воно у разі, коли жодний із кандидатів не має більше половини голосів ви-
борів, визначається так: множинність/плюральність достатня тоді, коли дефіцит відсотку голосів
виборців другого кандидата від 50% принаймні є вдвічі більший, ніж у кандидата, який був би обра-
ним за системою множинності (відносної більшості. – В.Л.). На практиці це виглядало б так,

Кандидат
у президенти

Партія кандидата
у президенти

Голоси виборців Голоси виборців

осіб %

Чень Шуйбянь Демократична прогресивна партія 4977737 39,30

Джеймс Сун Позапартійний 4664932 36,84

Лянь Чжань Гоміндан 2925513 23,10

Сюй Синь-Лейнг Позапартійний 79429 0,63

Лі Ао Нова партія 16782 0,13

Разом – 12664393 100,0
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наприклад: переможцем є той кандидат, який отримав 44% голосів виборців, за тієї умові, що дру-
гий кандидат отримав не більше 38% голосів виборців; або так, що переможець має 39% голосів
виборців, наступний кандидат – не більше 28% голосів виборців тощо. Загалом правило форму-
лювання мажоритарних систем послаблено-абсолютної більшості пояснене значною мірою такими
ж причинами, як запровадження мажоритарних систем відносної більшості: такі системи насам-
перед орієнтуються на думку, що інколи звичайна множинність (плюральність або відносна біль-
шість) є достатньою, натомість використання довиборів (другого туру виборів) є зайвим. Однак на
практиці досить часто стається так, що цього недостатньо, тому доводиться йти на другий тур пре-
зидентських виборів. Це аргументує позицію, що «кваліфікована множинність» або «множинність
на основі бар’єра», яка діє у двотурових мажоритарних системах послаблено-абсолютної більшості,
може бути як «нерухомою» (чи незмінною щодо оцінювання електорального бар’єра), так і «рухо-
мою» (чи змінною, коли вираховують різницю, якої, наприклад, не вистачає до 50% голосів ви-
борців між двома кандидатами).

Загалом серед держав з республіканськими системами правління у сучасному світі абсолютно
домінуючими є «чисті» або класичні мажоритарні системи абсолютної більшості, які найбільше
притаманні для країн Європи, а також значною мірою притаманні для країн Латинської Америки
й Африки, де нерідко використано зразки європейських виборчих систем. Натомість, модифіковані
мажоритарні системи посилено-абсолютної та послаблено-абсолютної більшості для Європи не
властиві або ж у Європі майже не апробовані, а репрезентовані в основному країнами Латинської
Америки й Африки. Що стосується «чистих» чи класичних, а також модифікованих однотурових
мажоритарних систем відносної більшості, вони здебільше репрезентовані прикладами Латинської
Америки, Азії й Африки, однак майже не представлені у Європі. Загалом досвід краї Європи є най-
більш витребуваним, адже в цій частині світу в контексті всенародного обрання президентів не
регламентовано жодної виборчої системи електорального коледжу, майже не репрезентовано ма-
жоритарних систем відносної більшості, апробовано систему преференційного голосування. Це
означає, що виборчі системи країн Європи у контексті всенародного обрання президентів потрібно
оцінювати як такі, що реалізовують конструкції більшості
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються особливості та суперечності нового Закону України «Про місцеві вибори»;

виокремлюються вади і позитиви цього закону. Досліджується система місцевих виборів, що склалася
в Україні, а також аналізуються її переваги та недоліки. Автор робить висновки щодо моделі виборчої
системи для місцевих виборів в Україні. На основі проведеного аналізу обґрунтовується роль політичних
партій у законі про місцеві вибори.

Ключові слова: місцеве самоврядування, місцеві вибори, виборча система, політичні партії, закон
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SUMMARY
This article deals thecharacteristics andcontradictions ofthe new Law ofUkraine»OnLocal Elections»; defects

andpositivesoflaw are selected on local elections.The Ukrainian electoral system is investigated. Its strong and weak
points are analysed. The author makes a conclusion that thepatternselectoral systemoflocal elections in Ukraine.The
study examines role of the political parties by analyzing the provisions of the Law «On Local Elections».

Key words:local self-government,local elections,electoral system, political parties, the law on local elections.

В умовах конституційної та муніципальної реформ показовою ознакою взаємодії політичних
партій і місцевого самоврядування є участь політичних партій у захисті і реалізації інтересів різних
верств населення в органах  місцевого самоврядування. Тобто участь політичних партій у форму-
ванні та діяльності органів місцевого самоврядування інтегрує інтереси суспільних груп і реалізує
функцію суспільної адаптації владно-управлінських рішень, що набуває принципового значення
в умовах демократичних перетворень та децентралізації державної влади.

Одним із головних завдань розбудови демократичної держави, є насамперед, створення необ-
хідних умов для становлення дієвої та ефективної системи місцевого самоврядування (оптимальної
моделі формування представницьких органів місцевого самоврядування).

І саме вибори є основним способом формування народом органів місцевого самоврядування,
що в свою чергу виступають основним елементом демократичного суспільства. 

Вибори дають можливість народу формувати владу, тобто склад представницьких органів місце-
вого самоврядування. Україна за роки незалежності випробувала мажоритарну, пропорційну та змі-
шану систему формування органів місцевого самоврядування, проте актуальною залишається
і надалі проблема формування вдалої системи місцевих виборів, пошук необхідних правил прове-
дення місцевих виборів, які відповідали б усім сучасним вимогам.

У зв’язку з цим особливої уваги набувають дослідження з питань вибору оптимальної виборчої
системи органів місцевого самоврядування, яка б найповніше представляла б місцеві інтереси та
утверджувала європейські засади місцевого самоврядування.
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Закон про місцеві вибори визначає основні засади, організацію та порядок проведення виборів
депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних
у містах, сільських і селищних рад та сільських, селищних, міських голів. Закон відповідає Консти-
туції  та законам України. Водночас він передбачає внесення змін до інших законів, безпосередньо
не  пов’язаних з проведенням місцевих виборів.

Отож, розглянемо основні елементи та нововедення нової виборчої системи відповідно до закону
про місцеві вибори.

Виборча система: [3] 
Вибори депутатів районних, районних у містах, міських, обласних рад відбуватимуться на основі

пропорційної системи за відкритими партійними списками в багатомандатному виборчому окрузі.
Виборець, крім голосування за партію, віддає свій голос за кандидата, який висунутий політичною
партією на територіальному окрузі. Також виключається перехресне балотування, тобто одна особа
не може  бути висунута до рад різних рівнів кількома партіями, а також виключається можливість
участі одного кандидата у виборах міських рад, наприклад, одночасно до Волинської і Рівненської
облради. Депутатські мандати розподіляються між партіями, як подолали виборчий бар’єр, про-
порційно до кількості голосів виборців, отриманих в межах певного виборчого округу.

На нашу думку, більше фективним було б застосування відкритих партійних списків та елементів
преференційного голосування, для того, щоб виборець міг обирати не лише партію, а й конкретного
кандидата, маючи при цьому можливість визначати пріоритетність партійного списку в цілому. Хоча
більшість місцевих рад,обраних на пропорційній основі, є недієздатними.

Вибори депутатів сільських, селищних рад відбуватимуться за мажоритарною системою відносної
більшості в одномандатних виборчих округах. За такої системи переможцем стає кандидат, який
набрав найбільшу кількість голосів відносно до інших кандидатів, але не обов’язково більше поло-
вини. Ця система є доволі результативною. Голосування відбувається в один тур. Проте недоліком
цієї системи є те, що вона не дає можливості врахувати інтереси усіх виборців округу.

Вибори міського голови (кількість виборців дорівнює або більше 90 тис.) проводяться за мажо-
ритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Під час
застосування цієї системи переможцем стає той кандидат, який набрав більше як 50% голосів ви-
борців (діє своєрідна формула – 50% +1 голос). Якщо жоден кандидат не набрав абсолютної біль-
шості голосів, проводиться другий тур виборів, в якому беруть участь два чи більше кандидати, що
набрали найбільше голосів виборців. Зазначена система  враховує інтереси більшості виборців, хоча
голоси виборців, поданих проти, втрачаються[1, с. 735]. Недоліком цієї системи є її не результатив-
ність, оскільки передбачає, як правило, повторне голосування (згідно закону вони відбуватимуться
15 листопада 2015 р.) чи повторні вибори. Але в минуле відійдуть вибори міських голів, коли за них
віддадуть голоси не більше 10–15 % жителів громад.

Вибори сільського, селищного, міського голови (кількість виборців менше 90 тис.) проводяться
за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Пе-
ремагає кандидат, котрий набрав найбільшу кількість голосів відносно до інших кандидатів.

Ще однією новацією  Закону є вибори старост. Ці вибори проводяться за мажоритарною систе-
мою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

Згідно закону запроваджується гендерна квота: представництво осіб однієї статті у виборчих
списках кандидатів у депутати місцевих рад багатомандатних виборчих округах має становити не
менше 30% загальної кількості кандидатів у виборчому списку  [3] .

Кількісний склад рад: кількість місць залежить від кількості виборців (після запровадження закону
значно скорочено кількість депутатів місцевих рад усіх рівнів, приблизно на третину):

1) до 1 тис. виборців – 12 депутатів;
2) від 1 тис. до 3 тис. – 14 депутатів;
3) від 3 тис. до 5 тис. – 22 депутати;
4) від 5 тис. до 20 тис. – 26 депутатів;
5) від 20 тис. до 50 тис. – 34 депутати;
6) від 50 тис. до 100 тис. – 36 депутатів;
7) від 100 тис. до 250 тис. – 42 депутати;
8) від 250 тис. до 500 тис. – 54 депутати;
9) від 500 тис. до 1 мільйона – 64 депутати;
10) від 1 мільйона до 2 мільйонів  – 84 депутати;
11) понад 2 мільйони – 120 депутатів  [3] .
Право висування кандидатів: 
1. У депутати Верховної Ради АРК, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Се-

вастополя, районної у місті – через місцеві організації партій.
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2. У депутати сільських, селищних рад  – через місцеві організації партій або шляхом само висування.
3. На посаду міського, селищного, сільського голови, старости – через місцеві організації партій

або шляхом само висування.
У майбутніх виборах згідно з новим законодавством, не зможуть взяти участь комуністичні та

націонал-соціалістичні партії. Новий виборчий закон закриває можливості для лідерів, громадських
діячів, які користуються авторитетом у певних округах, потрапити до рад усіх рівнів, оскільки не
передбачає механізм самовисування. Це означає, що усі безпартійні мажоритарними за ради участі
у виборах будуть змушені домовлятись з партійними лідерами. 

Досить суперечливим залишається положення про заборону самовисування кандидатів, почи-
наючи з рівня великих міст і районів до рад. Адже по своїй суті місцеві ради є інститутами представ-
ницької влади, які повинні представляти інтереси мешканців громад, які їх обрали, що дозволяло
б їм займатися передусім тими проблемами, які турбують місцевих мешканців. Своєрідне закріп-
лення монополії політичних партій на висунення кандидатів у цьому разі загрожує надмірною полі-
тизацією роботи рад, а також обмежує можливість оновлення місцевих еліт. З іншої сторони, навряд
ще посилення ролі партій на місцевих виборах здатне призвести до посилення внутрішньопартійної
демократії: на заваді цьому, перш за все стоятиме фактичне збереження «закритих списків».

Політичним партіям у новій редакції Закону України «Про місцеві вибори» відведено визначну
роль на всіх етапах виборчого процесу. Адже саме політичним партіям закон надав ключову роль
у виборчому процесі. Однією із новацій закону про місцеві вибори є встановлення 5% прохідного
бар’єру для політичних партій, це в свою чергу забезпечить розвиток партій в Україні; зробить не-
можливим існування політичних проектів-одноденок, які створюються під кожні вибори; проте не-
численні, зате ефективні політичні партії позбавлені шансів змагатися за депутатські мандати.

Нечисленні чи нові політичні партії фактично позбавляються можливості делегувати своїх пред-
ставників до рад, а віддані за них голоси виборцями будуть розподілені між іншими політичними
силами, що подолали виборчий  5 % бар’єр. Також відчутне бажання політичних партій «відрізати»
широкі кола громадян від впливу на місцеву владу, що є протилежністю до запропонованого курсу
на децентралізацію.

Ця виборча система не передбачає проведення проміжних виборів в разі вибуття депутата міс-
цевого рівня, на відміну від попередньої виборчої системи  [2]. Це буде можливо у всіх міських, рай-
онних та обласних радах, за винятком сільських та селищних рад, де вибори проходитимуть за
мажоритарною системою. Оскільки формуватиметься партійний список, тобто в разі вибуття від-
повідного кандидата, його змінить депутат, наступний у партійному списку. Це дозволить еконо-
мити державні кошти.

Варто наголосити, що ця модель є досить заплутаною для пересічних виборців з цієї сторони,
проте містить простоту з іншої сторони – замість двох бюлетенів буде один бюлетень, в якому ви-
борець буде ставити лише одну позначку – одночасно за політичну партію і за кандидата, висунутого
на виборчому окрузі. 

Відповідно до цього, у виборчому бюлетені виборець бачитиме перед собою назву партії і поряд
прізвища двох кандидатів, один  з них представляє партію  у регіоні, а за іншим гарантовано закріп-
люється місце у місцевій раді, якщо його партія подолає 5% виборчий бар’єр. Післявиборів відбу-
вається ранжування серед кандидатів, які її представляли. Тобто 1 особа – це загальний лідер списку,
який буде вказаний в усіх бюлетенях на всіх округах. У разі проходження партії він гарантовано
стане депутатом. 2 особа – закріплюється за конкретним округом (висунення в кожному окрузі не
є обов’язковим) [4] .

Відповідно до особливостей встановлення результатів голосування окремі округи можуть опи-
нитися без жодного обраного депутата, в той час як інші будуть представлені одразу кількома. Крім
того, перемога кандидата у власному окрузі не гарантуватиме йому отримання депутатського ман-
дату. Таке може статися, якщо його партія не подолає 5% бар’єра або якщо його рейтингове місце
серед однопартійців буде нижчим за кількість місць, яку отримає його партія. Неважко уявити ре-
акцію виборців, коли їхній «фаворит» не стане депутатом, отримавши при цьому найкращий ре-
зультат в окрузі або округ взагалі залишиться без свого представника.

Виборці зможуть обирати між кандидатами від різних партій, а не міжпартійними списками. При цьому
право виборця обирати між різними кандидатами від однієї партії буде нівельовано, оскільки обираючи
партію, він буде змушений проголосувати за єдиного кандидата, якого в його окрузі висунула партія.

На нашу думку, застосування під час виборів депутатів районних, районних у містах, міських,
обласних рад пропорційної системи з відкритими списками, це лише створення ілюзії відкритих
списків, адже вона передбачає, що депутатами стануть ті партійні кандидати, які наберуть більше
голосів виборців у своєму окрузі порівняно з результатами своїх одно партійців у інших округах.
Однак партійні лідери, розуміючи рівень підтримки власної політичної сили в округах, зможуть ма-
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ніпулювати власним списком, виставляючи бажаних кандидатів в округах із високим рівнем попу-
лярності партії, а небажаних – в округах із низьким рівнем популярності. У результаті партії мати-
муть можливість визначати, хто з їхніх кандидатів стане депутатом.

Термін повноважень депутатів місцевих рад становитиме 2 роки (730 днів), якщо депутати Вер-
ховної Ради України кінцево ухвалять зміни (запропоновані Президентом) до Конституції України
щодо децентралізації, адже за два роки в Україні зміниться територіальний устрій, а, відповідно,
виборчі округи, тому доведеться проводити нові місцеві вибори. В іншому разі місцеві ради, обрані
в 2015 р., працюватимуть 5 років.

Ще одним із нововведень закону є процедура відкликання депутата місцевої ради. Цей механізм
забезпечить більшу відповідальність депутатів і партій, перед виборцями, котрі їх обрали. Згідно за-
кону, якщо виборці не задоволені роботою депутатів, то мають можливість їх відкликати, для цього
виборцям потрібно зібрати необхідну кількість підписів, направити їх у територіальну виборчу ко-
місію, а та в свою чергу, зобов’язана передати їх політичній партії. Згодом, політична партія на з’їзді
може відкликати свого представника з регіону і «замінити» його іншим. Сільський, селищний, мі-
ський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою у визначеному законом по-
рядку, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

Висновки. Місцеві вибори в Україні25 жовтня 2015 р. відбуватимуться за так званою гібридною
системою, у якій зберігається частина мажоритарної та частина пропорційної системи. На цих ви-
борах буде протестована нова виборча система, яка раніше в Україні ніколи не застосовувалася. 

Система місцевих виборів за новим виборчим законом про місцеві вибори ще до виборів за-
знала значної критики, проте лише застосування закону на практиці покаже, наскільки він
є ефективним.

На нашу думку, незважаючи на окреслені у цій статті недоліки, Закон «Про місцеві вибори» є кра-
щим від попереднього. Він позитивно вплине на процес формування представницьких органів міс-
цевого самоврядування, а вони в цілому впливатимуть на дієвість та результативність місцевого
самоврядування на місцях.

Аналізуючи повноваження політичних партій у виборчому процесі відповідно до нового закону
про місцеві вибори 2015 року, можна дійти висновку, що саме вони є основними суб’єктами вибор-
чого процесу. Від їх успіху на виборах залежатиме доцільність подальшого їх існування як партії та
слугуватиме оцінкою їхньої ефективності, конкурентоспроможності серед інших учасників вибор-
чого процесу.

Місце та роль політичних партій у виборчих процесах виокремлюється з їх функцій, які вони по-
кликані виконувати у демократичному суспільстві. Політичні партії посідають ключове місце у про-
цесах формування органів влади,зокрема, органів місцевого самоврядування, включаючи вибори
міських голів. Тобто партії постійно беруть участь у формуванні представницької влади.
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АНОТАЦІЯ
Показана актуальність лобіювання як важливого інституту демократичної політичної системи.

Доведена необхідність аналітичного та структурного підходу до цієї проблематики з урахуванням на-
ціональної специфіки. Проаналізовано зарубіжний досвід механізмів лобіювання інтересів і можливості
імплементації в Україні кращих практик цього процесу та його легітимізації через законодавче унор-
мування. На основі систематизації наукового матеріалу зроблено глибокий та комплексний аналіз ме-
ханізмів та технологій лобіювання. Розглянуто механізми просування лобістських інтересів в органах
державної влади і місцевого самоврядування в США та країнах Заходу. Досліджено та узагальнено різ-
номанітні класифікації лобістських технологій, представлені в науковій літературі. Доведено, що лобізм
як ефективний механізм необхідно розглядати в розрізі взаємодії влади та недержавних установ. Під-
креслено, що функціонування інституту професійного лобіювання є одним з показників розвинутого гро-
мадянського суспільства. Подано рекомендації щодо подальших можливих варіантів становлення
інституту лобіювання на державному рівні.

Ключові слова: лобізм, лобіювання інтересів, механізм лобіювання, методи лобістської діяльно-
сті, інститут лобізму, громадянське суспільство, групи впливу.
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SUMMARY
Actuality of lobbying as an important institution of democratic political system is shown.  The necessity of an-

alytical and structured approach to this issue considering national specificity is proved. The foreign experience of
mechanisms of lobbying interests and possibilities of implementation the best practices of the process in Ukraine
and its legitimization through legislative regimentation are analyzed. A deep and comprehensive analysis of mech-
anisms and lobbying technologies   is made on the basis of the systematization of scientific material. The mecha-
nisms of promoting lobbying interests in state authorities and local self-government in the USA and Western
countries are considered. Various classifications of lobbying technologies presented in the scientific literature are
studied and summarized. It is proved that lobbying as an effective mechanism should be considered in the context
of interaction between government and non-government agencies. It is stressed that the functioning of the Institute
of professional lobbying is one of the indicators of a developed civil society. The recommendations for further pos-
sible options for the formation of the Institute of lobbying at the state level are presented.
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Сучасна складність та багатоаспектність інституту лобізму ставить питання про актуальність його
розгляду в принципово новій фундаментальній площині, яка б давала змогу більш ґрунтовно розу-
міти сучасні політичні процеси. У зв’язку з цим розкриття цілої низки явищ, які прямо стосуються
розвитку політичної сфери і багато в чому визначають її майбутній розвиток, стає надзвичайно важ-
ливою та пріоритетною справою для вітчизняної політології. 

Сьогодні необхідно альтернативно подивитися на цілу низку політичних процесів з метою вив-
чення та вирішення переліку проблем, що гальмують політичний розвиток та детермінують вектор
динаміки сучасної політики. Одним із таких процесів є лобізм як практика відстоювання інтересів чи
чинення тиску на законодавців і чиновників окремими лобістами чи лобістськими групами. Відпо-
відно до цього не можна оминути увагою механізми, які застосовуються при здійсненні лобіювання. 

Деякі аспекти проблеми, що закладена в темі даного дослідження піднімаються в працях таких
науковців як В. Биковець [1], І. Бідзюра [2], Т. Богиня [3], О. Войнич [4]. Однак нашим завданням
є: на основі систематизації наукового матеріалу зробити більш глибокий та комплексний аналіз ме-
ханізмів та технологій лобіювання.

В Україні на сьогоднішній день превалює абсолютна непрозорість механізму лобіювання. По-
яснити це можна багатьма причинами, однією з яких є відсутність інституціоналізації лобіювання.

Виходячи з того, що Україна прагне стати повноправним членом Європейського Союзу, їй не-
обхідно приділити значну увагу унормуванню інституту лобіювання, тому що в цьому органі лобію-
вання регламентується низкою нормативно-правових актів органів ЄС.

Спроби законодавчого врегулювання лобістської діяльності Верховною Радою України здій-
снювалися не один раз, однак так і не знайшли підтримки в законодавчому органі влади. 

Проте у розрізі юридичного оформлення лобізму одразу стає відкритим питання створення умов
для фактичної діяльності лобістських механізмів, що сприяють перш за все становленню грома-
дянського суспільства. Тому що замало надати лобізму правовий статус, головне – створити мож-
ливості для його функціонування.

Лобізм як ефективний механізм необхідно розглядати в розрізі взаємодії влади та недержавних
установ. Він має багато моделей та варіацій, що говорить про необхідність аналітичного та струк-
турного підходу до цієї проблематики, з урахуванням національної специфіки.

У цьому контексті варто навести приклад визначення лобізму В. Філіповським. Він розглядає
його з двох позицій.

1. Понятійна позиція. Лобізм може розглядатися як термін, що означає просування інтересів,
з цієї позиції, говорячи про політичну сферу взагалі, ми бачимо, що вона являє собою суцільне і без-
перервне лобіювання. Тобто подібне вузьке визначення цього поняття фактично ототожнює його
з корупцією, з одного боку, а з іншого боку, ставить знак рівності між будь-яким процесом та діяль-
ністю, спрямованим на взаємодію політичних суб’єктів.

2. Інструментарна позиція. Лобізм виступає інструментом збалансування підходів до суб’єктної
взаємодії і виступає не тотожним до корупції, а альтернативним, а в поєднанні з комплексним ба-
ченням вітчизняних проблем – виступає детермінантою дотримання топових принципів демократії,
ринкової економіки та плюралізму. Розглядаючи будь-яку політичну проблему, варто розуміти, що
її вирішення неможливе без з’ясування діючих реалій та національної специфіки, тому нижче за-
кцентуємо увагу саме на цих моментах1.

Лобіювання є особливим механізмом зв’язку між громадянами, інститутами громадянського сус-
пільства, суб’єктами господарювання і органами державної влади. Існування в країні інституту про-
фесійного лобіювання є одним із показників розвинутого громадянського суспільства. Лобісти
можуть інформувати органи влади про інтереси різних соціальних груп громадян, стан справ у тих
чи інших сферах суспільного життя. Відповідно, як показує західна практика, інститут лобіювання
виконує функцію організаційного упорядкування плюралізму суспільних інтересів.

Урахування досвіду західних науковців, експертів, політиків у сфері лобізму заслуговує на нашу
увагу, однак ми повинні розуміти, що сформувати ефективну лобістську систему відірвано від по-
літичної неможливо. Ці два явища можуть функціонувати тільки в тандемі. 

На Заході та в США лобізм є важливим елементом демократії. В цих країнах всі громадські ор-
ганізації, корпорації, спілки підприємців, професійні асоціації користуються послугами професійних

1  Філіповський В. Актуальність лобізму в Україні крізь призму реформування політичної системи [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://politiko.ua/blogpost39733
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лобістів, які одночасно є штатними одиницями таких організацій, тобто вони обов’язково мають
підрозділи, що спеціалізуються на просуванні їхніх інтересів. Серед лобістів західноєвропейських
країн дуже популярними є представники профспілок, де, на відміну від нашої країни, вирішення
соціально-професійних питань на державному рівні за допомогою лобістських послуг є настільки
ж ефективним, наскільки і вирішення фінансово прибуткових. Представлення інтересів здій-
снюється на основі договору між лобістом і структурою, що підпадає під  лобіювання, причому
такий договір повинен містити кінцеву мету просування інтересів.

Механізм просування інтересів організації або індивідуального підприємця в органах державної
влади і місцевого самоврядування здійснюються через взаємодію представника інтересів з посадо-
вою особою органу державної влади або місцевого самоврядування. Лобіювання зазвичай здій-
снюється з метою впливу на розробку та прийняття зазначеними органами нормативних актів,
політичних, економічних, адміністративних й інших рішень для структури, інтереси якої представ-
ляє лобіст.

У світовій практиці існують лобістські ресурси, які використовують для  вирішення, поставлених
перед лобістами завдань. Серед ресурсів, які часто використовують, можна назвати адміністра-
тивно-управлінський, фінансовий та інформаційний. Адміністративно-управлінський ресурс –
певні засоби, можливості вирішення і досягнення цілей та завдань за допомогою зв’язків у владних
структурах. Фінансовий ресурс – кошти, які компанії, громадські організації і будь-які зацікавлені
групи можуть виділити на проведення і реалізацію потрібних рішень. Це ресурси, що необхідні на
експертизу, аналіз, пошук, опрацювання рішень, проведення PR, а також подальші інвестиції
в самий проект. Під інформаційним ресурсом розуміється можливість отримання особливого типу
оперативної і достовірної інформації задля майбутнього практичного використання в лобістському
ключі. Українська лобістська діяльність показує, що на практиці для досягнення потрібних владних
рішень часто доводиться інтенсивно підключати всі згадані вище ресурси. 

Ефективність витрачених ресурсів можлива, якщо генерація доходів від діяльності перевищує
вартість витрачених ресурсів. У тих випадках, що ми розглядали вище, стає зрозумілим, що
ефективність буде досягнута, якщо всі витрати, і не тільки фінансові, які лобісти застосували
для досягнення своїх цілей, у майбутньому призведуть до прийняття відповідної законодавчої
підтримки.

Можна навести досить широкий спектр технологій та методів лобістської діяльності, що засто-
совуються в основному щодо законодавчих органів: збір інформації, надання інформації законо-
давцям, виступи на слуханнях і комітетах законодавчого органу, подання готових законопроектів,
участь у розробці законопроектів, інформування законодавця про те, які наслідки викличе розгля-
нутий законопроект у його виборчому окрузі, неформальні контакти, пропагандистські кампанії,
фінансування виборчих кампаній, вплив на законодавця через впливових виборців та через поши-
рення у виборчому органі результатів його голосування тощо.

У лобіюванні виконавчих органів влади використовуються також, крім названих вище: вплив на
процес призначення на державні посади; політична підтримка відомств; вплив через дорадчі комі-
тети; виступи на слуханнях у регулюючих агентствах тощо.

Дослідивши різноманітні класифікації лобістських технологій, представлені в науковій літера-
турі, можна узагальнити і подати їх у такому вигляді:

– Пряме та опосередковане (непряме) лобіювання
Прямий лобізм — прямі способи захисту інтересів через безпосередній, персональний зв’язок

з політичними діячами. Це можуть бути особисті зустрічі або відвідування політиком фірм, банків,
виставок, виробництва, організація ділових зустрічей, симпозіумів, різноманітних конференцій.

Пряме лобіювання здійснюється через передачу певної інформації, яка повинна підштовхнути
законодавців до ухвалення або відхилення необхідних правових актів, проведення експертиз та нау-
кових досліджень. При цьому головне завдання – переконати політиків за допомогою серйозних
аргументів і отримати від них підтримку у вигляді певних державних рішень і навіть напрямів
політики.

На відміну від прямого лобіювання, непряме відбувається опосередковано, минаючи особисті
контакти з потрібними політичними діячами. На Заході лобізм розглядають як безпосередню ча-
стину громадянського суспільства, яка забезпечує захист суспільних інтересів перед державою і до-
магається поступок останнього.

Найбільш ефективним механізмом непрямого лобізму є апеляція до широкої аудиторії громад -
ськості. Ця робота може здійснюватися як усередині державних установ, у вигляді проведення пар-
ламентських слухань і «круглих столів», так і поза ними, шляхом публікації опитувань громадської
думки, широких кампаній в ЗМІ і т. д.
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– «Публічне» і «непублічне» лобіювання
Механізмами публічного лобіювання є: демонстрації, страйки, бойкоти, політичні заяви, мобі-

лізація громадської думки через ЗМІ і т. д.
Механізмами непублічного лобіювання є: спонсорство, фінансування проектів, особиста під -

тримка та особисте переконання, надання ексклюзивної інформації, а також загрози і примус.
– Індивідуальне і групове лобіювання
При індивідуальному лобіюванні суб’єкт лобістської діяльності самостійно відстоює групові інтереси.
При груповому лобіюванні зацікавлені у вирішенні сторони домовляються між собою, наприк-

лад, про взаємну підтримку у проведенні законопроекту через той комітет, де може бути прийнято
найбільш сприятливе рішення і т. д.

– Коаліційне лобіювання
Це лобістська діяльність групи суб’єктів з єдиною метою і єдиним завданням. В цьому разі ви-

никає новий суб’єкт лобістської діяльності — колективний лобіст.
Коаліційне лобіювання є ефективною формою лобістської діяльності, особливо тоді, коли воно

об’єднує потужні структури, які і становлять серйозне лобі.  Головне в коаліційному лобіюванні —
вміння домовитися, врегулювати всі аспекти спільної зацікавленості.

– Ситуаційне і стратегічне лобіювання
Ці два види лобізму відрізняються між собою за фактором, який грає головну роль в цілях і зав -

даннях впливу.
Для ситуаційного лобіювання характерно прагнення реалізувати миттєвий інтерес. На противагу

цьому стратегічне лобіювання, як правило, орієнтується на довгострокову перспективу.
Психологічними особливостями стратегічного лобіювання є вираження групових інтересів, орієнто-

ваних на конкретні потреби, що відповідають базовим мотиваційним тенденціям розвитку суспільства.
Ще одна відмінність полягає в особливості психологічної установки. Стратегічне лобіювання

у своїй основі має установку на об’єкт, а ситуаційне — на поточну ситуацію.
– Плюралістичне та корпоративне лобіювання
Плюралістичний механізм лобістської діяльності є в тому разі, коли з однією і тією ж проблемою

стикаються різні інтереси декількох груп.
Корпоративне лобіювання здійснюється монополістами певної сфери реальної економіки або

суспільної життєдіяльності. Корпоративне лобіювання як механізм групового тиску здійснюється
за кількома напрямами:

1) перший шлях — це тиск знизу, коли суб’єкти інтересу усталеним у суспільстві порядком від-
стоюють свої інтереси;

2) другий шлях — договір, контракт з найбільш могутньої владною групою про взаємну підтримку.
– Сплановане і спонтанне лобіювання
Спланований лобізм характеризується наявністю певного плану дій, що включає в себе дослідно-

аналітичну роботу, чітко визначені цілі, завдання, способи та методи їх досягнення, перелік союзни-
ків, питання координації з різними суб’єктами лобістської діяльності та ін..

Спонтанний лобізм — це незаплановані дії стихійного характеру, якими можна скористатися для
просування групових інтересів.

Як показує практика, в чистому вигляді спонтанний лобізм не існує. Навіть так звані «стихійні»
мітинги або пікетування завжди мають свого замовника і мають організований характер.

– Кримінальний лобізм
В цьому випадку йдеться про негативні і тіньові сторони лобістської діяльності. Проте вона має

місце в структурі лобістських технологій і в розвинених парламентських країнах. У періоди полі-
тичної та економічної нестабільності цей механізм лобістської діяльності стає домінуючим.

На особливу увагу заслуговує розроблена науковцем П. Фельдманом класифікація лобістських
технологій. Вона передбачає їх поділ на інфраструктурні технології та технології впливу. Перші ви-
користовуються для інформаційного забезпечення лобістської діяльності, другі слугують для на-
дання безпосереднього тиску на органи влади. Останні нами вже були розглянуті вище, тому ми
розглянемо докладніше лобістські технології, віднесені  П. Фельдманом [5] до інфраструктурних, –
артикуляційні, консалтингові та аналітичні.

Метою застосування артикуляційних технологій є виявлення предмета лобізму (інтересу, заради задо-
волення якого згодом виявляється вплив на владу) та встановлення його які загальногрупового. Артику-
ляція інтересів групи реалізується за рахунок низки інструментів та заходів, серед яких можна назвати:

– проведення зборів рядових членів і лідерів групи з метою обговорення висунутих вимог;
– напрям від центру до периферії інформаційних матеріалів на підтримку своєї позиції (листівок,

газет, телевізійних сюжетів тощо);
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– проведення заходів наукового та суспільно-політичного характеру: форумів, конференцій,
круглих столів;

– закріплення висунутих інтересів у формі рішень, постанов, рекомендацій.
Артикуляційні технології зазвичай передують процесу надання впливу на об’єкт лобізму, але

часто реалізуються після його завершення, коли лідер групи та агенти лобізму звітують перед рядо-
вими членами про досягнутий результат.

Ключову роль у лобістській діяльності відіграють аналітичні технології. Призначення аналітич-
них технологій – збір та обробка інформації, яка необхідна для надання ефективного впливу на
об’єкт лобізму. Під інформацією в цьому разі розуміється сукупність даних про об’єкт лобізму, спе-
цифіку та середовище його функціонування, а також про всі явища соціального, економічного та
політичного життя держави, які мають безпосереднє значення для лобістської діяльності.

Методологічний інструментарій, за допомогою якого здійснюється аналіз вторинної інформації,
включає: аналіз документів; контент- і інтент-аналіз матеріалів ЗМІ; біографічні дослідження; дис-
курс-аналіз. Усі перераховані вище методи досліджень спрямовані на те, щоб оптимізувати процес
впливу суб’єкта лобізму та його агентів на об’єкт.

Основне призначення консалтингових технологій – забезпечення лідерів групи інтересів, які
виконують функції лобістів, практичними рекомендаціями щодо взаємодії з органами влади. Роль
консультантів можуть виконувати або залучені на основі аутсорсингу організації, або внутрішньо-
організаційні структурні підрозділи, що спеціалізуються на взаємодії з органами влади [5, с. 112].

Українська лобістська практика довела, що в нашій країні більшою  популярністю користується
механізм просування певних інтересів через виконавчу владу. По-перше, отримання постави Кабі-
нету Міністрів вимагає менше часу, ніж ухвалення відповідного закону, по-друге, вартість такої по-
слуги значно нижча, ніж у Верховній Раді, по-третє, вона дозволяє уникнути зайвої публічності
процесу, що за сьогоднішніх умов у певних випадках є дуже важливим фактором.

Сьогодні в Україні процес лобіювання має досить неоднозначний характер. Представники влади
здебільшого одночасно є й «групами тиску», тому, як правило, не потребують лобіювання власних
інтересів, оскільки дуже часто самі безпосередньо і займаються розподілом ресурсів, в отриманні
яких зацікавлені. А по-друге, політичні партії в нашій країні є не об’єктами лобіювання (як це є,
наприклад, у США), а безпосередньо суб’єктами,  і є його головною складовою. Таким чином, на-
родні депутати виступають  як прямі лобі.

Використання методів лобіювання безпосередньо залежить від можливостей груп інтересу. Зро-
зуміло, що найважливішим фактором залишається фінансовий. Рівень ухвалення рішень, швидкість
їх реалізації, ефективність їх упровадження залежать від рівня можливостей витрат певної органі-
зації на лобістські послуги. Ось чому соціальні лобісти в Україні не можуть бути конкурентами під-
приємницькому лобі. Вони не володіють  значним  потенціалом впливу на процес ухвалення
державних рішень.

Прагматичні американці давно зрозуміли, що вигідніше лобіювати проблеми певної індустрії чи
окремої галузі, ніж окремої корпорації чи бізнес-структури.

На Заході одним із поширених механізмів лобіювання є тиск на органи влади з боку недержавних
громадських структур, тому що там «третій сектор» володіє достатньою силою та каналами впливу,
майже як і бізнес.

Таким чином, в Україні поки що не сформована культура відносин між бізнесом і владою, а ло-
бізм має нецивілізований характер і найчастіше зводиться до корупції та хабарів. Відповідно, в по-
дальшому необхідно на державному рівні врегулювати суспільні відносини, пов’язані з просуванням
інтересів комерційних організацій і індивідуальних підприємців в органах державної влади і місце-
вого самоврядування, заповнити існуючу прогалину у законодавстві, встановити цивілізовані пра-
вила просування інтересів комерційних структур в органах влади, підвищити відкритість
і прозорість взаємодії бізнесу і влади, сприяти декриміналізації цієї взаємодії в цілому, а також
сприяти реалізації конституційного права громадян України брати участь в управлінні державними
справами як безпосередньо, так і через своїх представників.
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АНОТАЦІЯ
Розглядається комунікативна складова мовної політики, що здійснюється у Білорусі, а також її до-

свід розв’язання мовних проблем. Автор звертає увагу на те, що у мовній політиці білорусів та українців
та у проблемах, що пов’язані з її проведенням на території Білорусі та України, є багато спільного.
Акцентується увага також і на тому, що історія, мова і культура у минулому білорусів та українців
об’єднували, а на сучасному етапі роз’єднують.

Автор акцентує увагу на мовній політиці, що здійснювалася на території Білорусі у минулому,
а також � білоруській мові, яка зазнавала утисків і заборон від сусідніх держав, зокрема, і московитів.
У зв’язку із цим мова, культура і комунікації білорусів формувалися і розвивалися у контексті культур
та ідеологій цих спільнот. На формування мови білорусів та розвиток комунікацій білоруською мовою
впливали українці і росіяни, що чітко відображено у їх рідній мові і культурі. У минулому білоруська мова  –
це проста мова українців і білорусів, що у Великому Литовському князівстві використовувалася як офі-
ційна. Цією мовою здійснювалися комунікації на рівні держави, зокрема, у ділянках права, суду, канце-
лярії, літератури, церкви та ін. Зазначається, що білоруську (руську) мову вивчали у навчальних
закладах паралельно із латинською і грецькою мовами аж до кінця XVI ст. 

Приділяється належна увага утискам білоруської мови, яка, як і українська, була остаточно забо-
ронена та загнана у село російською імперською владою. До XVIII ст. білоруська мова, як відомо з істо-
рико-політичних праць білоруських науковців, витіснялася іншими мовами, зокрема, і російською з усіх
сфер суспільно-політичного життя білорусів. Комунікації білоруською мовою у XIX ст. відроджувала
білоруська інтелігенція на приватній основі у науковій, освітній, культурній та інших галузях. На дер-
жавному рівні як ділова мова білоруська мова застосовувалася на початку та у 20–30-ті роки XX ст.
У ці роки рідна мова білорусів використовувалася у художній літературі, кіномистецтві, театрі, ЗМІ,
музиці, поезії та ін. 

Автор звертає увагу також на особливості розвитку та поширення комунікацій білоруською мовою
в усіх сферах життєдіяльності країни, зокрема, в освіті. Однією із таких особливостей проведення мов-
ної політики білорусів є те, що у Білорусі, на відміну від України, до 1921 р. не було вищої школи, а на
початку 1930-х рр. «білорусизацію», як і «українізацію», було остаточно згорнуто. У кінці 1920-х років
у Білорусі, як і в Україні, відбулися арешти найбільш відомих освітян, науковців, мовознавців та ін.,
більшість із них, як і українців, було розстріляно, а інших заслано до таборів. 

Акцентується увага на сталінських заборонах білоруської мови і культури, що активно обговорюва-
лося науковцями під час конференцій, круглих столів, семінарів тощо. У результаті сталінських репре-
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сій, зокрема, і на території Білорусі російська мова одержала статус загальносоюзної державної мови,
яка діяла і поширювалася під виглядом «взаємного збагачення», «злиття» культур і мов національних
меншин, що в умовах соціокультурного гноблення, за словами українських і білоруських науковців, зок-
рема, О. Куця призвело до їх асиміляції і розпаду СРСР. 

Ключові слова: комунікація, Білорусь, мовна політика, Україна, білоруська мова, гальмування,
білорусизація, українська спільнота, російська мова.

BELARUSIAN LANGUAGE EXPERIENCE SOLVING PROBLEMS
AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN UKRAINE:

COMMUNICATIVEASPECTSOFRESEARCH

Svitlana, Savoyska,
PhD in Political Science, 
Interregional Academy of Personnel Management, 
Professor of International Personnel Academy 
(Ukraine, Kyiv),
Savoyska@gmail.com

SUMMARY
We consider the communicative component of language policy carried out in Belarus, as well as its experience

in addressing language problems. The author draws attention to the fact that the language policy Belorussians
and Ukrainian and the problems related to its implementation in Belarus and Ukraine have a lot in common. The
attention also to the fact that the history, language and culture in the past, Ukrainian and Belarusian united and
separated at this stage.

The author focuses on language policy, carried out in Belarus in the past as well – the Belarusian language,
which has been subjected to harassment and bans from neighboring countries, in particular, the Muscovites. In
this connection, language, culture and communications Belarusians formed and developed in the context of cul-
tures and ideologies of these communities. The formation of the Belarusian language and communication devel-
opment of Belarusian Ukrainian and Russian influence that is clearly reflected in their own language and culture.
In the past, the Belarusian language – Ukrainian language is simple and Belarusians that Grand Duchy of Lithua-
nia was used in the sense of formal language. This language of communication carried out at the state level, par-
ticularly in the areas of law, the court chancellery, literature, church. It is noted that the Belarusian (n) the
language studied in schools along with Latin and Greek until the end of the XVI century.

Proper attention is paid harassment of the Belarusian language, which is Ukrainian and was finally banned
and driven to the village Russian imperial power. Until the XVIII century. Belarusian language, as we know from
historical and political papers of Belarusian scientists vytisnyalasya other languages, including Russian and from
all spheres of social and political life of Belarusians. Communication Belarusian language in the XIX century. re-
viving the Belarusian intelligentsia on a private basis in scientific, educational, cultural and other fields. At the
state level as the business language Belarusian language was used at the beginning and in the 20-30-ies of XX
century. In those years the native language of Belarusians used in literature, cinema, theater, media, muzitsi, po-
etry and others.

The author draws attention to the peculiarities of the development and dissemination of communications Be-
larusian language in all spheres of the country, particularly in education. One of the features of the language policy
of Belarus is the fact that Belarus, unlike Ukraine to 1921 was not high school, and in the early 1930 s.
«Bilorusyzatsiyu» as «Ukrainization» was finally curtailed . At the end of 1920 in Belarus, as in Ukraine, there
have been arrests of the most famous educators, scientists, linguists and others. Most of them are Ukrainian, were
shot, and others exiled to camps.

Attention is focused on Stalin bans Belarusian language and culture that actively discussed by scientists at con-
ferences, round tables, seminars and more. As a result of Stalinist repression, particularly in Belarus and Russian-
Union has received the status of state language, acting and extended under the guise of «mutual enrichment», «fusion»
of cultures and languages   of national minorities in terms of social and cultural oppression, according to Ukrainian
and Belarusian scholars, including A. Kutsya led to their assimilation and the disintegration of the USSR.

Key words: communication, Belarus, language policy, Ukraine, the Belarusian language, braking biloru-
sizatsiya, Ukrainian community, Russian.
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Актуальність теми дослідження обумовлена важливістю вивчення мовно-політичного досвіду
Республіки Білорусь, на який увесь час посилаються проросійськи налаштовані українські політики,
та можливістю його запровадження у сучасній Україні із тим, аби ефективно розв’язати мовно-по-
літичні проблеми, які розкололи українське суспільство на російськомовну, що мешкає на Півдні
і Сході країни, та україномовну спільноти, яка проживає у Центрі і Заході держави. 

Об’єктом дослідження виступає мовна політика у Республіці Білорусь. 
Предметом дослідження є формування мовної політики у Білорусі, її функціонування, зміни на

тому чи іншому етапі розвитку та поширення комунікацій білоруською мовою.
Аналіз попередніх досліджень. Комунікативна політика у Білорусі з ухваленням закону «Про мови

у Білоруській РСР» здійснювалася не лише білоруською, а й російською мовами. Окремі її аспекти
досліджували як вітчизняні (Г. Бідер, О. Заремба, В. Кулик, О. Куць, А.Погрібний, С.Римаренко,
М. Слобода та ін.), так і закордонні науковці (М. Ґіґер, Дж. Дербишайр, Я. Дербишайр, С. Запрудскі,
Жак Зіллер, Ю. Коряков, Р. Сольшаник та ін.). Мовна політика білорусів, на відміну від мовної по-
літики українців, на думку науковців, була більш лояльною до русифікації, позаяк білоруська спіль-
нота не чинила їй такого опору, як українська. Таку особливість білорусів науковці пов’язують із
тим, що шляхи розвитку білоруського народу із українським розійшлися ще у Великому литов-
ському князівстві. Це було одним із вагомих чинників того, що у Білорусі, як відомо із наукових до-
сліджень українських, білоруських та інших вчених, у 70–80-х роках минулого століття не було
національного дисидентського руху, а також такої цікавості до мовних і культурних проблем, як
в українців. На мову і культуру білорусів великий вплив мала російська мова, яка  виконувала ко-
мунікативну функцію державної мови у Радянському Союзі до кінця 1980-х років, хоча це й не було
закріплено ні у Конституції СРСР,  ні в будь-якому іншому законі про мову. Це свідчить про те, що
національні мови в СРСР не лише не розвивалися, а й занепадали [15]. 

А найбільший відсоток комунікативності білоруська та українська мови, на думку вчених, збе-
регли завдяки мові і культурі села, зокрема, у родинному, побутовому спілкуванні та  школах, де на-
вчання проводилося рідною мовою. Незважаючи на спротив націоналістичних політичних сил
республік СРСР, комунікативне поширення російської мови, яке було закріплене на юридичному
рівні, відбулося на всій території цієї держави. На початку 1990 р. Верховною Радою СРСР було ви-
дано союзний закон «Про мови народів Союзу», який оголосив російську мову офіційною мовою
цієї держави [7, с. 9]. 

Невирішені раніше питання загальної проблеми. Незважаючи на існуючі публікації, що стосуються
мовної політики у Білорусі, водночас наукових досліджень, які б розкривали комунікативну скла-
дову мовної політики білоруської спільноти, не існує. 

Мета публікації. Враховуючи те, що білоруська мовна політика ставиться у приклад українській
спільноті проросійськи налаштованими політиками як позитивний досвід для наслідування, то ця
стаття покликана це спростувати або підтвердити. 

Основна частина. Панівне становище російської мови і культури призвело до того, що 79% учнів
Білорусі вимушені були відвідувати російськомовні школи, позаяк білоруськомовні були у меншості
і то не скрізь, де навчалося лише 21% учнів. Така мовна ситуація сприяла поширенню російської
мови у білоруськомовному середовищі. І як наслідок: станом на 1991 р. у Білорусі нараховувалося
30 російськомовних гімназій та ліцеїв і лише 2 школи з білоруською мовою навчання. Комуніка-
тивне поширення російської мови охопило всі вищі навчальні заклади, де білоруська мова не ви-
користовувалася, за винятком відділень білоруської філології. Більше того, російськомовними
комунікаціями було охоплено всі ЗМІ, про що свідчить загальний тираж білоруськомовних газет,
який становив близько 1,7 млн екземплярів, а російських – понад 35 млн. [7, с. 7]. 

Така мовна політика, що існувала в Білорусі впродовж століть, формувала у білорусів російську
національну свідомість, асимілювала їх мову і культуру. І як наслідок: білоруська спільнота висло-
вилася не лише за білорусько-російську двомовність, а й, по суті, погодилася із витісненням біло-
руської мови російською, яка вважалася недосконалою і ненауковою. Із цього приводу І. Дзюба не
без іронії зазначив, що «російська мова – це знак культурності і шлях «у люди», а національні мови –
це ознака відсталості і безперспективності...»[2, с. 189]. 

У зв’язку із цим до початку 80-х років мовна політика СРСР майже повністю витіснила білору-
ську мову із суспільного й культурного життя країни. Така мовна політика проводилася СРСР і на
території України, де українська мова і культура практично розчинилася у радянській свідомості та
патріотизмі. Із середини 80-х років серед білоруської та української молоді почав розвиватися рух
на захист їх мов і культур, який швидко поширився серед гуманітарної інтелігенції, а потім охопив
й інші прошарки населення, яке не мало можливості отримувати освіту та відкрито послуговуватися
рідною мовою [7, c. 8]. 
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У середині 1980-х років мовна політика в СРСР була спрямована на  демократизацію радянського сус-
пільства. У зв’язку із цим на території радянських республік стали формуватися і виникати рухи. Зокрема,
такий рух, як Білоруський народний фронт, виник у Білорусі як політичне об’єднання всіх демократичних
сил країни, який зажадав негайної білорусизації всіх сфер життя. Протести, що відбувалися на початку
1990-х років, спрямовувалися проти подальшого російщення Білорусі, яка на 78% складалася з етнічних
білорусів, 13% росіян, 4% поляків, 3% українців і 1% євреїв. У результаті стрімкого поширення на території
Білорусі комунікацій російською мовою білоруська мова, як   і українська, стала використовуватися лише
як внутрішньоетнічний засіб комунікацій у рамках білоруської мовної спільності [7, с. 6]. 

Варто зазначити, що етнокультурний потенціал білоруської спільноти, у порівнянні з україн-
ською, знаходився у набагато вигіднішому становищі, позаяк в Україні, за відомостями перепису
1989 р., мешкало 22% етнічних росіян, а в Білорусі � усього 13%. Російська етнічна спільнота у містах
Білорусі й України створила таке російськомовне середовище, де спілкуватися українською або бі-
лоруською мовою було вкрай некомфортно. Але справа полягає не лише у тому, скільки етнічних
росіян мешкає на території тієї чи іншої країни, а у готовності та бажанні спільноти захистити на-
ціональні інтереси, а також � мову і культуру пращурів. Прикладом може бути мовна політика лат-
війців, де російськомовних мешканців станом на кінець 1989 р. було майже половина, але вони
змогли  відстояти свою незалежність, культуру, а також поширити комунікації латвійською мовою.
Комунікативний аспект мовної політики у Білорусі було також спрямовано на поширення комуні-
кацій білоруською мовою: завдяки політичному руху Верховною Радою Білорусі було ухвалено закон
«Про мови в БРСР», який проголосив білоруську мову державною. На виконання цього закону у ве-
ресні 1990 р. було ухвалено Програму розвитку білоруської мови та інших мов національних меншин
з метою втілення цього закону у життя. Крім цього, гарантії щодо використання білоруської мови
були зафіксовані у Декларації про державний суверенітет Білорусі  27 липня 1990 р. [7, с. 9].

Отже, мовно-політична ситуація і в Україні, і в Білорусі у цей час практично нічим не відрізня-
лася. Наприкінці 1980-х – на поч. 1990-х рр. комунікації білоруською мовою почали поширюватися
у періодичних виданнях, які виходили невеликими накладами, у художній та науковій літературах.
Найбільш підготовленою для реа лізації мовного закону виявилася система ос віти, яка протягом
1991–1993 років змінила у навчальних закладах комунікативну ситуацію на користь білоруської
мови, питома вага якої сут тєво збільшилася завдячуючи навчально-методичним розробкам і робо-
чим програмам. Так, мовна політика у Білорусі і в Україні у першій половині 1990-х років була надто
схожою: на перших курсах в усіх ВНЗ Білорусі і України було запроваджено читання 90-годинного
курсу державної мови. Більше того, статус білоруської мови було закріплено у Конституції Респуб-
ліки Білорусь 1994 р., ст. 17 якої проголошує: «Державною мовою  Республіки Білорусь є білоруська
мова, яка, за словами О. Куця, наразі існує на межі вимирання» [7, с. 198].

Мовна політика у Білорусі у 1992–1994 роках була спрямована на поширення використання бі-
лоруської мови в усіх сферах суспільно-політичного життя країни та на усій її території. Завдяки
цьому комунікативна її поширеність досягла великих успіхів, якщо усвідомити, що перехід на бі-
лоруську мову перших класів проводився на віть швидшими темпами, ніж було заплановано. Унас -
лідок політики «білорусизації» по чаткової школи у 1994/95 рр. білоруською мовою навчалося 41%
учнів се редніх шкіл, а у 1991/92 навчально му році — лише 23%. Водночас комунікативні потуги бі-
лоруської мови і культури, а в Україні � української, гальмували комуністи, які «підтримували будь-
які ініціативи, скеровані на підсилення по зицій російської мови» [3]. 

Щоб підсилити поширення комунікацій білоруською мовою у Білорусі, як і в Україні, було
ухвалено постанову, згідно з якою викладачі негуманітарних факультетів, які читали лек ції і вели
практичні заняття білоруською мовою, отримували, як і у радянську добу, 15% винагороди у вигляді
коштів до заробітної плати. У той самий час багато російськомовних шкіл отримали статус бі -
лоруськомовних, де навчання із першого класу переводилося на білоруську мову. У білоруськомов-
них школах російська мова стала вив чатись із 3 класу. Цей крок було зроблено для то го, на думку
О. Куця, щоб розмежувати у свідомості дітей дві близькоспоріднені мови на ранньому етапі на-
вчання і сформу вати стійкі навички використання біло руської мови [7, с. 11].

Незважаючи на певні успіхи, які спостерігалися у ділянці комунікативного поширення та вико-
ристання білоруської мови, після ухвалення закону «Про мови у Білоруській РСР» не було створено
жодних структур, які б займалися питаннями мовної політики. Водночас усі заходи про перехід ос-
вітніх закладів Білорусі на навчання білоруською мовою не підкріплювалися зусиллями Верховної
Ради, яка, як і Президент Білорусі О.Лукашенко, були налаштовані проросійськи [1, с. 367]. З ін-
шого боку, надання білоруською Конституцією 1994 року російській мові статусу мови між -
національного спілкування підірвало комунікативне поширення і розвиток білоруської мови. Це
було одним із головних чинників знищення комунікацій білоруською мовою [15]. 
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Це негативно вплинуло на подальший розвиток і поширення комунікацій білоруською мовою.
Тому виконання закону «Про мови у Білоруській РСР» зіткнулося із великими труднощами � прес-
тижність білоруської мови у вищих навчальних закладах почала падати. Одним із багатьох чинників
такого стану, на думку Ю. Корякова, є відсутність у Білорусі можливості отримати вищу освіту бі-
лоруською мовою [5], що не стимулює білорусів навчатися рідною мовою у середніх і середньо-спе-
ціальних навчальних закладах. Є й інший чинник, � білоруська мова не використовувалася, як
зазначає науковець, в адміністрації. Наступний чинник полягає у тому, що нова мовна політика по-
чала реалізовуватися одночасно з економічною реформою, яка призвела до значного погіршення
рівня життя населення. Тобто у середині 1990-х рр. білорусизація набула політичного характеру, по-
заяк була наслідком перемоги проросійської політичної еліти [6, с. 168]. 

Отже, мовна політика у Білорусі замість того, щоб розвивати білоруську мову та поширювати її
комунікативні можливості в освіті та у діловій сфері, була, по суті, загальмована на політичному
рівні. Багато людей, ви хованих за соціалізму, пов’язували, на думку О. Куця, нові економічні про-
блеми із новою мовною політи кою, спрямованою на створення пе реваг для білоруської мови, що
пі дігрівало їхню агресивність. Така комунікативна політика мала суперечливий характер, позаяк
після ухвалення закону «Про мови у Білоруській РСР», як стверджує вчений, не було ство рено жод-
них структур, які б займалися питаннями мов ної політики [7, c. 12]. 

На цій основі виникла дискусія, чи потрібні узагалі зміни у мовній політиці, чи краще залишити усе
так, як було раніше. Проросійськи налаштовані білоруські політики використали економічну ситуацію
у власних інтересах і вибрали останнє: білоруська спільнота на перше місце поставила проблему
розв’язання соціально-економічних проблем, а повернення до рідної мови, витоків національної історії
і культури � лише на друге. Пов’язувати економічні негаразди, на думку науковців, можна, скоріше за
усе, не з мовною політи кою, а з ностальгією за радянським минулим, низькою політичною культурою,
недостатньо сформованою національною свідомістю, відсутністю знань історії та патріотизму. У зв’язку
із цим не лише у Мінську, а й в інших містах Білорусі шкіл із білоруською мовою навчання майже не
залишилося [11, с. 16], а відсоток тих, хто навчається білоруською мовою, як зазначає Ю.Коряков,
близькі до відсотка усього населення, яке регулярно послуговується білоруською мовою. Однією із
причин небажання білорусів навчатися білоруською мовою – це відсутність можливості отримати вищу
освіту білоруською мовою, крім спеціальності «білоруська мова і література» [5]. 

Наслідок від такого вибору не забарився: мовна політика у Білорусі і наразі здійснюється за зраз-
ком мовної політики Росії, у регіонах якої також бракує ВНЗ, де національні меншини і корінні на-
роду не мають можливості отримати освіту рідною мовою з будь-якої спеціальності. Такий сценарій
мовної політики Росія намагалася нав’язати і в Україні через проросійськи налаштованих політиків,
які загальмували поширення комунікацій українською мовою на Сході України та в АРК, де, за
прикладом мовної політики Кремля не було і наразі немає жодного вищого навчального закладу
з українською мовою навчання. Така мовна політика Росії була проведена у життя проросійськи
налаштованими політиками у Білорусі, які організували батьків, щоб ті вимагали від влади забез-
печити їх дітей правом вибирати мову навчання в освітніх закладах. Більше того, «такі батьки» у дея-
ких школах провели страйки проти «примусового» навчання білоруською мовою, тобто поширення
білоруської мови в освітній галузі. Таку мовну політику підтримав і Кон ституційний Суд Білорусі,
який, на відміну від Конституційного Суду України, схвально відгукнувся про статті Конституції,
які гарантували «свободу вибору мови виховання і навчання». Це була остання крапка, яка була по-
ставлена на подальшому існуванні і розвитку білоруської мови [7, с. 13]. 

Питання мовної політики обговорювалося на «круглих столах», де йшла мова про демократичні
принципи і цінності, які передбачають вільний вибір мови. Такою політичною ситуацією скорис-
тався проросійськи налаштований Президент Білорусі О. Лукашенко, який підняв економіку
країни, а використання білоруської мови у суспільно-політичному та культурному житті держави
загальмував. Тобто міцну підтримку прихильники державної двомовності отримали у липні 1994
року в особі першого Президента Республіки Білорусь О. Лукашенка, який, як і Л. Кучма, запро-
понував конституційно закріпити за російською мовою «статус рівний державному» [9]. 

Ставши Пре зидентом, О. Лукашенко, на відміну від тодішнього українського Президента
Л. Кучми, із-під пера якого із часом вийшла книга  «Україна – не Росія», взяв під захист викладачів
суспільних наук і російської мови, які, за його словами, у деяких ВНЗ стали «едва ли не изгоями».
Наприклад, у Вітебському педагогіч ному інституті було поширено «Звернення ініціативної групи»,
в якому викладачі, «поддерживая намерения Президента Республики начать оздоровление соци-
альной обстановки», вимагали, щоб мова викладання обиралася студентами і викладачами. Так,
Республіка Білорусь на чолі із її Президентом забезпечувала право вільного користування росій-
ською мовою як мовою міжнаціонального спілкування» [8, с. 9]. 
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Тобто ідея поширення російської мови у Білорусі замість білоруської спускалася зверху і про-
штовхувалася проросійськи налаштованими політиками. Водночас про вільний розвиток націо-
нальних мов у дискусіях про вільний вибір мови навчання і спілкування не йшлося, позаяк цей
вибір стосувався лише російської мови як мови міжнаціонального спілкування, що у радянські часи
досліджував В. Панібудьласка. Про прославлення «великої російської мови» й «провідної ролі ро-
сійського «братського» народу», як зазначав В. Панібудьласка, йшлося на пленумах, з’їздах КПРС
тощо [10]. Це питання широко обговорювалися на конференціях, семінарах і було темою багатьох
дисертаційних робіт у радянську добу. Ідеї про велику російську культуру та провідну роль росій-
ського народу були основними козирями радянської мовної й етнічної політики не лише у Білорусі,
а й в усіх республіках СРСР. Досвід колишнього СРСР було майстерно використано Президентом
Білорусі, який у 1994 році під егідою Слов’янського Собору у Мінську створив комітет «За вільний
вибір мови навчання», який вивів до будинку Мінської міської ради близько двох десятків батьків,
які вима гали навчати дітей російською мовою. Під час цієї акції відбулося зіткнення пікетників із
тими мешканцями Мінська, які бу ли проти цієї ідеї. Мало того, у верес ні і жовтні 1994 року батьки
у дея ких школах провели страйки про ти «примусового» білоруськомовного навчання. Усе це нагадує
мовну ситуацію, що мала місце в Україні після 1994 року, коли проросійськи налаштовані політики
виступали проти насильницької українізації та утискання в Україні російської мови, а кандидат
у Президенти Л. Кучма, як і О. Лукашенко, пообіцяв підняти комунікаційне поширення та престиж
російської мови [7, с. 14]. 

Але гасло і одночасно крилатий вислів Л. Кучми «Україна – не Росія» зіграли у його бажанні
не останню роль: національно-демократичні політичні сили України не дали йому жодного
шансу здійснитися. А що стосується бажань О. Лу кашенка, то для впровадження у життя власної
ідеї Президент Білорусі змінив керівництво Міністерства освіти, а дещо пізніше і Міністерство
культури. Ставши Президентом, він, за словами О. Куця, у карикатурній формі зма лював полі-
тику останніх років у системі освіти, скеровану на поширення сфери використання білоруської
мови, і сказав, що мова викладання не повинна визначатися адміністра тивним шляхом. Зокрема,
у президентській програмі О. Лукашенка був пункт, який стосувався «обеспечения реальной воз-
можности каждому гражданину Республики Беларусь говорить на том языке, на котором он вос-
питан» [7, с. 14].

Отже, ідея білоруського Президента, на відміну від українського, була повністю втілена у життя
адміністративними методами, проти яких він, начебто, і виступав. На такій комунікативній рівності
російської та української мов наголошують також і проросійськи налаштовані українські політики,
маючи на увазі комунікативне поширення у сучасній Україні лише російської мови. Цю проблему
вони пропонували розв’язати шляхом опитування, тобто, через референдум. Таким чином ця дис-
кусійна проблема, що стосувалася запровадження у Білорусі російської мови як другої державної,
була у 1995 році повністю «розв’язана». За наслідками цього референдуму російська мова набула
очікуваного проросійськими політиками статусу [1, с. 367, 369–370], який було закріплено новою
редакцією закону «Промови». А власне знищували білоруську мову, якою послуговувалось усього
16% сільського населення, крім Президента Білорусі, Верховна Рада та байдужість до рідної мови
білоруської спільноти. Для цього О. Лукашенко  створив комітет «За свободный выбор языка об-
учения», а у 1998 році Національними Зборами Республіки було ухвалено нову редакцію закону
«Промови», яка проголосила державний статус двох мов – білоруської і російської [11, с. 14].

Мовна політика двомовності у Білорусі тепер упроваджувала у життя поширення лише однієї
мови – російської, позаяк із наданням російській мові статусу державної процеси російщення у су-
часній Білорусі набуло ще більших маcштабів, ніж це було за часів СРСР. У зв’язку із цим українські
науковці стверджують, що стан і статус білоруської мови, а також практика білоруської двомовності
на державному рівні є негативним прикладом для України, позаяк білоруська мова після запрова -
дження на державному рівні російської одразу відійшла, за словами А. Погрібного, на марґінеси
настільки, що вже невдовзі у столиці Білорусі не стало жодної школи із білоруською мовою на-
вчання, яка масово знищується і в білоруському селі [11, с. 16]. 

Тобто, «білорусизацію» було припинено ще й референдумом, на якому, щоб «не утискати права
російської мови», білоруси висловилися за надання їй рівних прав із білоруською. Питання рефе-
рендуму, його результати і наслідки широко обговорювалися у суспільно-політичному колі білору-
ського суспільства. Водночас вони, на слушну думку О. Куця, стали останнім цвяхом у труну
білоруської мови. Незважаючи на те, що у 1999 році білоруську мову назвали рідною 73,7% меш-
канців країни, а у 2009 � 53,22%, вона стала неухильно втрачати свої комунікації, які вимірюються
кількісними і якісними показниками, у ділянках судочинства, оформлення документації, реклами,
які, за деякими винятками, стали повністю російськомовними [7, с. 15]. 
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Гіркий досвід білорусів, за словами А. Погрібного, має цікавити  українських політиків, особливо
нинішнього Президента, якщо до власних обіцянок дбати про унітарну Україну та українську мову
як єдину державну він ставиться серйозно. У зв’язку із поширенням комунікацій російською мовою
у Білорусі та гальмуванням використання білоруської мови одні науковці, зокрема Б. Ажнюк, І. Кре-
сіна, А. Погрібний та ін., застерігають українців від російсько-української двомовності на офіцій-
ному/державному рівні та згубних наслідків для титульної мови, інші засуджують обмеження
російської та інших мов, приміром, в Естонії, Латвії та інших країнах пострадянського простору
[6, с. 300]. 

Увесь цей сценарій нагадує мовну політику Росії, яка діє на пострадянському просторі практично
одними і тими самими методами. І саме тут уже втретє погляди на майбутнє в українського і біло-
руського народу, який вважає себе не російським, а «руським» або «литвином», остаточно розійш-
лися. А щоб нав’язати українській спільноті розвиток мовної політики за білоруським сценарієм,
проросійські сили звинувачували національних демократів у розмиванні білоруської ідентичності
в Україні, яка тут не має жодного культурного центру, храму, школи, класу тощо [6, с. 260, 261]. 

Політизація таких заяв полягає у тому, що усього цього немає і в сучасній Білорусі, де білоруською
мовою послуговується лише 1% білорусів, і ті мешкають у сільській місцевості. А опозиційна до бі-
лоруської влади більшість і білоруська діаспора, зокрема і в Україні, виступає якраз на захист рідної
мови і культури у власній країні. По суті, проти білоруськомовної комунікативної політики висту-
пила Верхов на Рада Білорусі, яка у законодавство країни не внесла жодних змін на захист білору-
ської мови, не створила інститути на підтримку білоруськомовних комунікацій, а підтримала
двомовність, позаяк у травні 1993 року під час обгово рення проекту Конституції вона не підтримала
запропоно вану редакцію стат ті, за якою статус державної мови мала отримати лише білоруська мова
[7, с. 10].

Саме такий сумний досвід білоруських парламентарів відкинули національні демократи в Україні,
які усю ніч у запальних дискусіях відстоювали статтю 10 Конституції України, тобто � ідею україн-
ської одномовності. Іншою перемогою на теренах української одномовності, на відміну від Білорусі,
був Конституційний Суд України, який свого часу не підтримав русифікацію, а виніс таке рішення,
яким зобов’язав усіх чиновників послуговуватися українською мовою, особливо на державній
службі та під час здійснення службових повноважень. Тобто, мабуть, фатальний досвід Білорусі під-
казав українським юристам не повторювати помилку сусідів. У зв’язку із цим стаття 10 Конституції
України закріпила за українською мовою статус єдиної державної, що врятувало український народ
від тотального російщення за білоруським сценарієм. Наразі білоруська мова фактично витіснена
з усіх сфер суспільно-політичного життя Білорусі. Офіційна білоруська влада за допомогою різних
засобів формує громадську думку, зміст якої зводиться до того, що Білорусь є частиною Росії, а її
мешканці, перш за все, є росіянами. Тому мовна ситуація у Білорусі, на думку О. Заремби і С. Ри-
маренка, у порівнянні з Україною та іншими державами пострадянського простору, є найгіршою
[6, с. 260]. 

Таким чином, білоруська мова, на думку О. Куця, насильно стає маргінальною, «опозиційною»
мовою, яка витіснена із багатьох сфер суспільного життя, зокрема, із галузі освіти та міжособистіс-
ного спілкування. У зв’язку із цим комунікативна потужність російської мови у Білорусі пошири-
лася і на ЗМІ, які було «захищено» «Законом про пресу». Цей закон не лише не сприяв розвитку
білоруськомовної преси, а й спри чинився до часткового переходу де яких державних видань, пере-
важ но районних газет, на російську мо ву. Що стосується приватних видань, які почали активно
з’являтися у цей час, то більшість із них, як зазначає О. Куць, також були російсько мовними [7,
с. 10, 15].

Незважаючи на те, що останнім часом думка О. Лукашенка щодо розвитку та поширення кому-
нікацій білоруською мовою дещо змінилася, його деструктивна мовна політика призвела до того,
що у Білорусі майже не залишилося шкіл із білоруською мовою викладання, а білоруський народ
сприймається як підпільний або опозиційний [12]. Зросійщити білоруський народ допомогла також
інформаційно-комунікаційна політика Росії у Білорусі. Свідченням цього є преса, телебачення
і радіо, які транслюють у Білорусі передачі переважно російською мовою, а також середні навчальні
заклади та ВНЗ, де суцільно панує російська мова. Тобто білоруська мова із кожним роком дедалі
більше втрачає свої позиції в освіті, книговиданні, періодиці, рекламі тощо [13].  

Надання будь-якій мові державного статусу не гарантує її виживання, якщо поруч із нею функ -
ціонує офіційна мова колишнього суверена, яка зберігає соціально й політично сильні позиції.
З іншого боку, жодна проголошена мова не стане державною, якщо її не захищати, не втілювати
у життя, не розвивати і не поширювати комунікації в усіх сферах суспільно-політичного життя
держави. У Білорусі, незважаючи на декларування рівноправ’я мов національних меншин та дво-
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мовності, немає підтримки жодної національної мови на державному рівні. Скоріше навпаки,
мають місце численні напади на тих, хто послуговується у публічних місцях білоруською мовою,
забороняються також концерти білоруськомовних співаків, водночас немає жодних проблем із
виступами російськомовних або російських виконавців. Тобто російська мова витіснила білору-
ську мову з усіх сфер життєдіяльності, зокрема, із культури як таку, що не витримує конкуренції
із російською [14]. 

Висновки. Отже, чи потрібен Україні такий мовно-політичний досвід Білорусі? Питання рито-
ричне. Такий підхід до здійснення мовної політики у Білорусі виглядає так, наче він списаний
з історії боротьби української мови і культури за виживання у сучасній Україні. Усе це повтори-
лося у Білорусі: та сама економічна скрута, яка спіткала українців на початку 1990-х років, біло-
руськими політиками була використана як аргумент проти поширення комунікацій лише
білоруською мовою; ті самі комуністи, які гальмували поширення української мови в Україні та
білоруської у Білорусі, але, на відміну від останньої, втілити у життя власні ідеї про російську од-
номовність в Україні вони так і не змогли; той самий проросійськи налаштований Президент,
якому, на відміну від Л. Кучми, вдалося втілити у життя кремлівські плани; той самий референдум,
який постійно нав’язували українській спільноті проросійські політичні сили; і той самий Кон-
ституційний Суд, який, на відміну від білоруського, захистив в Україні українську мову в усіх сфе-
рах життєдіяльності держави, а білоруський змусив усіх чиновників вивчити російську мову та
послуговуватися нею на державній службі. Усе це у комплексі вирізняє мовну політику, що про-
водилася у Білорусі, від мовної політики в Україні, де на захист української мови стали україн-
ський народ і національно-демократичні політичні сили, а мовною політикою Білорусі і по цей
час керує Росія, мова якої стала, за словами Д. Замятіна, «ефективним каталізатором формування
пострадянського географічного образу Росії» [4, с. 131]. Від такого формування на захист соборної
та унітарної України, національних інтересів, української мови і культури стали українські па-
тріоти, які і наразі віддають своє життя за національну ідею і свободу, що і є відповіддю на запи-
тання, чи потрібен українцям білоруський досвід.
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АНОТАЦІЯ
Проаналізовано сутність анексії та особливості анексійних «хвиль», які періодично «накочувалися»

на Крим упродовж кількох останніх століть. Основна увага приділяється дослідженню російських анек-
сійних «хвиль», зокрема їх катастрофічних впливів на етнополітичні процеси в Криму і в першу чергу на
статус і становище кримськотатарського народу.

У висновках статті зазначається, що анексія є грубим порушенням міжнародного права. Вона може
призводити до суттєвих змін в етнополітичній ситуації анексованих країн і часто супроводжується
дискримінацією за етнічною чи релігійною ознакою і навіть насильницькою депортацією деяких етнічних
спільнот. Все це вимагає подальшого вдосконалення міжнародного права, зокрема, з одного боку, щодо
більш жорсткого покарання того, хто здійснює анексію, а з іншого боку, щодо більш потужної під -
тримки її жертви. 

Ключові слова: Україна, Крим, кримськотатарський народ, Росія, геополітичні фактори, анексія,
анексійні «хвилі», насильницькі депортації, етнополітичні процеси.
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SUMMARY
In the article the essence of annexation in general and the peculiarities of the annexations’ «waves» which pe-

riodically swashed on the Crimea during a few last centuries are analyzed. First of all the main attention is devoted
to the research of the Russian annexations’ «waves», in particular their catastrophic effects on the status and con-
ditionon the Crimean tatars.

In sum, the article states that the annexationis a gross violation of the international law. It can result in essential
changes in ethnopolitical situation of annexed countries and often be accompanied by discrimination on ethnic
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and religion featuresand even forcible deportation of some ethnic groups. All these require the further improvement
of the international lawin particular, on the one side, more hard punishment of those who commit the annexation
and, on the other side, more powerful support of its victim.

Key words: Ukraine,Crimea, Crimean tatars, Russia, geopolitical factors,annexation, annexations’
«waves», forced deportations, ethnopolitical processes. 

Актуальність дослідження цієї проблематики достатньо очевидна. Більше того, можна припус-
кати, що в найближчі роки вона лише дедалі зростатиме. Це обумовлено, з одного боку, посиленням
наукового інтересу до теоретичних проблем анексії у зв’язку з тим, що цей такий складний і небез-
печний епіфеномен упродовж останніх років знов почав дедалі частіше нагадувати про себе. З ін-
шого боку, це зумовлено практичними потребами пошуку адекватної відповіді України та і всієї
демократичної світової спільноти на зухвалу російську анексію Криму в 2014 році. 

Ступінь наукового дослідження цієї проблематики. Аналізом теоретичних проблем анексії,
і в першу чергу її практичних проявів, досить давно і ґрунтовно займаються такі західні дослідники,
як: Дж. Дуглас, Д. Д’юк, Д. Марплес, Д. Плетчер, Д. Салліван, А. Фішер та ін. Їх праці присвячені
аналізові переважно конкретних випадків анексії в часи формування британської, французької та
інших західних колоніальних імперій та становлення США, в роки Першої світової війни, напере-
додні та в часи Другої світової війни, а також численних проявів анексії з боку Російської царської
імперії, СРСР, а тепер вже і Російської Федерації (РФ).

Помітно зростає і кількість праць російських науковців, які здебільшого підпорядковані нама-
ганням виправдати сучасну анексіоністську політику РФ. 

Щодо українських дослідників, то їх спеціальних фундаментальних наукових праць, безпосередньо
присвячених цій проблематиці, поки що вочевидь недостатньо. На спеціальну згадку тут заслуговують,
перш за все, праці С. Асланова, В. Войноловича, Т. Горбань, О. Калакури, В. Котигоренка, М. Панчука,
О. Рафальського, В. Чумака та небагатьох інших. На жаль, майже всі вони були опубліковані задовго
до російської анексії Криму 2014 року. Останній факт додатково актуалізує проблему цієї статті.

Виклад основного матеріалу. Впродовж кількох останніх століть світ був свідком, з одного боку, тривалих
і поступових перетворень в етнополітичній ситуації в Криму, а з іншого боку, раптових, швидких, доко-
рінних змін і, що особливо важливо й повчально, трагічних доленосних потрясінь у житті всього його по-
ліетнічного населення і, перш за все, кримськотатарського народу. Недарма відомі канадські дослідники
Девід Марплес та Девід Д’юк зазначали, що «історія кримських татар – це історія репресій та депортацій»1.

Погоджуючись з такою характеристикою у цілому, вважаємо за доцільне додати щонайменше
три досить важливих моменти. 

По-перше, згадані репресії та депортації були безпосередньо пов’язані, точніше – були наслідком
складних, вкрай суперечливих і доленосних процесів, що стосувалися Криму. Зазначимо, що і в за-
рубіжній, і в українській науковій літературі вони отримали різні назви, зокрема: «агресія», «анек-
сія», «возз’єднання», «загарбання», «інтеграція», «окупація» та ін. Попри деякі відмінності в сутності
цих понять, пропонуємо далі називати їх одним терміном, а саме – «анексія». У цьому разі йдеться
про анексію Криму деякими більш сильними державами та імперіями, для яких «упродовж століть
він був бажаною здобиччю або трофеєм»2.

Нагадаємо, що в різних енциклопедіях, наукових словниках та довідниках під терміном «анексія»
(від лат. – annectere, annex; фр. – annexer; англ. – annexation) маються на увазі формальний акт сило-
вого захоплення та приєднання якоюсь державою території іншої держави або певної її частини [10]. 

Історія людської цивілізації сповнена численними прикладами анексій. Загальновідомо, що ве-
личезні колоніальні імперії, зокрема британська, іспанська, португальська, російська, французька
та інші виникли внаслідок анексій сусідніх або заморських, або навіть заокеанських територій, що
дало підстави західним дослідникам ввести таке поняття, як «колоніальна анексія». У Західній Єв-
ропі ХVІІІ–ХІХ ст. активну загарбницьку політику, яку, на наш погляд, можна охарактеризувати як
політику «взаємних анексій», проводили Німеччина, Франція та деякі інші держав3. У свою чергу
США анексували майже половину території Мексики та Гаваї і навіть виношували плани та нама-
галися анексувати Канаду, яка раніше вже була анексована Францією та Англією [6; 7; 9; 11].
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1 Marples D., Duke D.Crimean Tartars – Tragic Past and Uncertern Present. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
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3  The annexation of Alsace-Lorraine and its Recovery. Ann Arbor: University of Michigan Library, 1918. 132 p.
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Та й Перша світова війна, по суті справи, була війною за анексії чужих територій, і саме анексія
стала ледве не «наріжним каменем» Версальського мирного договору (1919 р.). У перший половині
ХХ ст. до анексій не раз вдавалися фашистська Італія, нацистська Німеччина, Польща, Румунія,
Угорщина, СРСР, Японія та деякі інші держави. 

Показово, що після Другої світової війни в Європі тривалий час майже не було випадків анексії.
Натомість вони найчастіше мали місце в Південно-Східній Азії та на Близькому Сході (Ізраїль,
Індія, Індонезія, Ірак, Китай, Туреччина та ін.).

По-друге, зважаючи на хвилеподібний характер анексій взагалі, і зокрема Криму, їх певної періо-
дичності та невідворотності, щоправда за різної інтенсивності й тривалості, автор цієї статті пропонує
називати їх «анексійними хвилями». При цьому під «анексійною хвилею» мається на увазі складний, су-
перечливий і доволі часто повторюваний процес приєднання більш потужними державами інших дер-
жав або певної їх частини з використанням збройної сили або загрози її застосування. Пропонується
також вважати народження і дію цих «хвиль» однією з досить тривалих і усталених геополітичних за-
кономірностей розвитку міжнародних відносин взагалі, і навколо Криму зокрема. 

По-третє, майже всі анексії супроводжуються різного роду дискримінаціями, репресіями та де-
портаціями, які, як правило, призводили до суттєвих, а інколи і до докорінних змін в етнополітичній
ситуації анексованих поліетнічних країн чи певної їх частини, в тому числі і в Криму. На нашу думку,
це можна вважати ще однією закономірністю, зокрема вже етнополітичною. 

Тому для більш чіткого розуміння і висвітлення сучасної етнополітичної ситуації в Криму та з’ясу-
вання перспектив її розвитку на майбутнє вважаємо за доцільне звернутися до хоча б стислого аналізу
його етнополітичної історії. Тим більше, що майже кожна анексійна «хвиля» ставала «поворотним мо-
ментом» в долі не лише кримських татар, українців та росіян, а й всіх інших етнічних спільнот Криму.

Є достатньо підстав вважати, що першою такою «хвилею», яка накотилася на Кримське ханство, була його
анексія Туреччиною ще на початку ХV ст. А 1475 р. турецькі війська захопили вже всю територію кримського
півострова і приєднали її до Кримського ханства. Саме ж ханство було перетворене на «васальну державу»
Отаманської імперії. Проте тут варто особливо наголосити на тому, що ця перша анексійна «хвиля», яку
можна назвати «турецькою», стала чи не єдиним винятком, коли етнополітична ситуація в Криму хоча і за-
знала певних змін, але не суттєвих, не докорінних. Сприяли цьому кілька важливих факторів, зокрема:

1) надання Туреччиною Кримському ханству певного автономного статусу, яким воно користу-
валося впродовж майже трьох наступних століть;

2) близькість етнічного походження, мови і релігії турків та кримських татар, які на той час ста-
новили найчисельнішу і найвпливовішу групу поліетнічного населення Криму;

3) збереження домінуючої ролі за кримськотатарським народом (при переході пануючої ролі до
турок) тощо.

Однак тут слід враховувати, що зазначена вище близькість етнічного походження, мови й релігії тур-
ків та кримських татар призводила до досить швидкої асиміляції та акультурації останніх, що становило
реальну загрозу їх існуванню як окремого самобутнього народу. Турецька анексія Криму становила також
потенційну загрозу існуванню тут вірмен, євреїв, представників слов’янських народів тощо. 

У 70-х роках ХVІІІ ст. почалася друга «хвиля» анексії Криму, яку можна вважати, по-перше, ро-
сійською, а, по-друге «затяжною». Адже саме в ці часи там з’явилися війська Російської імперії, які
згідно з Кучук-Кайнарджийським мирним договором (1774 р.) встановили формально «незалежне
від Туреччини Кримське ханство», яке, по суті справи, було підпорядковане Росії. Починаючи з 80-х
років того ж століття, ця «хвиля» вже майже повністю «накрила» Крим [8].

Упродовж кількох наступних років від 200 до 300 тис. кримських татар внаслідок різних обставин,
перш за все, дискримінації, а часом і переслідувань за етнічними і релігійними ознаками та під впливом
заохочувальної пропаганди кримськотатарських релігійних лідерів, переселилися до Туреччини. Окрім
того, десятки тисяч їх були вимушені залишити свої домівки в приморських поселеннях і перебратися до
степових районів Криму. Отже, ця російська анексійна хвиля призвела вже до суттєвих змін етнополі-
тичної ситуації, особливо щодо місця і ролі кримськотатарського народу в суспільно-політичному житті
півострова, зокрема в етнополітичній сфері. По-перше, кримські татари почали втрачати тут свою домі-
нуючу роль, а, по-друге, було підготовлено ґрунт для переходу цієї ролі до російської етнічної спільноти.

Третя «хвиля» анексії, знову-таки російська, прокотилася півостровом після Кримської війни
1854–1856 рр., коли Росія вже повністю анексувала Крим. Показово, що у цій війні на боці Туреч-
чини виступили Англія, Франція та Австро-Угорщина, які на той час були найбільшими світовими
колоніальними імперіями. Деякі західні дослідники припускають, що на такий крок їх підштовхнула
не стільки турбота про долю кримськотатарського народу та інших етнічних спільнот анексованого
Росією Криму, скільки його вигідне з багатьох точок зору геополітичне розташування та привабливі
природничо-кліматичні умови.
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Ця третя російська анексійна «хвиля» спричинилася до того, що ще близько 230,000 татар зали-
шили свою Батьківщину. У цілому на кінець ХІХ ст. внаслідок другої та третьої російських анексій-
них «хвиль» чисельність кримських татар скоротилася на одну третину від їх чисельності до двох
згаданих російських анексій. До того ж за сприяння царської влади, на Кримський півострів поча-
лося масове переселення російських селян та служивих людей, що стало початком встановлення
тут їх домінуючої, а з часом і пануючої ролі. Мали місце переселення до Криму і українських селян,
однак його вплив на етнополітичну ситуацію був малопомітним.

У підсумку дві російські анексійні «хвилі» призвели до докорінних змін етнополітичної ситуації в Криму.
По-перше, кримські татари втратили тут, при чому повністю і остаточно, всі свої колишні домінуючі по-
зиції. По-друге, росіяни і за своєю чисельністю і головне за своїм статусом стали в Криму пануючим ет-
носом. Звичайно, при цьому слід враховувати, що за царату пересічне населення будь-якого етнічного
походження чи віросповідання, у тому числі й росіяни, зазнавали соціально-економічного гноблення та
політичних обмежень і переслідувань. Щодо кримських татар, українців та деяких інших етнічних спільнот
Криму, то вони, окрім цього всього, зазнавали ще й мовних, культурних та релігійних утисків. 

По-третє, з кінця ХІХ ст. серед кримських татар починається помітний процес етнічного рене-
сансу, очолюваний Ісмаїлом Гаспринським. Цей процес поєднував в собі, з одного боку, «підтримку
і лояльність до російсько-царського уряду», а з іншого боку, зусилля щодо «формування татарської
національної ідентичності». Однак на початку ХХ ст. він переріс у досить радикальний етнополі-
тичний рух т.зв. «молодих татарських націоналістів». Останні домагалися не лише мовних, культур-
них чи релігійних, а вже і політичних прав для кримськотатарського народу. У травні 1917 р. вони
проголосили Крим «автономною державою», а в жовтні того ж року утворили «Кримську демокра-
тичну республіку», яка через кілька місяців була ліквідована російськими більшовиками4. 

Четверта анексійна «хвиля», цього разу вже російсько-радянська, охопила Крим із встановлен-
ням тут радянської влади та проголошенням нею Кримської автономної радянської соціалістичної
республіки у складі Російської Федеративної соціалістичної республіки 1921 р. Ця «хвиля» розпо-
чалася в умовах післяреволюційної і післявоєнної руїни та голоду, спричиненого більшовицькою
політикою воєнного комунізму. 

Однак після 1923 р. етнополітична ситуація в Криму, як і в інших регіонах СРСР, почала суттєво
поліпшуватися на користь численних етнічних/національних меншин завдяки політики «коренізації»,
яку в масштабах України отримала назву «українізація», а в умовах Криму –«татаризація». Зокрема,
були суттєво розширені права, кримськотатарського народу, українців та представників інших етніч-
них спільнот, створені сприятливі умови для збереження та розвитку їх культур, мов, традицій тощо.
Як слушно зазначають українські та західні дослідники, «в 1920-х роках татари переживали період на-
ціонального і культурного відродження». Втім, цей період, який можна вважати ще одним позитивним
винятком, тривав недовго і вже на початку 30-х років сталінський тоталітарний режим скасував по-
літику коренізації/татаризації і взяв курс на прискорену насильницьку русифікацію. Кримських татар
було примушено перейти на використання кирилиці, їх друковані видання були оголошені антира-
дянськими і ліквідовані, відбувалося масове закриття і навіть руйнування мечетей, а тисячі лідерів
кримськотатарського народу, письменників, учених, інших представників інтелектуальної еліти були
заарештовані й знищені в 1937–38 роках або відправлені до сталінських концтаборів. Подібна доля
спіткала й інші етнічні спільноти. Всі позитивні зрушення в етнополітичній сфері часів коренізації
(українізації, татаризації) виявилися тимчасовими і були повністю ліквідовані [2].

П’ята анексіоністська «хвиля», тепер уже німецько-нацистська, «накотилася» на Крим з початком
німецько-радянської війни, точніше з його окупацією нацистською Німеччиною. Варто звернути увагу
на те, що на той час росіяни становили близько 50% населення Криму, кримські татари майже 20%,
українці лише 13,7%. Упродовж усього періоду окупації нацистська Німеччина намагалася встановити
свій т.зв. «новий порядок» в Україні взагалі, і зокрема в Криму, шляхом розігрування «етнічної» та «ре-
лігійної карт». Це була політика натравлювання представників одних етносів на інших, всілякого за-
гравання з окремими лідерами різних етнічних груп, перш за все, російської й кримськотатарської, та
наданням дозволів на відкриття й роботу їх початкових шкіл, релігійно-культових установ тощо. Вод-
ночас велася посилена пропаганда з метою залучення місцевого населення до колаборації з німецько-
нацистською владою, вступу до «національних» поліцейських сил чи військових формувань тощо.
Звичайно, про плани і приготування Гітлера та його найближчого оточення щодо виселення з Криму
(такого важливого з геополітичної точки зору і привабливого своїми природно-кліматичними умовами)
всього ненімецького населення і його заселення вихідцями з Німеччини, ніколи не згадувалося. 
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Заради наукової об’єктивності, слід визнати, що, як і в багатьох інших окупованих нацистською
Німеччиною країнах, серед населення Криму, причому різного етнічного походження, у тому числі
росіян, кримських татар, українців та інших, була й частина тих, хто пішов на співпрацю з окупа-
ційною нацистською владою. Зазначимо, що ця вкрай складна, суперечлива і трагічна проблема
не є предметом дослідження цієї статті. Зауважимо лише що, по-перше, ця проблема здавна пере-
буває у центрі інформаційної війни, яка особливо загострилася після розвалу СРСР та російської
анексії Криму в 2014 р. і сьогодні використовується для її обґрунтування й виправдання. А, по-
друге, що жорстоке, причому колективне (взагалі неприпустиме за нормами міжнародного та й на-
ціонального права) покарання (яке багатьма дослідниками прирівнюється до геноциду) понесли
лише кримські татари та ще кілька інших етнічних спільнот, але аж ніяк не росіяни, частина яких
так само пішла на співпрацю з нацистами. Отже, німецько-нацистська окупація й анексія Криму
призвела лише до загострення етнополітичної ситуації на Кримському півострові, спричинилася
до величезних людських втрат з боку всіх етнічних спільнот та масштабних руйнацій в усіх сферах
суспільного життя, а для деяких з них ще й до післявоєнних страждань і поневірянь в місцях їх ста-
лінської депортації. 

У 1944 р., одночасно зі звільненням Криму від німецько-нацистських загарбників, почалася
шоста анексійна «хвиля», цього разу знову російсько-радянська. Вона позначилася, перш за все, на-
сильницькою депортацією всього кримськотатарського народу та ще кількох етнічних спільнот до
Середньої Азії, зокрема болгар, вірмен, греків і німців, загальна кількість яких становила близько
300 тис. осіб. Щодо кримських татар, то, за різними даними, їх тоді було депортовано від 150 тисяч
до 228 тисяч осіб, близько 15–20% з яких загинули під час транспортування. Загальна кількість на-
сильно депортованих з Криму тоталітарним сталінським режимом етнічних спільнот становила
близько 500 тисяч осіб. На їх місце почалося масове переселення росіян, українців та представників
інших «надійних національностей». До того ж було ліквідовано Кримську Автономну Радянську
Соціалістичну Республіку (Кримську АРСР), а статус Криму було обмежено до статусу однієї з об-
ластей у складі Російської Федерації [4, с. 278–279].

Зрозуміло, що все це призвело до чергової докорінної зміни етнополітичної ситуації в Криму. За
нашим висновком, її характерними рисами стали: 1) повна відсутність там основного корінного на-
роду – кримських татар; 2) вилучення з ужитку татарської мови, на той час державної мови, згідно
з Конституцією Кримської АРСР; 3) тотальне «очищення» від усього, що могло б нагадувати про
кримських татар – знесення цвинтарів, знищення пам’яток матеріальної та духовної культури, зміна
топонімів; 4) відновлення тоталітарного сталінського режиму; 5) встановлення повного і неподіль-
ного панування росіян, їх мови, культури, способу життя тощо.

1954 р. постановою радянського уряду, зокрема вольовим рішенням М.С. Хрущова, Крим було
виведено зі складу РСФСР і включено до складу УРСР. Немає можливості та й особливої потреби
втручатися в доволі гострі дискусії щодо легітимності, справжніх причин та намірів тогочасного ра-
дянського керівництва. Зазначимо лише, що якихось позитивних для корінного населення змін
і зрушень в етнополітичній ситуації в Криму за часи його перебування у складі УРСР не відбулося.
Щоправда, в ті часи були реабілітовані репресовані й депортовані тоталітарним сталінським режи-
мом кримські татари та інші етнічні групи. Але процеси їх повернення на Батьківщину та соціальної
і етнополітичної адаптації затягнувся на десятиліття, наштовхнувшись на безліч реально існуючих
і ще більше штучних перешкод [3]. 

Після дезінтеграції СРСР у 1991 р. Кримський півострів опинився у складі незалежної України.
Наступні 24 роки принесли населенню Криму, зокрема кримським татарам, як певні позитиви, так
і чимало розчарувань, аналіз яких виходить за рамки цієї статті.

У лютому-березні 2014 р. Крим «накрила» чергова, вже сьома за загальним ліком і п’ята російська
анексійна «хвиля». Вона була засуджена низкою міжнародних організацій (ООН, ЄС, НАТО та ін.)
та лідерами більшості країн світу. Проти Росії було застосовано досить жорсткі санкції. Показово,
що найбільш активно запобігти російській анексії, а потім і виступати проти неї намагалися саме
кримські татари. Сьогодні вони теж демонструють певний спротив російській анексії і ведуть по-
сильну боротьбу за повернення Криму до складу і під юрисдикцію Україні. 

Проте, попри все це, «нова стара» російська анексія Криму продовжується. Вона, як і попередні анек-
сійні «хвилі», суттєво впливає на етнополітичну ситуацію на півострові. Зокрема вона спровокувала нову
хвилю вимушеної еміграції частини населення Криму. Лише за перші 10 місяців після російської анексії
Криму звідти виїхало понад 20 тисяч людей, у тому числі близько 10 тисяч кримських татар5. 

5 З початку анексії з Криму виїхали 10 тисяч кримських татар. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://dt.ua/
UKRAINE/z-pochatku-aneksiyi-z-krimu-viyihali-10-tisyach-krimskih-tatar-161931html)
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Внаслідок цього російська етнічна група зміцнила і дедалі зміцнює своє неподільне панівне ста-
новище в Криму. 

До того ж почалися досить масові порушення прав людини в Криму. Недарма український ом-
будсмен Валерія Лутковська, підсумовуючи наслідки російської анексії взагалі, і зокрема в етнопо-
літичній сфері, зазначила: «За рік окупації Крим перетворився на півострів страху»6. Справді, для
кримськотатарського народу та української й інших етнічних спільнот в Криму знов, і в котре вже,
склалася вкрай несприятлива етнополітична ситуація. Вона характеризується посиленням напру-
женості у відносинах з російською спільнотою та відчуттям безперспективності й дедалі зростаючої
небезпеки для всіх етнічних спільнот півострова. 

З наведеного випливають такі висновки. Анексії були і залишаються грубим порушенням міжна-
родного права. Вони можуть неодноразово повторюватися, перетворюючись на своєрідні анексійні
«хвилі». Анексії призводять до суттєвих змін в етнополітичній ситуації анексованих країн. Вони
також часто супроводжуються дискримінацією за етнічною чи релігійною ознакою і навіть насиль-
ницькою депортацією окремих етнічних спільнот. Все це вимагає подальшого вдосконалення між-
народного права, зокрема, з одного боку, щодо більш жорсткого покарання того, хто здійснює
анексію, а з іншого боку, щодо більш потужної підтримки її жертви. 
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АНОТАЦІЯ
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SUMMARY
This article deals with the issue of the International Monetary Fund activities in the field of social policy. The author
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Постановка проблеми. Процес глобалізації є невід`ємною частиною лібералізації міжнародної
торгівлі, міжнародних валютно-кредитних відносин. Одним із найважливіших акторів глобалізації
світогосподарських зв’язків виступає Міжнародний валютний фонд (МВФ), який займає ключове
місце в розглядуваній системі. Регулююча та стабілізуюча функції цієї організації є безперечно важ-
ливими й необхідними. Одним із найважливіших напрямів діяльності МВФ наприкінці ХХ ст.
є сприяння демонтажу адміністративно-командної системи управління економікою в постсоціа-
лістичних країнах, її переходу до системи ринкових відносин та інтеграції у світове господарство. 

Вивчення співробітництва МВФ із транзитивними країнами Європи має не тільки наукове,
а й практичне значення для використання результатів аналізу при розробці Україною власної
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економічної моделі і формуванні стратегії співробітництва з міжнародними економічними та фі-
нансовими організаціями. Актуальність статті полягає у вивченні основних напрямів впливу МВФ
на макроекономічну стабілізацію в країнах ЦСЄ та виробленні на цій основі нових наукових ре-
зультатів, які можуть бути використані в Україні. Обрання сучасною Українською державою вектору
європейського розвитку, що означає у майбутньому її вступ до Європейського Союзу стало одним
із аргументів або підстав для звернення українського Уряду за отриманням кредиту від Міжнарод-
ного валютного фонду для успішного розвитку національної економіки. А тому й виникає необхід-
ність проведення ґрунтовного наукового дослідження діяльності МВФ у галузі соціальної політики
щодо кредитованих ним країн на прикладі України, Чехії та Греції.

Дослідження і публікації. Дослідженням розглядуваної теми займаються такі вітчизняні та зару-
біжні вчені: І.В. Антоненко,  В.Г. Кабанов, І.В. Примаченко, В.В. Салтинський та інші, хоча окремі
аспекти досліджуваного питання потребують ґрунтовних подальших досліджень.

У світі з’являється розуміння того, що глобалізація економіки – не лише створення більш широких
ринків товарів і послуг, банківської сфери тощо. Глобалізацію не можна відокремити від соціальної
політики. «Суспільство, позбавлене соціальних цінностей, не може вижити, і глобальне суспільство
потребує універсальних цінностей, здатних утримати його від розпаду» – стверджує визначний аме-
риканський фінансист угорсько-єврейського походження, меценат, філософ Дж. Сорос [1]. 

Вигоди глобалізації розподіляються у світі дуже нерівномірно. На тлі безпрецедентного багатства –
гнітюча бідність і нерівність між країнами та всередині країн. Майже половина населення світу змушена
жити менш ніж на 2 долари США на день, а 1,2 млрд осіб існують менш ніж на 1 долар. Із загальної чи-
сельності робочої сили у світі (приблизно 3 млрд осіб) – 140 млн населення взагалі не мають роботи. За
умов лобіювання керівництвом розвинених країн інтересів своїх товаровиробників, що широко прак-
тикується останнім часом, ключова роль держави має полягати в стимулюванні використання переваг
глобалізації, з одного боку, і в протидії її негативному впливові – з іншого. Така політика має сприяти
посиленню конкурентних переваг національної економіки та ефективності соціальної політики. Вона
має стати невід’ємною складовою системи забезпечення національної безпеки держави [1; 2].

Виклад основного матеріалу. Для розуміння відносин між країнами-реципієнтами кредитів до-
цільно ознайомитися з основними механізмами кредитування від МВФ:

– Резервна частка. Перша порція іноземної валюти, яку країна-член може отримати в МВФ
у межах 25% квоти, називалася до ямайської угоди «золотою», з 1978 р. — резервною часткою
(«Reserve Tranche»).

– Кредитні частки. Засоби в іноземній валюті, які країна-член може отримати понад розмір ре-
зервної частки (у разы її повного використання авуари МВФ у валюті країни досягають 100%),
поділяються на чотири кредитні частки або («Credit Tranches»), які становлять по 25% квоти.

– Домовленості про резервні кредити стенд-бай («Stand-by Arrangements») (із 1952 р.) забезпечу-
ють країні-члену гарантію того, що в межах визначеної суми і протягом терміну дії угоди вона
може за умови дотримання обумовлених в угоді умов безперешкодно отримувати від МВФ іно-
земну валюту в обмін на національну. 

– Механізм розширеного кредитування («Extended Fund Facility») (з 1974 р.) доповнив резервну
і кредитні частки. Він призначений для надання кредитів на більш тривалий період і в більших
розмірах щодо квот, ніж у рамках звичайних кредитних часток [3].

Із досвіду Чехії. Заступник голови Національного банку Чехії Моймир Гампл висловив думку, що
МВФ навмисно спровокував кризу в Східній Європі, щоб створити ситуацію, за якої регіон зму-
шений був би звернутися до фонду за фінансовою допомогою.

За словами представника чеського Центробанку, до кризи у МВФ практично не було «клієнтів»,
однак керівництво фонду в особі Домініка Стросс-Кана (2007–2011 рр.) вдало скористалося кризою,
щоб розширити поле діяльності й збільшити свої фінансові ресурси, передає інформаційне агентство
«Reuters» слова Моймира Гампла в інтерв’ю австрійським ЗМІ. Говорячи про перспективи приєд-
нання Чехії до Єврозони, він відзначив, що країна не поспішає вступати у валютний союз, тим
більше, що чеському Центробанку вдається контролювати інфляцію в країні. При цьому країна роз-
плачується за незалежність своєї грошової політики сильними коливаннями курсу валюти, визнав
Моймир Гампл. Так чи інакше, питання приєднання Чехії до зони обігу єдиної європейської валюти
не є терміновим ні для Праги, ні для Єврозони, де у зв’язку з кризою необхідність у нових членах
скоротилася. Крім того, Моймир Гампл підкреслив, що приєднання до Єврозони не є панацеєю для
європейських країн, що розвиваються. Більше того, ризик зниження конкурентоздатності при такій
ситуації, навпроти, зростає: «Деякі помилково думають, що приєднання до Єврозони дозволить їм
вільно зітхнути, що в підсумку приводить до грецького сценарію», – зазначив він [4].

Крім того, президент Чеської Республіки Вацлав Клаус проти того, щоб країна, ослаблена бор-
говою кризою отримувала кредит МВФ, який повинен бути використаний для підтримки Єврозони.
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На його думку, якщо ж Чехії все-таки доведеться позичити МВФ, то немає необхідності спустошу-
вати валютні резерви Чеського національного банку. Зовсім не треба брати гроші у платників по-
датків, цитує Вацлава Клауса Чеське радіо [5]. 

Із досвіду Греції. Важливою проблемою є самі масштаби діяльності фонду. Розмір грецького боргу
неминуче тягне за собою кредитування масштабів, які значно перевищують ті обсяги, на які можуть
розраховувати інші країни. «Винятковий доступ» до ресурсів МВФ, виданий Греції в 2010 р., був
установлений на «сукупному ліміті в 600%» від квоти країни в МВФ. Замість цього в квітні 2013 р.
сукупне фінансування було досягло свого піку на позначці 3212% від грецької квоти.

Причиною, з якої МВФ був змушений узяти на себе такі зобов’язання, була початкова відмова
Європи від розгляду скорочення боргу Греції, викликана страхом влади перед тим, що фінансова
криза прорветься через брандмауер банківської системи Єврозони. Це рішення призвело до невиз-
наченості щодо здатності валютного союзу впоратися з кризою і збільшення спаду в грецькому ви-
робництві. Коли в 2012 р. нарешті було досягнуто згоди щодо реструктуризації боргу, це створило
вікно для приватних кредиторів, що дозволило зменшити їх вразливість, переклавши залишкові
претензії на платників податків. У 2013 р фонд визнав, що його аналітики знали про нестійкість
грецького боргу, однак вирішили слідувати первісній програмі, «побоюючись, що зовнішні ефекти,
пов’язані з Грецією, будуть загрожувати Єврозоні та світовій економіці».

Крім того, з листопада 2010 р. по квітень 2013 р. МВФ переглянув свій прогноз про номінальний
ВВП Греції в 2014 р. у бік зниження на 27%. Це поставило під сумнів прозорість і підзвітність про-
гнозів фонду про стійкість боргів. Із цієї інформації випливає, що МВФ не зміг надати достовірну
основу для коригування, яку повинна була виконати Греція. Тобто метою порятунку Греції було не
відновлення процвітання жителів країни, а порятунок Єврозони. Ураховуючи це, новий грецький
уряд має всі підстави ставити під сумнів умови, висунуті перед країною.

Угоди, прийняті попередньою адміністрацією, безсумнівно, скоротили спектр політичних дій,
доступних для нового уряду, особливо щодо скорочення боргу, що вимагало б одностороннього ого-
лошення дефолту і виходу з Єврозони. Однак демократично обраний уряд не повинен бути пов’яза-
ний зобов’язаннями своїх попередників, і це вірно після виборів, які, по суті, були референдумом
із приводу цих політичних рішень.

Ультиматуми від установ, ніким не обраних, які скомпрометували власну легітимність, розігріли
антисоюзні настрої по всьому континенту. Найстрашнішим результатом поточних переговорів буде
вимога погашення поточних кредитних зобов’язань в обмін на деякі невеликі поступки. Такий ре-
зультат призведе до подальшого зростання підтримки партій і рухів в інших країнах, які виступають
за вихід з ЄС, і призведе до втрати можливого рішення як для Європи, так і для самої Греції [6].

Банки й інші фінансові інституції Європи проводять стрес-тести своїх внутрішніх систем і по-
вертаються до екстрених планів на випадок можливого виходу Греції з єврозони. Про це пише «The
Wall Street Journal». Серед компаній, які вдаються до таких кроків, джерела видання назвали «Citig-
roup Inc.», «Goldman Sachs Group Inc.», а також британського брокера «ICAP PLC». Плани ком -
паній, як уточнюється, включають «детальні перевірки по контрагентах, на яких вихід Греції
з Єврозони може справити суттєвий вплив, вивчення ризиків за кредитами і тестування того, як
вони будуть надавати транскордонне фінансування для місцевих операцій». Деякі фірми також го-
туються до «впливу на платіжні системи і проводять тести валютно-трейдингових платформ, щоб
зрозуміти, як вони справляться з додаванням грецької валюти» [7].

Доцільно розглянути ретроспекцію розглядуваних подій. На початку березня 2010 р. в Афінах
і Салоніках відбулись масові демонстрації, що супроводжувались зіткненнями з поліцією. Ці акції
протесту стали наймасовішими з часу оприлюднення урядом соціалістів плану скорочення націо-
нального боргу країни та приборкання бюджетного дефіциту. Програма уряду, аби впродовж 2010 р. зни-
зити цей показник до 8,7%, а також зменшити національний борг, що становить 300 млрд євро,
передбачає такі заходи: заморожування зарплат працівникам бюджетної сфери, 10-відсоткове ско-
рочення допомоги працівникам держсектора, підвищення пенсійного віку в 2015 році до 63 років,
а також збільшення акцизів на бензин, алкоголь і тютюн. 4 березня в одній із акцій протесту під час
зіткнення з поліцією від сльозогінного газу постраждав національний герой Греції Маноліс Глезос,
який отримав опік рогівки очей. Після цього інциденту влада ухвалила рішення відмовитись від
сльозогінного газу для розгону демонстрантів.

На заклик Загальної конфедерації праці Греції до протестувальників 5 травня 2010 р. приєдна-
лися працівники приватного сектора. Події 5 травня обернулись справжньою трагедію: демонстра-
ція переросла в масове заворушення, 3 особи загинули під час підпалів будинків, десятки отримали
травми. Кореспонденти «Euronews», описуючи події 5 травня, повідомили: «Атаковано банки і пар-
ламент: в Афінах уже не залишилося установ, в яких можна відчувати себе в безпеці. Іншими
словами – Греція пережила сьогодні громадянську війну» [8].
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Наступного 2011 р. 22 червня уряд Греції за підтриманою грецьким парламентом пропозицією
нового міністра фінансів Евангелоса Венізелоса прийняв середньострокову програму жорсткої еко-
номії. Вона передбачає зниження мінімального індивідуального доходу, оподатковуваного податком
на прибуток, із 12 тис. до 8 тис. євро на рік. Прийняття програми викликало нову хвилю протестів.
28 червня розпочався 48-годинний загальнонаціональний страйк, організований двома найбіль-
шими грецькими профспілками. 

У листопаді уряд Йоргоса Папандреу пішов у відставку. Новий перехідний уряд очолив Лукас
Пападімос. Своїм головним завданням Лукас Пападімос назвав збереження членства Греції у Єв-
розоні. Між тим у ЗМІ все частіше з’являлися повідомлення про можливе виключення країни із
зони євро та повернення до грецької драхми. Також у третьому кварталі 2011 р. рівень безробіття
в країні сягнув позначки 17,7% – рівня 1998 р. [8]. 

У результаті страйку в листопаді 2014 р. були скасовані всі внутрішні й зовнішні авіарейси, за-
криті державні установи, порушена робота громадського транспорту, включаючи припинення ро-
боти поїздів і поромів, як повідомляло «Reuters». Загальна конфедерація трудящих Греції (GSEE)
і Конфедерація профспілок службовців Греції (ADEDY) оголосили страйк на знак протесту проти
запланованих звільнень і пенсійної реформи, яких вимагали Євросоюз і МВФ [9].

«Ми пообіцяли виборцям припинити співпрацю з представниками МВФ, Єврокомісії і Євро-
пейського центрального банку, оскільки ми відкидаємо запропоновані заходи економії», – заявив
у п’ятницю, 30 січня 2015 р., в Афінах новий міністр фінансів країни Янніс Варуфакис після зустрічі
з главою Єврогрупи Йеруном Дейсселблумом. Глава МВФ Крістін Лагард заявила, що Греція все
ще має провести низку реформ, пов’язаних із підвищенням ефективності збору податків і знижен-
ням судових заборгованостей. У Євросоюзі також відмовилися прощати борги Греції, але заявили
про готовність дати відстрочку по їх поверненню [10]. Новий прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас
пообіцяв відновити гідність Греції після того, як він виграв вибори. Алексіс Ціпрас обіцяв виборцям
домогтися перегляду умов економічної допомоги і списання частини зовнішнього боргу Греції, який
зараз становить 320 млрд євро (175% ВВП країни) [11].

Із досвіду України. Україна стала членом МВФ у 1992 р. відповідно до Закону України «Про вступ України
до Міжнародного валютного фонду». У цей час квота України у Фонді становить 1 млрд 372 млн СПЗ.
Із 1994 р. співпрацю України з МВФ було активізовано за такими програмами, як: STF, Stand-by та «Ме-
ханізм розширеного фінансування» (EFF). Кошти за ними в основному направляються на фінансування
дефіцитів платіжного та торговельного балансів країни. Важливим напрямом використання кредитів
МВФ є також формування валютних резервів. Зокрема, за рахунок кредитів МВФ Україні вдалось успіш -
но провести грошову реформу та ввести конвертованість гривні за поточними операціями.

У співробітництві України з МВФ виділяють кілька етапів співпраці.
Перший етап – у 1994–1995 pp. Україні було надано фінансову допомогу у вигляді системної

трансформаційної позики (STF – Systemic Transformation Facility) на суму 498,7 млн СПЗ або
763,1 млн дол. США для підтримки платіжного балансу України. Проте через невиконання Украї-
ною ряду умов програму було завершено достроково.

На другому етапі, протягом 1995–1998 pp., Україна співпрацювала з МВФ за трьома річними про-
грамами «stand-by» з метою підтримки курсу національної валюти і фінансування дефіциту платіжного
балансу та отримала кредити на загальну суму 1 318,2 млн СПЗ, або близько 1 935 млн дол. США.

Третій етап, 1998–2002 pp. – співробітництво в рамках програми розширеного фінансування (EFF –
Extended Fund Facility), яка передбачала надання Україні кредиту на загальну суму 2,6 млрд дол. США.

У грудні 2000 р. термін дії Програми EFF було продовжено до вересня 2002 р., але МВФ так і не
надав Україні залишкової суми кредитів, визнавши негативними висновки останнього перегляду ходу
виконання програми. У рамках Програми EFF Україна отримала 1193,0 млн СПЗ, або 1591,0 млн дол.
США, які були спрямовані на поповнення валютних резервів Національного банку України.

На четвертому етапі, 2004–2005 рр., після завершення співробітництва за Програмою EFF, уряд
України серед прийнятних форм подальшого співробітництва України з Міжнародним валютним
фондом на безкредитній основі обрав попереджувальну програму «стенд-бай», що була розрахована
на 12 місяців. Ця програма передбачала можливість України отримати кредит на суму 411,6 млн
СПЗ, що було еквівалентом приблизно 600 млн дол. США, за умови погіршення платіжного балансу
або стану валютних резервів. У рамках Програми передбачалася поступова трансформація відносин
між Україною та МВФ до безкредитних. Строк дії цієї угоди закінчився відповідно до її умов.

Як було зазначено вище, наступним етапом у відносинах із МВФ стали безкредитні стосунки
між Україною та МВФ. Співробітництво України з МВФ було зосереджено на наданні технічної до-
помоги, спрямованої на усунення загроз стабільності та вирішення проблем, пов’язаних із макрое-
кономічною, грошовою, валютною, податковою та бюджетною політикою. У середньостроковій
перспективі таке співробітництво може включати надання технічної допомоги з питань, пов’язаних
із боргом, тіньовою економікою та прогнозуванням. Протягом 2005–2006 рр. технічні місії МВФ
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кілька разів відвідували Україну з метою надання урядові допомоги в різноманітних сферах, у тому
числі щодо управління державним боргом, фінансово-бюджетної політики та управління митними
справами. У 2006–2007 рр. експерт МВФ на постійній основі був залучений до діяльності Мініс-
терства фінансів України щодо фінансового аналізу й прогнозування, стратегії планування бюджету
й контролю за фінансовою стабільністю. Співробітництво України з МВФ було пожвавлено в 2008 р. за
несприятливої ситуації на світових фінансових ринках. Результатом поновлення співпраці стало
затвердження МВФ 5 листопада 2008 р. програми для України за дворічною угодою «стенд-бай» із
обсягом фінансування 16,43 млрд дол. США (близько 800% квоти України).

Протягом дії програми «стенд-бай» Україна отримала три транші загальним обсягом 10,6 млрд дол.
США, з яких 4,5 млрд дол. США було спрямовано безпосередньо до Державного бюджету на фінан-
сування фіскального дефіциту, в тому числі на погашення зовнішніх боргових зобов’язань уряду України.
Зокрема, підтримки обмінного курсу національної валюти та ліквідності банківського сектора. Другий
транш на загальну суму 1,875 млрд СПЗ було розподілено таким чином: 1 млрд СПЗ отримало Мініс-
терство фінансів для фінансування фіскального дефіциту, в тому числі на погашення зовнішніх бор-
гових зобов’язань уряду, 875 млн СПЗ отримав Національний банк України для поповнення
міжнародних резервів із метою регулювання платіжного балансу, підтримки обмінного курсу гривні
та ліквідності банків. Третій транш за програмою було в повному обсязі зараховано на рахунок Дер-
жавного казначейства України для вирішення питань підтримки бюджетного сектора.

Черговий транш у сумі близько 3,9 млрд дол. США передбачалося отримати у листопаді 2009 р.
Однак перегляд програми завершено не було, а фінансування фактично було припинено. У серпні
та вересні 2009 р. Україна, як країна-учасниця МВФ, отримала кошти на свій рахунок авуарів у рам-
ках загального та спеціального розподілів на загальну суму 1,309 млрд СПЗ. У листопаді й грудні
2009 р., виконуючи рішення Кабінету Міністрів України, Міністерство фінансів звернулося до
МВФу з вимогою про конвертацію зазначених фінансових ресурсів. За результатами проведеної ро-
боти було залучено 1,228 млрд СПЗ (еквівалент приблизно 2 млрд дол. США). Отримані від МВФ
ресурси дозволили уряду та Національному банку втримати макроекономічну ситуацію під контро-
лем, не допустити дефолту та в умовах розвитку кризових явищ в економіці, а також не скорочувати
фінансування соціальних видатків. Програма з МВФ стала сигналом для інвесторів, який допоміг
утримати рейтинги України та її цінних паперів на прийнятному рівні.

У березні та квітні 2010 р. в Україні працювали технічні місії МВФ, які ставили перед собою мету
дослідити макроекономічну ситуацію в країні та з’ясувати можливості для відновлення кредиту-
вання. За результатами візиту делегації України до США у квітні 2010 р. Міністерству фінансів було
передано доопрацьовану версію проектів Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фі-
нансову політику. 28 липня 2010 р. Рада Директорів МВФ ухвалила рішення про започаткування
нової програми співробітництва для України, в рамках якої Україні протягом 2010–2013 рр. плану-
ється надати кредиту розмірі 15,15 млрд дол. США.

Протягом цього періоду обсяг кредиту МВФ становив понад 20 млрд доларів. Кардинальних змін
у продовженні співпраці України з МВФ внесла внутрішньополітична ситуація в нашій країні, що
виникла в листопаді 2013 р. і, власне, триває до тепер. Євромайдан, Революція гідності, анексія
Росією Криму, війна на Донбасі, асоціація з Євросоюзом стали вагомим викликом не лише для
України, а й для Європи. Сигналом SOS для всього світу.

Особливістю цього періоду, на відміну від попередніх періодів революційної активності українського
суспільства, є та обставина, що причиною збурення стали не проблеми соціально-економічного харак-
теру, а прагнення європейських цінностей: свободи, демократії, боротьби з корупцією, люстрації.

МВФ, уперше за багаторічну історію своєї діяльності (З 1945 року) не просто подовжив, а значно
розширив програму співпраці з Україною, незважаючи на внутрішній збройний конфлікт, і тривалу
(понад 1 рік) антитерористичну операцію.

11 березня 2015 року Рада Директорів МВФ ухвалила рішення про відкриття лінії розширеного
кредитування на 4 роки обсягом понад 17 млрд дол. Уже 13 березня Уряд України отримав у своє
розпорядження 5 млрд дол.. кредиту МВФ [12; 13].

Ефективність, доцільність кредитів МВФ в економіку України є предметом суперечки, протисто-
яння як у політичних, так і в експертних колах. Тепер особливо. Адже ніколи раніше кредити МВФ не
мали такого безпосереднього впливу на формування соціальної політики країни, як у 2015 році. Прямо
чи опосередковано умовою отримання траншу були насамперед оптимізація системи соціальних пільг
і допомог, в т.ч. системи пенсійного забезпечення. Приведення до рівня собівартості цін і тарифів на
житлово-комунальні послуги. Це не лише не популярні, а рішення на межі соціального вибуху. Але
щоб подібного не відбулося, інституціям державної влади, Уряду зокрема необхідно дуже чесно,
доступно пояснити суспільству, яка мета реформ і як довго потрібно «потерпіти». Реформи в режимі
«шокової терапії» у кожному суспільстві є непопулярними. Але якщо вони тривають недовго (до двох
років) і декларують поступове покращення рівня життя людей, то є ефективними й досягають своєї

Надія Мякушко. Діяльність Міжнародного валютного фонду в галузі соціальної політики [...]



мети. У Польщі, Румунії, Чехії, Греції наслідком таких реформ стало входження до складу Євросоюзу,
Зони вільної торгівлі, світової банківської системи, єдиного безвізового простору.

Великого значення у соціальній політиці має пенсійна реформа. Уряд України зробив реальні
і радикальні кроки на шляху до встановлення єдиних принципів нарахування пенсій. Система
спеціальних пенсій буде ліквідована. На часі план створення європейської системи пенсійного за-
безпечення, яка передбачатиме в тому числі елементи накопичувальної системи та розвитку недер-
жавного пенсійного страхування [14]. МВФ не вимагає підвищення пенсійного віку. Про це заявив
міністр соціальної політики, спростовуючи поширену низкою ЗМІ інформацію про наявність у Ме-
морандумі з МВФ зобов’язання України підвищити пенсійний вік на 5 років для звичайних пен-
сіонерів. Джерело цієї інформації – ефір «5 каналу». Як відзначив міністр, у Меморандумі з МВФ
немає жодних зобов’язань України про підняття пенсійного віку для трудових звичайних пенсій,
які нараховуються 97% українців. За його словами, в ході переговорів із МВФ українській стороні,
в тому числі й на прикладі пенсійної реформи 2011 р., удалося переконати представників Фонду,
що таке підвищення буде неефективним і не принесе бажаного економічного результату.

Але, на жаль, дефіцит Пенсійного фонду не лише не зменшився, а навпаки він збільшився –
у 2011 р. він становив 50 млрд гривень, а сьогодні вже понад 80 млрд гривень. Водночас Павло Ро-
зенко стверджує, що відповідно до вимог МВФ буде змінено систему виходу на дострокову пенсію
людей, які мають на це право. Ця ситуація вже врегульована, оскільки Верховна Рада ухвалила закон
щодо внесення змін до законодавчих актів про пенсійне забезпечення [15].

Незважаючи на нові зміни в соціальній політиці, всі соціальні програми, зафіксовані в держбю -
джеті, будуть виконані в повному обсязі. Про це в прямому ефірі «Радіо Свобода» відзвітував міністр
соціальної політики Павло Розенко. Це стосується запланованих у Держбюджеті підвищення міні-
мальних соціальних стандартів, мінімальних зарплат і пенсій із грудня 2015 р. на 13%. Міністр на-
гадав, що на програму субсидій передбачено додатково 12,5 млрд грн: «У цілому ж на рік сума
складає 25 млрд грн. Це рекордна для України цифра, яка буде виділена на підтримку соціально не-
захищених верств населення. Загалом приблизно 4 млн родин буде охоплено системою субсидій».
Підсумовуючою тезою очільника міністерства стала: «Для нас найголовніше в цей непростий час –
запустити ефективний механізм для соціального захисту людей» [16].

Продовження співпраці України з МВФ може принести користь економіці країни, але при цьому
присутні й деякі ризики. Продовження співпраці з МВФ має стати гарантією проведення структур-
них реформ в українській економіці. Другий позитивний момент — внутрішня і зовнішня стабіль-
ність, підтримка курсу, покриття дефіциту бюджету. Разом із тим робота програми МВФ означає
можливість появи ризиків, зокрема кошти від МВФ можуть бути витрачені не на структурні ре-
форми. Другим ризиком є збільшення державного боргу, що у свою чергу може призвести до не-
здатності уряду його обслуговування і загрози дефолту [3].

МВФ готовий активізувати переговори з Україною щодо перегляду програми співпраці, але
тільки після досягнення «остаточних результатів» у переговорах Києва і Москви щодо перегляду
газових угод. Уряд України домагається від МВФ до кінця нинішнього року отримати два транші
по 1,5 млрд дол. кожен. Запозичення передбачається направити в резерви Національного банку
України, оскільки кошти МВФ потрібні Україні, насамперед, для підтримки курсу гривні. Країна
має дефіцит балансу торговельних операцій і досить високий рівень попиту на іноземну валюту для
розрахунків за російський газ. Тому логічно, що серед вимог, які висуває МВФ до України, – кори-
гування тарифів на газ і теплопостачання в бік їх збільшення [17].

На наш погляд, для отримання Україною фінансової допомоги від МВФ влада країни повинна
не менш ніж на 40% підвищити тарифи на газ для населення. Ця норма є в проекті Меморандуму
про економічну та фінансову політику між Україною і МВФ [18].

МВФ виділить постраждалій від війни Україні 17,5 млрд дол. фінансової допомоги, запобігаючи
тим самим банкрутство України. Така заява прозвучала в той момент, як лідери чотирьох країн –
Росії, України, Франції та Німеччини – домовилися про режим припинення вогню на сході України.
Глава МВФ Крістін Лагард повідомила, що кредит розрахований на 4 роки. Таким чином, загальний
обсяг фінансування Фондом української економіки становитиме 22 млрд дол. [19].

Прем’єр Арсеній Яценюк на засіданні уряду заявив, що гроші від траншу МВФ не можуть піти
на соціальні виплати чи пряме підвищення соціальних стандартів. Усі попередні умови МВФ Укра -
їною виконані, і тепер Київ чекає рішення Ради директорів МВФ про виділення грошей Україні.
Як він висловився: «Ми очікуємо на позитивне рішення Ради директорів МВФ. Загальна програма
на 4 роки, обсяг фінансування 25 млрд. доларів» [20].

На жаль, ці гроші не можуть іти на соціальні виплати, на пенсії, на зарплати, на безпосереднє
підвищення життєвих стандартів. Однак ці гроші є запорукою зростання української економіки.
Уряд збільшить доходи держбюджету, що дасть можливість переглянути соціальні стандарти в бік
збільшення, створити додаткові робочі місця, стабілізувати економіку, збільшити експорт, стабілі-
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зувати валютний курс, що уже частково зроблено. Напередодні 10 березня 2015 р. Президент Петро
Порошенко підписав низку законів, ухвалення яких є однією з умов надання Україні розширеного
кредитування з боку Міжнародного валютного фонду [20].

МВФ планує проводити перегляд угоди з Україною кожні три місяці, починаючи з 15 червня
2015 р. Про це йдеться у звіті-меморандумі між Україною і МВФ. Так, перший перегляд заплановано
15 червня 2015 р. із поданням критеріїв ефективності програми до кінця місяця. Далі такі дії будуть
проводитися кожного 15 числа у вересні, грудні, березні та червні. Останній, 15-й перегляд очіку-
ється 15 грудня 2018 р. При цьому у 2015 р. фонд може надати Україні ще три транші по 1 млрд 666,76
млн дол., у 2016 р. – чотири транші по 621,92 млн дол., у 2017 р. – чотири транші по 626,30 млн дол.,
а в 2018 р. – чотири транші по 630,68 млн дол. Згідно з меморандумом, Україна відчує найбільше
навантаження за зобов’язаннями перед МВФ у 2018-му і 2023–2024 рр., що, звичайно, відобразиться
на соціальній сфері українського суспільства [21].

Висновки. Отже, основні вектори кредитування з боку МВФ урядів України та Чехії спрямовані
передусім на стабілізацію курсу національних валют – української гривні, чеської крони, стабіль-
ності євро у Греції – тобто, не на покращення економічного рівня населення: підвищення заробіт-
них плат, пенсій, соціального забезпечення загалом. 

Для української економіки співпраця з МВФ – це також політика «затягування поясів», адже те-
перішній уряд не обіцяє кардинального підвищення заробітних плат, збільшення прожиткового мі-
німуму, стабільності цін на енергоносії, хоча запевнив про створення нових робочих місць. Кредити
потрібно коли-небудь віддавати, адже вони збільшують державний борг. Хоча будемо сподіватися,
що вони стануть гарантією нових економічних реформ, міцності гривні щодо євро та долара, під-
вищать життєвий рівень громадян України. 

На прикладі грецького досвіду українським політикам не варто вважати, що вступ у Євросоюз
з подальшим переходом до Єврозони є умовою стабільного економічного поступу держави. Кожен
посадовець, особливо фінансової сфери, має виконувати поставлені завдання відповідно до своєї
кваліфікації, щоб не допустити економічного колапсу. Україні на цьому етапі потрібно проводити
політику, аналогічну Чехії, – не просто вірити у світле майбутнє, а вже сьогодні втілювати нову
економічну політику. Однією з основних передумов її успішності – подолання корупції, тіньової
економіки. 
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ЄВРЕЙСЬКІ ЕМІГРАНТИ В ЕКОНОМІЧНОМУ 
ТА КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ ХАРБІНА (КИТАЙ)
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АНОТАЦІЯ
Розглядається економічна й культурна діяльність єврейських емігрантів у Харбіні (Китай) наприкінці

ХIX – першій половині XX століття. Масове прибуття євреїв у Харбін було пов’язане з будівництвом
Китайсько-Східної залізниці. Пік їхньої соціальної, культурної та економічної діяльності припадає на
початок ХХ століття, але поступово вщухає й фактично припиняється до середини ХХ століття, що
спричинено виїздом євреїв із Китаю. Попри це, єврейські емігранти зробили значний внесок у розвиток
і піднесення міста, а також вплинули на подальший розвиток культурного й соціального життя Хар-
біна. Доведено, що єврейська еміграція надала Харбіну можливість уперше ближче дізнатися про євро-
пейську культуру, особливо музичне мистецтво.

Ключові слова: євреї, Харбін, Хейлунцзян, Китай, емігранти.

JEWISH IMMIGRANTS IN THE ECONOMIC 
AND CULTURAL DEVELOPMENT OF HARBIN (CHINA)

Cheng, Hongze,
Heilongjiang Academy of Social Sciences (China),
Institute of Russian,
Junior Researcher, 
E-mail: rus163@163.com

SUMMARY
We consider the economic and cultural activities of Jewish emigrants in Harbin (China) at the end of XIX –

first half of XX century. The massive arrival of Jews in Harbin was connected with the construction of the
Chinese Eastern Railway. The peak of their social, cultural and economic activity occurs at the beginning of
the twentieth century, but gradually dies down and actually stopped by the middle of the twentieth century, due
to the departure of Jews from China. Yet Jewish emigrants made a great contribution to the development and
the rise of the city and had a significant impact on the further development of the cultural and social life of
Harbin. It is proved that Jewish emigration provided the first opportunity to learn Harbin closer to European
culture, especially the art of music.

Key words: Jews, Harbin, Heilongjiang, China, immigrants.
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Первые евреи из России прибыли в северо-восток Китая после заключения договора с Китаем
о строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в 1897 году [3]. Их деятельность
была связана с обеспечением строительства: поставка строительных материалов, товаров и продук-
тов для рабочих и служащих. С началом эксплуатации КВЖД их стали принимать на работу в ка-
честве инженеров ж/д, врачей, а также подрядчиков и торговцев [5].

Иммигрантов привлекали благоприятные экономические условия, а также атмосфера националь-
ной и религиозной терпимости Харбина. Чтобы избежать дискриминации, все больше евреев пере-
езжали в Харбин из царской России, вливаясь в социальную жизнь города [7, c. 42–43]. К 1902 г.
еврейская эмиграция владела уже десятью торговыми предприятиями, через год была уже основана
еврейская религиозная ассоциация (существовала почти 60 лет как стихийная организация общины
в Харбине). В сентябре 1912 г. Городское общественное управление провело перепись населения, ре-
зультаты которой были опубликованы в феврале 1913 г. Согласно переписи, евреев в Харбине было
5032 из 43691 общего количества эмигрантов из царской России (т.е. 11,5%) [6, с. 54]. В большинстве
своем они занимались внешней торговлей (пушнина, зерно, лес, соевые бобы, масло). В 20-е годы
ХХ в. Харбин превратился в самый крупный центр российского еврейства на Дальнем Востоке. Ко-
личество евреев достигло более 20 тыс. человек, ими была организована целостная общественная
система со своей национальной культурой и спецификой взаимоотношений.

Примечательно, что с появлением евреев связывают рост крупных предприятий. Они являлись
пионерами, зачинателями почти во всех отраслях местной экономики: лесной, маслобойной, муко-
мольной, винокуренной, скотопромышленности, пароходстве, аптечном деле, хлеботорговле, ману-
фактуре, торговле железом. В экономической жизни Харбина к этому времени играли уже немалую
роль еврейские семьи коммерсантов Кабалкиных, Крол, Менделевичей, Самсоновичей, Скидельских
(лесопромышленники и владельцы угольных копей), Соскиных. Кроме того, евреи тяготели к сфере
обслуживания: среди них было немало адвокатов, врачей. Среди компаний, банков, магазинов, от-
крытых евреями в Харбине, некоторые обрели большую известность. В 1901 г. евреи учредили экспорт
местных продуктов, в первое время экспортируя масло, а в 1903 г. стали заниматься экспортом сои
и овощей, что можно считать историческим началом экспорта китайской сои в Европу. Российский
еврей Л. Цыкман в 1908 г. построил первый в Китае сахарный завод по переработке свеклы. В числе
первых экспортеров зерна главную роль играли Р. Кабалкин и Д. Натансон. В развитии мукомольной
промышленности ведущие позиции занимала фирма Г.Б. Дризина и А.С. Скидельского. Евреи со-
ставляли 95% от общего количества занятых в меховой торговле как в Харбине, так и вообще на се-
веро-востоке Китая, обладая абсолютным преимуществом и монополией. Среди предприятий,
созданных еврейскими эмигрантами в это регионе, особое внимание обращала на себя табачная фаб-
рика А. Лопато. В 1904 году его семья открыла табачную фабрику, изготовлявшую папиросы русского
образца. 10 лет спустя папиросы и трубочный табак компании Лопато, численность персонала кото-
рой достигала почти тысячи человек, овладела рынком Дальнего Востока. По статистке, в Харбине
в 1926 г. количество еврейских торговых и промышленных предприятий достигло 489.

1920-е годы были временем расцвета еврейской общины Харбина. Еврейские представители тор-
гово-промышленного класса поддержали открытие банка, кредит которого был бы распределен
среди посадских людей и ремесленников. В 1921 г. был основан «Дальневосточный еврейский ком-
мерческий банк» с капиталом в 400 000 иен.

В марте 1922 г. начал работу второй банк – «Еврейский народный банк», все держатели акций
которого были евреи, а в Совет банка вошли многие представители еврейской общественности. Он
имел свои представительства в Берлине, Париже, Нью-Йорке, Лондоне, осуществляя операции по
денежным переводам. «Еврейский народный банк» дал дешевый кредит широким слоям еврейского
населения, что было давней потребностью харбинской еврейской общественности. Интерес к банку
проявили, главным образом, люди мелкого и среднего достатка. Кредиты выдавались в размерах
от 50 до 250 иен одному лицу. Его работа в Харбине была самой продолжительной – он просуще-
ствовал дольше всех прочих негосударственных банков, вплоть до октября 1959 г.

В 1926 г. харбинскими евреями был открыт еще один банк – «Согласие».
Еврейский торговый и промышленный капитал принял участие в организации Харбинской

биржи, которая состояла из 13 членов. Среди них было 6 евреев, председателем биржи неизменно
был еврей, что свидетельствует о сильном влиянии этих эмигрантов на экономику и финансы го-
рода в то время. В 1930–1940 гг. среди валового капитала иностранных граждан, живущих на се-
веро-востоке Китая, на торговлю еврейских предпринимателей приходилось 31,6%, а на
промышленность – 46,5% [2].

Профессор Г.В. Мелихов отмечает, что веротерпимость и отсутствие национальных предрассуд-
ков в итоге способствовали широкому размаху культурной, торговой и предпринимательской дея-
тельности евреев [4, с. 212].
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В этой связи стоит заметить, что в начале ХХ в. царское правительство России, заинтересованное
в быстрой оккупации территории и экономическом развитии КВЖД, разрешило еврейскую им-
миграцию на северо-восток Китая. При этом евреи, наряду с другими российскими подданными,
пользовались почти всеми экономическими привилегиями (не подлежали налогообложению или
имели большие скидки по налогообложению). В то же время местные промышленники и торговцы
китайского происхождения попали в трудное положение: с них брали тяжёлые поборы и налоги,
поэтому они не могли повышать конкурентоспособность своих товаров. Используя благоприятные
условия, еврейские эмигранты быстро накапливали солидные первоначальные капиталы.

Кроме экономической, бурно развивалась и культурная жизнь общины. Евреи посвящали много
времени культурно-просветительной работе, образованию, школьному воспитанию, вопросам соз-
дания еврейской читальни-библиотеки. В 1908 году было основано Харбинское еврейское музы-
кально-литературное и драматическое общество «Имардаг» («Imaldag»).Читальня была открыта уже
в 1913 г., а соединившись в 1933 г. с еврейской библиотекой, была создана Харбинская еврейская
публичная библиотека. Это была не только библиотека с богатым книжным фондом, но и культур-
ный центр, проводивший в Харбине большую работу даже в нелегких условиях тех времен. Орга-
низация эта устраивала праздники и вечера, посвященные юбилеям российских и украинских
писателей – Л. Толстого, А. Пушкина, И. Тургенева, Ф. Достоевского, В. Короленко, – а также вид-
нейших мировых ученых и философов [6, с. 54]. Читались лекции, доклады, устраивались вечера,
проводились разнообразные курсы, вечерние школы.

Евреи занимали заметное место и в деятельности средств массовой информации, будучи вла-
дельцами или директорами ряда СМИ. Например, еженедельник «Сибирь-Палестина», начавший
публикации в 1921 г. и переименованный в «Еврейскую жизнь» в 1926 г. Он стал центром сионист-
ской работы не только в городе, но и на всем Дальнем Востоке. Еженедельно по субботам устраи-
вались лекции и доклады по национальной и сионистской тематике, по еврейской литературе
и истории. В апреле 1920 г. была открыта газета «Заря», также газеты существовали в Шанхае и Тянь-
зине. Кроме Харбина, российские евреи учреждали разнообразную периодику в других городах
(Шанхай, Тяньзинь), например, журналы «Рубеж», «Ласточка». В 1921 г. на поприще просвещения
еврейский промышленник С.Л. Скидельский пожертвовал средства на постройку еврейской школы
«Талмуд-Тора», в которой проводились занятия, связанные с верованиями евреев, сыгравшую важ-
ную роль в деле распространения иудейства в Китае.

Начиная с 1920-х годов в Харбине проживало большое количество авторитетных и высококва-
лифицированных музыкантов-эмигрантов. Они внесли огромный вклад в формирование музы-
кальной культуры Харбина. Среди всех деятелей именно еврейские музыканты сыграли основную
роль в области развития инструментального и хорового музыкального искусства. Среди них скри-
пачи В.Д. Трахтинберг (родился в Киеве, Украина), В. Графоман, талантливая пианистка В.Л. Герш-
голина, дирижер Симфонического оркестра Е. Метнер. Евреи в Харбине открыли ряд специальных
учебных заведений. Еще в 1918 г. была создана фактически первая в Харбине музыкальная школа
(основатель – свободный художник Киевской консерватории Г.Г. Баранова-Потапова). В мае 1921 г.
была создана другая (назвавшаяся первой) – Первая Харбинская музыкальная школа. В ней среди
музыкантов-преподавателей большинство были евреи. В июле 1925 г. известный скрипач У.М. Голь-
дштейн и его жена – пианистка и профессор В.И. Диллон – создали Высшую музыкальную школу
имени Глазунова, где преподавали еврейские музыканты – известный скрипач Н.А. Циферблат
и виолончелист И. Шпильман. В 1929-м и 1947 г. были созданы Харбинское музыкальное училище
и советская высшая музыкальная школа.

Евреи оставили заметный след и в театральной жизни города. Любительские труппы ставили
спектакли на иврите, идиш, русском языке. Одним из их организаторов и авторов пьес был препо-
даватель иврита и еврейский деятель Л. Надель. Эмигранты усердно работали, пропагандировали
свою культуру и знакомили китайский народ с симфонической, сонатной, концертной и другими
музыкальными формами, а также с замечательными музыкальными произведениями Л. ван Бетхо-
вена, В. А. Моцарта, И. С. Баха и П. И. Чайковского. Здесь они воспитали большое количество мо-
лодых одарённых музыкантов, что это в значительной степени повысило уровень художественной
грамотности и эстетического вкуса харбинских жителей. Деятели искусства еврейской националь-
ности отдали все свои силы, знания и талант на формирование музыкальной культуры Харбина [1].

Процесс формирования еврейской общины Харбина начинается с конца XIX в., ее период рас-
цвета продолжается первые три десятилетия XX в. В 1931 г., после японской оккупации северо-вос-
точного Китая, начиналось поглощение рынков региона японскими фирмами. Несмотря на
японскую оккупацию (1931–1945 гг.) и резкое уменьшение еврейского населения (в начале 1930-х гг.
до 7000 человек, через несколько лет – до 5000 человек), культурная, общественная и экономиче-
ская жизнь харбинской общины не была прервана. По окончании Второй мировой войны евреи,
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которые жили в Харбине с конца XIX в., начали покидать Китай, отправившись в Израиль, Европу,
США и другие страны. В 1945–1946 гг. Харбин был оккупирован советской армией, и под давлением
советских представителей в городе некоторая часть евреев – выходцев из России – вернулась в Со-
ветский Союз.

К 1959 г. в Харбине осталось всего 130 евреев. В 1963 году была закрыта Еврейская религиозная кол-
легия, что, собственно, и подвело итог 60-летней истории пребывания еврейской общины в Харбине.

Начиная с 1898 года (после приезда в Харбин первого русского еврея С.И. Перцева) и до 1985 года
(умер последний в городе еврей Агле), за почти вековую историю жизни евреев в Харбине, про-
изошло много событий экономического и культурного характера. И еврейские эмигранты прини-
мала в них самое непосредственное участие, будучи социально активными и полноправными
жителями города.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються актуальні проблеми східноазійського регіоналізму та регіоналізації в кон-

тексті діяльності в регіоні відповідних інтеграційних структур. Аналізується інтеграційна політика
провідних країн регіону щодо асиметричної інтеграції в АТР. Особливу увагу приділено теоретичним
аспектам східноазійського регіоналізму.
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SUMMARY
The article reviews the actual problems of East-Asian regionalism and regionalization in the context of activity

in the region the corresponding integrational structures. The integration policy of the leading regional countries in
regard tothe issues of asymmetrical integration is analyzed. Particular attention is given to the theoretical aspects
of East-Asian regionalism.
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Феномен східноазійського регіоналізму, передбачає його класифікацію як у контексті глобальних
тенденцій регіонального розвитку, так і регіональних процесів суспільної модернізації, що відбу-
ваються в конкретних соціально-політичних і цивілізаційних умовах. Відмінною рисою цього явища
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є те, що інтеграційні процеси відбуваються в межах історично сформованих регіональних спільнот.
У цілому інтеграція в регіоні Східної Азії відображає процес перетворення колишніх колоніальних
і напівколоніальних держав з об’єктів світової політики в суб’єкти міжнародних відносин. 

Прагнення суверенних азійських держав, що розвиваються, до економічної інтеграції та полі-
тичної консолідації обумовлено комплексом взаємозалежних чинників:

– боротьбою цих держав за виживання в системі світового господарства таза встановлення нового
економічного порядку;

– необхідністю забезпечення політичної незалежності та суспільної стабільності;
– прагненням набути міжнародногоавторитету та впливу на світополітичні процеси. 
Свого часу колишні азійські колонії європейських держав, здобуваючи незалежність, мали на

меті подолати свою економічну та політичну вразливість у процесі самостійного входження в си-
стему світового господарства таміжнародних відносин. Відповідно до положень загальної теорії ін-
теграції зміст поняття «регіоналізм» трактується як процес формування інституціоналізованих
економічних спільнот за допомогою торгівельних угод преференційного типу.

Чимало науковців вважає, що регіоналізм – це «процес формування економічних зв’язків у ре-
гіоні на основі географічного розташування держав» [1, с. 8]. Так, відомий російський політолог
О. Богатуров під регіоналізмом розуміє економічну й політичну взаємодію, формальним і нефор-
мальним мотивом якого є ідея випередженого розвитку зв’язків між державами, об’єднаними ре-
альною чи уявною, але обов’язково взаємно визнаною приналежністю до якоїсь радше
умовно-географічної, ніж власне географічної, спільності, за стрижень якої в цьому разі береться
Тихоокеанська Азія [2]. Проте деякі вчені не бачать принципової відмінності між регіоналізацією
та регіональною економічною співпрацею [4; 5].

Серед робіт цього напряму виділяються оригінальні праці шведського автора Б. Хеттне, що при-
свячені теоретичним аспектам регіональної інтеграції [12; 13]. Зазначимо, що підхід Б. Хеттне іс-
тотно знижує нормативну жорсткість критеріїв інтеграції, які зазвичай постулюються в старих
європейських теоріях. Наприклад, російський фахівець з європейської інтеграції О. Буторіна вказує,
що якщо оцінювати регіональну інтеграцію відповідно до критеріїв євроінтеграції, то «...НАФТА
безпорадно загрузла на початковому етапі, а АСЕАН тільки наближається до нього» [3, c.142].

Регіоналізація є об’єктивною тенденцією, що стимулює зростання внутрішньої торгівлі та інве-
стицій. Регіоналізація характеризується економічною взаємозалежністю країн і виходом інтересів
господарських суб’єктів за межі національних кордонів. При цьому сфера дії цих тенденцій обме-
жується регіональними рамками, зазначеними у конкретних угодах. На думку російського дослід-
ника С. Севастьянова, регіоналізація постає більше як хаотичний процес – або прямий наслідок
політики регіоналізму, що проводиться, або результат дії природних «економічних сил», приведених
у рух приватним інтересом [5, с. 83].

Отже, зміст регіоналізму визначається концептуальним баченням, ціллю та форматом регіональ-
ного проекту, тоді як регіоналізацію визначає характер внутрішньорегіональних процесів, за допомогою
яких досягаються зазначені цілі, де національні держави інтегруються в економічній, соціальній та
інших сферах. 

Регіоналізм і регіоналізація мають спільні риси та інтерактивну природу. З одного боку, регіона-
лізація підштовхує держави до пошуку рішень загальних проблем. З іншого – регіоналізм організа-
ційно сприяє регіоналізації, знижуючи рівень витрат економічного співробітництва між
учасниками. Зв’язок між регіоналізмом і регіоналізацією має діалектичну природу, що дозволяє
останній  формувати передумови регіоналізму та бути його наслідком. Регіоналізація може привести
або не привести до регіоналізму – формальної інтеграції, що припускає створення керівних органів
(інститутів). Вона вимірюється часткою внутрішньорегіональної торгівлі в загальному товарообігу
країн-учасниць, відсотком взаємних капіталовкладень у структурі інвестицій, кількістю злиттів
і поглинань у країнах регіону, динамікою грошових переказів членів діаспори в країни їхнього по-
ходження. На думку британського вченого М. Бісона, регіоналізм втілюється в міждержавних і над-
державних інститутах, спільних регулятивних заходах і вимірюється, відповідно, у періодичності
багатосторонніх конференцій і зустрічей, жорсткості процедур прийняття рішень, кількості підпи-
саних і набувших чинності угод [6]. 

Відтак, регіоналізм – це результат свідомих дій щодо оптимізації ефекту регіоналізації, а регіона-
лізація – це природний процес зближення країн без прямого використання політичних методів.

Зазначимо, що регіоналізм вирізняється трьома особливостями: 1) спрямовується зверху вниз;
2) стосується регіонів, межі і членство в яких зафіксовані міждержавними угодами; 3) припускає
наявність структур, основними учасниками яких є уряди або їх представники. Крім того, регіоналізм
багато в чому пов’язаний із створенням інститутів, хоча не існує концепції, що встановлює певну
планку за формою або рівнем інституціоналізації, для того щоб вважатися «правильним» або «іс-
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тинним» регіоном. Найважливіша формальна прикмета залучення держав у процес регіоналізму –
це факти підписання і виконання ними міжурядових угод, а також створення регіональних органі-
зацій. 

У сучасних теоретичних дослідженнях відзначуються два основні типи регіоналізації. Перший
пов’язаний з появою і активним зростанням впливу регіональних держав і, як наслідок, з їх праг-
ненням використати регіональне середовище у своїх інтересах, тобто побудувати шляхом угод або
неформальних практик такі стосунки з менш впливовими регіональними державами, які б відпо-
відали політичним і економічним завданням регіональної держави. Другий тип регіоналізації у рам-
ках цієї типології припускає виникнення регіональних інтеграційних угруповань, які у разі
успішного розвитку створюють окремий регіональний економічний простір у межах світової еко-
номіки. За основними параметрами регіоналізація в АТР має асиметричний та симетричний вимір,
що свідчить про його складну природу. 

Основним стимулом для налагодження політичного співробітництва між країнами субрегіону
стала проблема забезпечення політичної стабільності і безпеки існуючих режимів. Умовно цю про-
блему можна поділити на два аспекти – внутрішньорегіональний і позарегіональний. Перший сто-
сувався спільної боротьби з внутрішніми антиурядовими рухами в кожній окремій країні та у всьому
регіоні. Другий був пов’язаний з прагненням цих країн спільними зусиллями протистояти втру-
чанню в їхні внутрішні справи

Залежність азійсько-тихоокеанських економік від зовнішніх ринків робила їх вразливими перед
такими заходами, які розцінювалися як «агресивна однобічність» Європи і США, спрямована на
відкриття ними іноземних ринків під загрозою закриття власних. Це зумовило нові підходи до ство-
рення регіональних інституцій для сприяння економічному співробітництву і тіснішим політичним
зв’язкам між регіональними державами на симетричній основі. 

Ідеї створення об’єднання тихоокеанських держав без залучення світових лідерів зародилися
ще в 50-і роки і, незважаючи на радикальні зміни у балансі сил та інтересів на світовій арені,
проіснували  до теперішнього часу і активізувались на зламі ХХ і ХХІ століть. Позиція країн Півден   -
но-Східної Азії (ПСА) щодо глобалізації характеризується політичною поміркованістю та збалан-
сованістю. З одного боку, ставиться питання про формування країнами субрегіону єдиної,
узгодженої економічної політики в одній з найбільш суттєвих сфер – економічній, що є очевидним
проявом політики регіоналізації. З іншої – у наявності прагнення країн шляхом об’єднання і уз-
годження своїх зусиль прискорити входження у світові економічні процеси з метою привернути на
себе значну частину інвестицій і ринків в умовах жорсткої конкуренції із іншими регіонами світу,
тобто досягти успіху у справі глобалізації.

В середині 1990-х рр. отримав розвиток науковий напрям, який отримав назву «новий регіона-
лізм». Поява цього напряму викликана нездатністю класичної теорії інтеграції пояснити специфіку
процесів зближення країн за межами географічної Європи. Вважається, що першим цей термін увів
у науковий обіг британський вчений Е. Харрелл для позначення відмінності від регіоналізму «ста-
рого», сформованого протекціонізмом початкового етапу європейської інтеграції кінця 1950-х –
середини 1970-х рр., і регіоналізму постколоніального, до якого потрібно віднести і сучасні процеси
в АТР [16].

Зауважимо, що в Східній Азії остаточний вибір того чи іншого географічного простору як голов-
ного вектора регіоналізації ще не відбувся. Суперечки навколо тихоокеанського і континентального
(східноазійського) вектора інтеграції, втіленого відповідно в проектах форуму Азійсько-Тихо-
океанського економічного співробітництва (АТЕС), учасників якого утримувати в рамках однієї
регіональної ідентичності навряд чи можливо в принципі, і «десятки» Асоціації країн Південно-
Східної Азії (АСЕАН), а також Японії, Китаю та Південної Кореї (АСЕАН+3) заважають зайнятися
інституціональним структуруванням цього простору [6, c. 7].

Ця обставина дозволяє говорити про те, що в АТР існує довготривала стійка тенденція до регіо-
налізму, яка у міру розвитку світової спільноти продовжує зміцнюватися та набувати нових форм
і масштабів. Виникнення так званого «нового регіоналізму» – поняття багаторівневого та супер-
ечливого значно збагатило теорію інтеграції. Своєю дією він охоплює: по-перше, такі великі й різні
за характером регіональні структури, як Євросоюз, АТЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН; по-друге,
участь регіонів (внутрішніх суб’єктів) окремих держав в утворенні прикордонних спільних еконо-
мічних зон ряду країн (наприклад Гонконг); по-третє, активний розвиток міжрегіональних інтег-
раційних угод, що ведуть до появи «макрорегіонів» (потужні регіональні і міжрегіональні коаліції
держав, що мають спільні економічні, а нерідко і політичні та військові цілі – атлантичний, тихо-
океанський, євразійський, південно-східноазійський тощо. 

«Старий» регіоналізм розглядається фахівцями як продукт «холодної війни», спрямований ви-
ключно усередину самого себе (інтровертний), ізольований від зовнішніх дій і створений урядами
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заради спеціальних економічних або військово-політичних цілей безпеки. «Новий регіоналізм», на-
впаки, відкритий зовні, нікого не виключає і є функціонально багатостороннім. При новому типі
регіоналізму транснаціональні зв’язки, що переплітаються, встановлюються з іншими міжнарод-
ними організаціями або групами держав, які надають йому складний і багаторівневий характер.
«Новий регіоналізм» – це продукт, затребуваний як державами, так і недержавними акторами, та-
кими, як бізнес-групи і ТНК, інтереси та діяльність яких виходять за межі державних кордонів [7].

У контексті науково-теоретичних дискусій про регіоналізм американська вчена-економіст
Е. Фрост наводить певні ілюстрації щодо векторів східноазійської інтеграції. Східноазійський ре-
гіоналізм асоціюється у Фрост з системою концентричних кіл. Внутрішнє коло утворює первісна
п’ятірка АСЕАН (Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд), друге коло – АСЕАН «у фор-
маті десяти» (у додаток до перерахованих – Бруней, Камбоджа, Лаос, М’янма і В’єтнам), третє коло –
«АСЕАН+3» (Китай, Південна Корея, Японія). У зовнішньому колі виокремлюється консульта-
тивна система Східно-Азійського саміту (САС), метою якого є підготовка ґрунту для створення
Східно-Азійської спільноти у складі АСЕАН+3, а також Австралії, Індії та Нової Зеландії [10].

Варто зазначити, що регіоналізм в АТР виник як засіб утвердження національного суверенітету
колишніх колоній і напівколоній. Якщо європейська інтеграція орієнтувалась на розмивання дер-
жавних кордонів, то азійська – на їх зміцнення і ретельне взаємне примирення, з тим щоб ви-
ключити в майбутньому суперечки, здатні ослабити можливості місцевих країн в глобальному
масштабі. Іншими словами, європейці будували співтовариство, а держави Східної Азії лише об’єд-
нували зусилля в невизначеній співдружності і тільки в 2003 р. оголосили про намір побудувати
співтовариство до 2020 р. Головна відмінність регіоналізму в АТР від Європейського Союзу, створення
якого зробило великий вплив на посилення подібних спрямувань, – це відсутність наднаціональних органів
ухвалення рішень, які б обмежували національний суверенітет.

У рамках АСЕАН як інтеграційного центру АТР та в решті організацій Східно-Азійської спіль-
ноти, що продовжує формуватися, усі рішення ухвалюються на самітах глав держав і урядів шляхом
консенсусу. При цьому діяльність АСЕАН довела, що країни-члени Асоціації не готові жертвувати
навіть часткою свого державного суверенітету. Після багаторічної боротьби за національний су -
веренітет сама ідея його обмеження або делегування наднаціональним структурам асоціюється
в громадській думці цих країн з реанімацією колоніалізму. Ідеалом для АТР є не універсальна, а ви-
біркова, тобто не повна, а обмежена інтеграція в економіці під контролем суверенних національних
урядів [8].

Важливою метою східноазійського регіоналізму є організований спротив країн-учасниць еко-
номічному тиску з боку розвинених держав. За допомогою єдиного інтеграційного механізму країни
Східної Азії можуть у принципі добитися вирішення послаблення потоку товарів з країн Заходу на
свої ринки, врегулювання протекціоністських тенденцій тощо. Створення на цьому етапі потужного
економічного угруповання надає можливість поступального зростання країнам, що розвиваються,
до єдиного рівня з рештою держав регіону. 

Регіоналізм в АТР традиційно характеризується як «відкритий». Цей термін, уведений в науковий
обіг австралійськими вченими П. Драйздейлом і Р. Гарнаутом трактується ними як «процес інтеграції
кількох країн, що не містить жодних обмежень, або дискримінаціїщодо країн, які не беруть участі
в ньому» Ці дослідники вважають, що відкритому регіоналізму властива наявність двох постулатів:
визнання ринкових сил як основних в розвитку торгівельного та  інвестиційного обміну між учас-
никами інтеграційного процесу і закріплення за державами-ініціаторами цього процесу в ролі чин-
ника «максимально сприяння» [9; 11]. 

Інтеграційні процеси в АТР ґрунтуються на принципах «відкритого регіоналізму», сутність якого
полягає в тому, що розвиток коопераційних зв’язків і зняття обмежень на рух товарів, трудових ре-
сурсів і капіталу всередині цього регіону поєднується з дотриманням принципів ГАТТ/СОТ, а також
відмовою від протекціонізму відносно інших країн і стимулюванням розвитку позарегіональних
економічних зв’язків. Як зазначає австралійський дослідник Д. Макдугал, «відкритий регіоналізм» –
це коли будь-яка країна не член АТЕС може користуватися привілеями у торгівлі в межах цього фо-
руму, що означає лібералізацію торгівля, знижки та ліквідацію торгівельних бар’єрів [17, c. 304].

Важливу роль у виробленні теоретичних підходів до інтеграційної проблематики виконали су-
часні напрацювання концепції «нового регіоналізму». Широке визнання ця концепція отримала
після серії публікацій з цієї тематики, здійсненої групою дослідників – Б. Хеттне, А. Інотай, О. Сан-
кел. Дослідження прихильників цієї концепції показали, що характерна для ЄС висока ступінь ін-
ституціоналізації міжнародних інститутів скоріше є аномалією, а не провідною тенденцією їх
формування в інших регіонах світу. Тим не менш, прихильники «нового регіоналізму» не прагнуть
створити універсальну теорію, кваліфікуючи її як рамкову концепцію, новизна якої полягає в аналізі
моделей регіоналізму в інших регіонах світу[15].
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В аргументації прихильників «теорій нового регіоналізму» можна виділити дві основні групи до-
казових аргументів. По-перше, регіоналізм, будучи суто ендогенним процесом, в кожній частині
світу знаходить свій неповторний вигляд під впливом економічних, соціокультурних, політичних
та історичних особливостей конкретного регіону. По-друге, світ другої половини минулого століття,
в якому зародилася західноєвропейська інтеграція, радикально відрізняється від сучасного світу,
в якому подібні ситуації не знаходять повноцінного втілення.

Нарешті, в рамках «теорій нового регіоналізму» чітко вказується на поділ інтеграції де-юре і де-
факто. Феномен інтеграції де-юре, під яким розуміється формалізоване співробітництво, яке від-
носять переважно до ЄС. Східна Азія в основному розглядається в категоріях інтеграції де-факто.
Саме таку класифікацію пропонують політологи Б. Хеттне та Ф. Содербаум [14, c. 41]. 

Отже, поняття «відкритий» регіоналізм трактується по-різному: від необумовленого поширення
результатів лібералізації на треті країни на основі режиму найбільшого сприяння до обумовленого зу-
стрічними аналогічними і рівноцінними кроками.

В умовах відкритого регіоналізму країни-члени Східно-Азійської спільноти знижують мита та інші
торгові обмеження як у взаємних стосунках, так і відносно держав, які не є членами угруповання.
Функція цих держав полягає у проведенні торгової лібералізації на недискримінаційній і безумовній
основі або в режимі погодженої лібералізації. В результаті ефект відхилення торгівлі з третіми країнами
у рамках торгової лібералізації частково нівелюється. При проведенні односторонньої погодженої лі-
бералізації країна отримує додатковий виграш за рахунок полегшення доступу імпортних товарів і по-
слуг, зниження їхньої вартості, а також розширення доступу фірм на ринки партнерів. Це положення
є практичною основою субрегіонального інтеграційного процесу в АТР, і його розвиток в перспективі
дедалі більш пов’язується із залученням країн – не членів форуму АТЕС. 

На противагу «відкритому» регіоналізму існує  «закритий» регіоналізм, котрий цілеспрямовано
протидіє глобалізації. Націленийвін переважно на захист регіону від негативних наслідків глобалі-
зації. Прикладом «закритого» регіоналізму може стати діяльність колишньої Ради економічної взає-
модопомоги (РЕВ), що проіснувала до розпаду колишнього «соціалістичного табору». До моделей
«закритого» східноазійського регіоналізму також належить створений в 1996 р. форум Азія–Європа
(АСЄМ). Створенню цього форуму передувала пропозиція прем’єр-міністра Малайзії Махатхіра
Мохамадапро заснування в 1991 р. регіональної міжурядової організації – Економічна Рада Східної
Азії. Врешті-решт їїбуло реалізовано в рамках Східно-Азійського саміту, хоча й за допомогою під-
ключення іншого формату співпраці – трансрегіонального діалогу Азія-Європа. Регулярні зустрічі
у форматі САС почали відбуватися з 2005 р. Формальне перетворення АСЕАН+3 на Східно-Азій-
ський саміт із залученням до нього в 2005 р. Австралії, Індії та Нової Зеландії (АСЕАН+6), а в 2011 р.
Росії і США (АСЕАН+8) створило умови для стратегічного діалогу та побудови нової архітектури
безпеки та інтеграційної співпраці в АТР.

Слід зазначити, що діяльність САС виявила чимало розбіжностей серед країн регіону у підходах до ін-
ституціональних і функціональних параметрів його розвитку. Так, Індонезія, Сінгапур і Таїланд наполя-
гають на розширенні його формату, тоді як В’єтнам, Камбоджа і Малайзія пропонують обмежити
кількість членів САС. У свою чергу, основні партнери та інвестори АСЕАН – Японія і Китай виступають
з протилежними варіантами розбудови САС. Наприклад, Японія закликала включити до його складу Ав-
стралію, Індію та Нову Зеландію, а Китай виступив за обмеження позарегіональних країн в організації. 

Разом з тим Японія і Китай, які й досі виконують роль своєрідних «локомотивів» східноазійської
інтеграції, були зацікавлені у забезпеченні своїх ключових позицій в Південно-Східній Азії, попри
спроби США зменшити вплив цих держав у стратегічно важливому для них регіоні. Позиція Пів-
денної Кореї фактично мало чим відрізнялась від японської, оскільки обидві країни є залежними
від США у військово-політичній сфері.

Аналіз підсумків 22-го саміту АТЕС, який відбувся в листопаді 2014 р. у Пекіні, дозволяє від-
значити декілька важливих організаційних моментів: 

– по-перше, прийнятий на саміті План посилення співпраці в 2015–2025 рр. передбачає станов-
лення в регіоні цілісного, всебічно взаємопов’язаного та інтегрованого простору;

– по-друге, план розвитку АТЕС виходить далеко за рамки ліквідації протекціоністських та інших
обмежувальних заходів, що перешкоджають розвитку торгівлі в її традиційних формах;

– по-третє, члени АТЕС погодились продовжити мораторій на використання протекціоністських
бар’єрів до 2018 р. 

Нарешті, схвалені в Пекіні пріоритети економічної політики, в тому числі першочергові завдання
АТЕС, передбачають створення сприятливого клімату для руху капіталу, збільшення обсягу інве-
стицій у розвиток промислової, транспортної і соціальної інфраструктури. Очікується, що в 2015 р.
за параметрами вартісних витрат і надійності переміщення товарів і послуг у регіоні країни АТЕС
повинні досягти значного підвищення рівня торговельно-економічної та інвестиційної активності.
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Варто зазначити, що як східноазійському регіоналізму під орудою Китаю, так і транс-тихо-
океанського регіоналізму (партнерству), в якому рушійними силами є США і Японія, притаманна
організаційна незавершеність. Відсутність в АТР єдиного інтеграційного центру є показником не-
завершеності процесів структурування регіональної системи міжнародних відносин у цілому. Крім
того, в АТР немає міждержавної інституціоналізованої структури з наднаціональними органами
управління на кшталт Європейського Союзу. Проте, ця незавершеність не виключає ефективного
розвитку в АТР як структурованих міждержавних відносин, передусім інституціонально оформле-
них: АСЕАН, АСЕАН+3, АТЕС, САС, так і політично не оформлених – АСЕАН+6 і АСЕАН+8.

Аналіз інституціональних і функціональних аспектів східноазійської інтеграції показує, що її
зміст, динаміка й формати зумовлені переважно впливом на цей процес найбільшрозвинених країн
АТР – США, Китаю і Японії. Участь у цих процесах – Австралії, Південної Кореї, Індії та інших
має другорядне значення для подальшого розвитку регіональної інтеграції. Щодо країн-членів
АСЕАН, то їх роль у цих процесах обумовлена факторами суспільної модернізації і політикою ство-
рення Східно-Азійської спільноти.

У цьому зв’язку при опрацюванні концептуального підходу та здійсненні політики щодо розвитку
співпраці між Україною та провідними державами Східної Азії варто брати до уваги таке:

– залучення України до процесів східноазійської регіоналізації матиме якщо не сьогочасні то
перспективні вигоди у сфері економічної та інвестиційної діяльності;

– вирішальним чинником сучасної інтеграції є не географічна відстань, не відмінності природ  но-
фізичних,  соціально-політичнихта цивілізаційних умов розвитку країн, що вступають у взаємодію,
а спільність їх інтересів у розвитку економічних, інформаційно-технологічних і комунікаційних зв’язків;

– вступ України в АСЄМ сприятиме розвитку міжрегіональній співпраці, у якій активну роль ві-
діграють найбільш розвинені країни Європейського Союзу;

– позарегіональний статус України та відносна слабкість системних зв’язків з провідними економі-
ками регіону обмежують її можливості співпраці з регіональними й трансрегіональними структурами.

Отже, розвиток міжрегіональної співпраці вимагає від України використання адаптаційного до-
свіду розвинених європейських країн, які переносять свої виробництва й технології в регіон Східної
Азії, якому пророкують економічну та політичну стабільність у наступні десятиріччя ХХІ ст.
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АНОТАЦІЯ
У статті визначаються перспективи розвитку PR-етики в транзитивному суспільстві.
Сучасний статус і стан зв’язків з громадськістю визначається транзитивністю сучасного суспіль-

ства, в якому PR-технології виступають у ролі основних адаптаційних технологій у процесі переходу
від модерну до постмодерну.

Невідповідність модерністських ціленастанов PR-управління та постмодерністських очікувань гро-
мадськості є однією з причини амбівалентності PR як непередбачуваності результатів його застосування.

Модерністська спрямованість сучасних PR-комунікацій виявляє себе в орієнтуванні на конкретні
цілі й завдання, такі як зміни в поведінці, інформованості громадськості та її ставленні до суб’єкта
PR. Претендуючи на роль сучасної комунікаційної парадигми зв’язків із громадськістю, постмодернізм
актуалізує взаємовиключні, на перший погляд, тенденції PR-практики. З одного боку, він орієнтує на
гуманізацію громадських відносин, спонукає до пошуку механізмів рівноваги в мультикультурному, ген-
дерному, дефрагментованому суспільстві. З іншого боку, постмодернізм надає ідеологічне обґрунтування
маніпуляціям громадською думкою, апелюючи до таких актуальних для постмодерної свідомості пси-
хологічних механізмів, як: міфологізація, символізація, симулякризація, віртуалізація.

Постмодернізм прагматизує етику, концептуалізуючи її як технологію співіснування в дефрагмен-
тованому соціумі та мультиполярному світі. акцентування на етичному аспектові в умовах аксіоло-
гічної індиферентності постмодернізму, по суті, є нічим іншим, як подальшою інструменталізацією PR.
Посилення етичного критерію є засобом пристосування до локальних контекстів, значення яких у по-
стмодерному суспільстві лише зростає.

Ключові слова: модерн, постмодерн, PR, етика, транзитивне суспільство, амбівалентність.
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SUMMARY
The article opens new horizons of PR- ethics in transitive society.
The contemporary statusand conditionof public relationsare determined bytransitiveness of modernsociety

wherePR-technologiesserve asthe basicadaptivetechnology inchanges fromModerntoPostmodernism.
The discrepancy of modern goal orientations in PR-management andexpectations ofthe public in post-moder-

nity is onе of the reasons ofPR ambivalence as well as unpredictability of its results implementation.
Modernist orientation of contemporary PR-communications reveals in vectoring on specific goals and objec-

tives, such as changes in behavior, public awareness and attitude to PR entity by the public. Making a claim to
have a role of contemporary communication paradigm of public relations, postmodernism actualizes conflicting
trends of PR-practices, at first glance. On the one hand, it aligns the humanization of social relations, leads to
finding mechanisms parity in the multicultural, gender, defragmented society. On the other hand, postmodernism
provides ideological justification of public opinion manipulation by invoking vital for postmodern conciseness psyc-
hological mechanisms such as: mythologization, symbolism, creation of simulacra, and virtualization.

Postmodernism pragmatizesethics conceptualizing it as a technology of coexistence in defragmented society
and polycentric world. In fact, emphasis on ethical aspect in the terms of axiological lack of concern in post-mo-
dernity isnothing more than afurtherinstrumentalization of PR. Theethicalcriterionstrengthening is anadaptation
method to local contexts whose importance in postmodernsocietyis constantly growing.

Key words: modern, postmodernism, PR, ethics, transitive society, ambivalence.

Сучасний статус і стан зв’язків з громадськістю визначається транзитивністю сучасного суспіль-
ства, в якому PR-технології виступають у ролі основних адаптаційних технологій у процесі переходу
від модерну до постмодерну. Проте невідповідність модерністських ціленастанов PR-управління
й постмодерністських очікувань окремих кластерів громадськості (габітатів) є однією з причин ам-
бівалентності як непередбачуваності результатів PR. Усвідомлення цього практиками PR неможливе
без участі науковців, чий дослідницький ентузіазм провокують виклики часу та нагальна необхід-
ність пошуку найбільш ефективних технологій управління соціумом та його гармонізації в умовах
транзитивності. В контексті зазначеного потребують уточнення й етичні принципи PR-діяльності
на етапі переходу від модерного до постмодерного суспільства. 

До проблем впливу філософії та соціокультурної практики постмодерну на практику зв’язків із
громадськістю зверталися у своїх дослідженнях Д. Гольтсгаузен, М. Гундарін, В. Ємелін, І. Куже-
лєва-Саган, Г. Редфорд, А. Ситников, А. Трунов та інші українські й зарубіжні науковці. Водночас
етичні аспектиPR-діяльності в умовах переходу суспільства від модерну до постмодерну практично
не розглядались. Тому метою цього дослідження стало  визначення  перспектив розвитку PR-етики
в транзитивному суспільстві. 

Застереження фахівців щодо існування глибокого конфлікту «між етикою PR та етосом PR»,
щодо «паралелізму теорії і практики PR», які наносять значних збитків професії та ставлять під за-
грозу саме її існування [5] правомірні, однак справа тут не тільки у «відірваності» професійних
технологій від сутності паблік рилейшнз, від етичних регуляторів [5]. Причини цього є значно глиб-
шими і мають коріння в тих трансформаційних і транзитивних процесах, що відбуваються  в  сус-
пільстві на етапі переходу його від модерного до постмодерного стану.

Попри поступове утвердження постмодерністської методології в дослідженнях PR, не можна ігно-
рувати й вплив модерністських концепцій на теорію та практику зв’язків із громадськістю, який триває.
Тому моністична (модерністська або постмодерністська) інтерпретація зв’язків із громадськістю є не-
можливою. Так само зарано стверджувати про «остаточну» постмодерність PR-технологій та практик.

Соціокультурна ситуація переходу від модерну до постмодерну й технологічні можливості по-
стіндустріального суспільства актуалізують управлінську функцію PR, забезпечуючи ідеологічне об-
ґрунтування та технологічні умови не лише для її реалізації, а й для її посилення, створюючи умови
для набуття PR-технологіями статусу «керівної системи» постмодерного соціуму, що створює нову
соціальну гіперреальність.

Модерністська спрямованість сучасних PR-комунікацій виявляє себе в орієнтуванні на конк-
ретні цілі та завдання, такі як зміни в поведінці, інформованості громадськості та її ставленні до
суб’єкта PR. Проте якщо модернізм уявляє собі суспільство та світ у вигляді ієрархізованої системи,
то постмодернізм визнає плюралізм та безімперативність. Невідповідність модерністських ціленас-
танов PR-управління та постмодерністських очікувань громадськості є однією з причини амбіва-
лентності PR як непередбачуваності результатів його застосування. На небезпеку «колонізації»
простору комунікацій модерністського «життєвого світу» передовими технологіями постмодерніст-
ської комунікації» вказує й А. Трунов, вважаючи наслідком цього викривлення комунікації та
деструктивний вплив цих викривлень [2, c. 83].
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Характерною прикметою «постмодерністського підходу» до зв’язків із громадськістю в науці
і практиці є численність взаємовиключних визначень PR, що також можна розглядати як прояв по-
стмодерністського плюралізму, як заперечення чергового мета наративу «PR» [447, с. 58].

Як основну проблему сучасних зв’язків із громадськістю дослідники (Д. Гольтсгаузен, Р. Вото,
Г. Редфорд, Е. Тот), розглядають суперечність «між постмодерністським бажаннями та поведінкою
практиків і модерністськими очікуваннями організаційного управління, які прагнуть до кінцевого
результату та контролю за індикацією поточних змін у суспільстві» [3, с. 77]. Саме цією не відповід-
ністю, на думку американських дослідниць Д. Гольсгаузен та Д. Вото, можна пояснити «поганий
імідж» PR. Прагнення переважно до результату, зверхність інтересів вищого керівництва організації
над інтересами всіх інших учасників PR-процесу є характерними, на їх думку, для модерністського
підходу до зв’язків із громадськістю [3, с. 95]. Проте модерністському підходу притаманний праг-
матизм, прагнення до результату. Модерністська спрямованість сучасних PR-практик виявляється
в орієнтуванні на конкретні цілі й завдання, такі як зміни в поведінці, інформованості, розумінні
та ставленні.

Як будь-яка організаційна, управлінська діяльність, яка визначає зв’язки із громадськістю біль-
шістю дослідників, PR орієнтується на модерністські практики, і будь-який PR-проект у своїх па-
раметрах є модерністським проектом із чітко визначеною метою та очікуваним результатом, до
досягнення якого приводять логічно й ієрархічно вибудована система процедур. Проте реалізація
його відбувається в соціальному середовищі, яке все більше стає постмодерним, тобто мінливим,
непередбачуваним, гетерогенним, дефрагментованим. Крім того, у результаті постмодерних впливів
у практиці PR активізуються такі тенденції, як: маніпулятивність, віртуалізація, симуляція й симу-
лякризація, здатні провокувати деструктивні процеси та здійснювати дестабілізуючий вплив на со-
ціум [1, с. 265].

Пов’язуючи виникнення й становлення інституту зв’язків із громадськістю зі становленням ци-
вілізації модерну, «в якому демократичні традиції та плюралістичні принципи прийняття управлін-
ських рішень сприяли формуванню спеціалізованого інституту громадських зв’язків, що із часом
посів центральне місце в процесі налагоджування конструктивного діалогу між особистістю, гро-
мадянським суспільством та державою» [2, c. 11], А. Трунов підкреслює, що в суспільстві постмо-
дерну зв’язки із громадськістю відіграють ще більш важливу роль, «ініціюючи інноваційні форми
комунікативного обміну між суб’єктами соціокультурних взаємодій та значущими для їх діяльності
сегментами громадського середовища» [2, c. 11]. Відповідно осмислення й оцінка сучасного стану
PR має відбувається з урахуванням ціннісних та інших орієнтирів постмодерну.

Однією із цінностей постмодернізму, апеляція до якої оголює існуючі суперечності між постмо-
дерною практикою та модерністською теорією зв’язків із громадськістю, є плюралізм думок. Так,
один із класиків постмодернізму Ж.-Ф. Ліотар навіть консенсус асоціював з несправедливістю, адже
найпотужніша сторона в обговоренні здобуває перевагу, коли перемагає її позиція.

За таких умов має бути посилена етична складова в роботі фахівців у зв’язках із громадськістю,
свідченням чого є концепція соціальної відповідальності бізнесу, за якою бізнес прагне до узгодже-
ної взаємодії з практиками PR та цільовими аудиторіями, приймаючи рішення не лише на свою ко-
ристь, а й на користь громадськості, свідомо та добровільно беручи участь у розв’язанні нагальних
проблем соціуму.

Прагнення захистити інтереси суб’єкта PR шляхом впливу на думку його цільових груп громад-
ськості передбачає врахування можливості різнорідних реакцій з боку їх представників. Визнаючи
плюральність як модус духовно-інтелектуального буття сучасної людини, постмодернізм фактично
спонукає PR-фахівців до врахування ймовірної специфіки індивідуального сприйняття реципієнтом
як представником громадськості меседжу суб’єкта PR.

У суспільстві модерну належність до певної соціальної групи домінує над думкою окремого
індивіда. Проте застосування PR як важливого регуляторного інструменту децентрованого та плю-
ралістичного постмодерного суспільства передбачає більш чітку об’єктну орієнтованість PR-тех-
нологій. До сьогодні важливість орієнтації не на однорідну громадськість, а на її групи переважно
декларувалася, але постмодернізм створює для цього необхідні соціальні та технологічні умови.

Оскільки думка кожного в децентрованому постмодерному соціумі має бути почутою, практика
зв’язків із громадськості потребує більш витончених і спеціалізованих методів та технологій впливу,
що загалом відповідає основоположним принципам PR як діалогової, двосторонньої комунікації,
орієнтованої на досягнення взаєморозуміння й згоди між суб’єктами суспільної практики. Баланс
між інтересами акторів є головною передумовою ефективності PR, що стане можливим у результаті
орієнтації не на уявну однорідну громадськість, а на її різні групи, коли громадськість та індиві-
дууми, що її складають, сприйматимуться не як об’єкт, а і як суб’єкт комунікаційної взаємодії. Пе-
ренесення уваги з макроструктур суспільства та мікроструктури призведе до оптимізації

82

Теорія та історія соціальних комунікацій



Освіта регіону — 2015/2 83

PR-комунікацій, але це можна зробити, надавши етичним принципам статусу визначальних у прак-
тиці зв’язківіз громадськістю.

Претендуючи на роль комунікаційної парадигми зв’язків з громадськістю, постмодернізм акти-
візує взаємовиключні, на перший погляд, тенденції PR-практики. З одного боку, він орієнтує на
гуманізацію громадських відносин, спонукає до пошуку механізмів рівноваги в мультикультурному,
гендерному, дефрагментованому суспільстві. З іншого боку, постмодернізм надає ідеологічне об-
ґрунтування маніпуляціям громадською думкою, апелюючи до таких актуальних для постмодерної
свідомості психологічних механізмів, як: міфологізація, символізація, симулякризація, віртуаліза-
ція. І навіть притаманна постмодернізму толерантність має зворотний бік – потенційну терпимість
і до маніпуляцій. Іншими словами, «відсутність позиції» у постмодерного індивіда, так само як його
розчинення в масовій свідомості в умовах радикального плюралізму постмодерну, створюють ідеаль -
ні умови для маніпулятивних практик, що вдосконалюються, з огляду на радикальну плюральність
і скептицизм постмодерну, спираючись на технології контекстного впливу.

Питання маніпулятивності у зв’язках із громадськістю також потрібно розглядати в межах модер-
ністської та постмодерністської парадигм. Модернізм з його метанаративами створює ідеальне під-
ґрунтя для маніпуляцій, чому також сприяє властива модерністському світогляду й соціальним
практикам модерну зосередженість на результаті. Здавалося б, перешкоди для масованих маніпуля-
тивних практик у суспільстві постмодерну мають чинити децентралізація, локалізація постмодерного
соціуму, а також розвиток інтерактивних технологій. Проте врахування цих тенденцій суспільного роз-
витку PR-технологами спричиняє якісні зміни в прийомах маніпуляції, сприяючи їх удосконаленню.

У постмодерному (постіндустріальному) суспільстві технології не лише забезпечують необмеже-
ний доступ до інформації всім потенційним її споживачам, а й тим самим створюють певні труднощі
для її сприйняття. Так, PR-повідомлення, будучи поширеними в контексті широкого спектра інших
повідомлень, що конкурують, можуть не привернути уваги реципієнта або бути сприйняті ним не-
адекватно намірам суб’єкта, чому сприятимуть також різноманіття поглядів, ідеологій, що в по-
стмодерному суспільстві визнаються рівноцінними.

Усі ці прийоми мають знакову, семіотичну природу, при цьому акт позначення отримує продов-
ження в акті конструювання реальності за допомогою заданих у процесі позначення знаково-сим-
волічних структур, які формують громадську думку. Тому абсолютно справедливим є зауваження
відомого українського семіотика і комунікативіста Г. Почепцова, що «всі науки, у тому числі й па-
блік рилейшнз, які використовують семіотичний інструментарій, … вигадані саме для управління
вільною людиною, ... як би ми не ставилися до деяких речей, як би ми не казали, що вони погані,
але якщо ці речі є ефективними, технологічними, вони все одно займуть своє місце. А що таке тех-
нологічні речі? Менше витрачаємо ресурсів, але отримуємо більший результат» [7]. На думку вче-
ного, життя за віртуальними схемами, утвореними за допомогою різних знакових систем, допомагає
орієнтуватися в соціальному просторі [7], але, зазначимо ми, провокує незліченні маніпуляції.

Знизити ризики, зумовлені транзитивністю та постмодерністськими впливами, здатними дес-
табілізувати суспільство, допоможе наявність у PR-фахівців чітких уявлень про обсяг і межі своєї
професійної компетенції, у тому числі про етичні принципи професійної діяльності. До того ж, по-
стмодерна «відносність моральних принципів та їх підміна ілюзіоністською «естетикою» гіперре-
альності не означає їх відміни в реальній дійсності» [6],

Апеляція до етики як до противаги авторитарним прагненням керівництва сучасних організацій,
зумовлених промодерністською орієнтованістю на досягнення результату, на перший погляд, має
ідеологічне обґрунтування в ідеології постмодернізму, що визнає безмежність смислів і тлумачень,
у тому числі в царині громадських відносин. З іншого боку, постмодернізм визначає етичні при-
нципи, як і будь-які інші, відносними та ситуативними. Ця позиція є цілком слушною, коли йдеться
про створення балансу між інтересами суб’єкта PR та його цільових груп громадськості, проте може
стати вразливою, якщо йтиметься про декларовану етичність PR-діяльності як інструмент усунення
суперечності між модерністським управлінням та постмодерним середовищем PR-діяльності.

Зняти цю вдавану, на наш погляд, суперечність дає змогу усвідомлення того факту, що вимога
обов’язкового дотримання етичних норм у постмодерному PR є, скоріше за все, проявом інстру-
менталізації громадських зв’язків. Дотримуватися етичних норм необхідно не стільки для того, щоб
задовольнити громадськість, скільки для того, щоб отримати можливість дізнатися про думку різних
сегментів громадськості, індивідів, що її складають, і забезпечити ефективність комунікацій між
суб’єктом та його громадськістю, привівши у відповідність модерністські принципи керівництва
організацій постмодерністським установкам публіки.

Баланс між інтересами акторів є головною передумовою ефективності PR, що стане можливим
у результаті орієнтації не на уявну однорідну громадськість, а на її різні групи (габітати), У цьому
контексті громадськість та індивіди, що її складають, сприйматимуться не як однорідний об’єкт,
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а також як інтегральний суб’єкт комунікаційної взаємодії. Перенесення уваги з макроструктур
суспільства на мікроструктури приведе до оптимізації  PR-комунікацій, але на практиці це можна
зробити, надавши етичним принципам статусу визначальних у PR-практиці, з урахуванням соціо-
нормативної специфіки окремих соціальних груп.

Таким чином, постмодернізм прагматизує етику, концептуалізуючи її як технологію співісну-
вання в дефрагментованому соціумі та мультиполярному світі. Декларована ним безімперативність,
по суті, стає імперативністю, породженою суто прагматичними пошуками консенсусу міжлокаль-
ними дискурсами суспільства. Відповідно, заміна модерністської парадигми PR на постмодерніст-
ську відповідатиме не лише інтересам громадськості, а й суб’єктів PR, що, відмовившись від уже
застарілих методів організації PR-діяльності, зможуть отримати більш прихильне ставлення до себе
своїх цільових аудиторій.

Акцентування на етичному аспектові в умовах аксіологічної індиферентності постмодернізму, по
суті, є нічим іншим, як подальшою інструменталізацією PR. Посилення етичного критерію є засобом
пристосування до локальних контекстів, значення яких у постмодерному суспільстві лише зростає.
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АНОТАЦІЯ
Від початків побутування видавнича продукція використовується не лише як медійний канал поши-

рення знань і відомостей, а й також потрібної для комунікантацільової інформації, для пропагування
свого бачення тих чи інших проблем і завдань, в тім числі суспільно-політичного розвитку, вона є склад-
ником і механізмом конструювання суспільно-політичних реалій. Використання видавничої продукції,
зокрема книговидань, в актуальній політичній практиці, підтверджує значущість друків у процесах
суспільно-політичних трансформацій, а також їх великі можливості в контексті маніпулятивного
впливу, управління настроями та поведінкою широкого кола споживачів інформації. 

У статті розглядаються технології та практика використання видавничої продукції для цільового
впливу на споживачів інформації під час гострих соціальних та воєнних конфліктів з метою конструю-
вання та активізації, зокрема, світоглядних смислів.

Ключові слова: мас-медіа, видавнича продукція, інформаційні технології, маніпуляційний вплив.

BOOK PUBLISHING AS A MECHANISM 
OF CONSTRUCTION OF MEANINGS IN THE PROCESS 

OF SOCIAL-POLITICAL TRANSFORMATION

Bondar, Iuriy,
Candidate of Political Sciences,
Kyiv National University Taras Shevchenko (Ukraine, Kyiv),
Institute of Journalism,
Publishing and Editing Department,
Associate Professor,
bondar1960@gmail.com

SUMMARY
From the beginning of existence publishing products reused not only as a media channel to disseminate knowl-

edge and information but also as a necessary tool for targeted information for communicant. Publishing products
are used to promote specific vision of certain problems and challenges, including in that of social and political de-
velopment. It's a part and mechanism of designing social and political realities. Using publishing products, in-
cluding books in actual political practice confirms the importance of print in the processes of social and political
transformations, as well as their significant opportunities in the context of manipulative influence, control mood
and behavior of a wide range of consumer information.

In this article author analyses the technology and practice of publishing products for targeted impact on con-
sumers fin formation during acute social and military conflicts, in order to design and revitalization, particularly
philosophical meanings.

Key words: media, publishing, advertising, informationtechnology, manipulationeffect.
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Вступ. Суспільно-політичні зміни – ознака та умова цивілізаційного поступу, наслідок, без-
умовно, об’єктивних процесів. Проте і результат цільової діяльності акторів політики, які прагнуть
підлаштовувати світ відповідно до свого бачення розвитку та характеристик суспільності. Можли-
вості «конструювання реальності» збільшуються з інноваційними змінами у сфері інформаційних
технологій, засобів масової інформації та комунікації, що мають глобальний характер і прогресують.
Водночас нового значення набувають і традиційні засоби інформаційного впливу та поширення ін-
формації, серед яких питомо важливе місце посідає друкована та інша видавнича продукція.

Різним аспектам видавничої справи та мас-медіа у процесі суспільно-політичних трансформацій,
використання інформаційних технологій для цільового впливу, маніпулятивного програмування
індивідуальної та масової свідомості присвячені праці українських та зарубіжних науковців
Дж. Барга, В.М. Бебика, Д. Брайанта, С.Г. Кара-Мурзи, М. М. Куфаєва, Г.-М. Маклюена, Д.В. Оль-
шанського, Г.Г. Почепцова, В.В. Різуна, Д. Рашкоффа, М.О. Рубакіна, М.І. Сенченка, С. Томсона,
М.В. Фалікман, О.М. Холода, Е.Г. Шестакової та інших дослідників. Актуальність використання
друків у поєднанні з технологіями інформаційного впливу підтверджує й сучасна «трансформа-
ційна» практика. 

Метою та завданням нашого дослідження є розгляд особливостей технологій та практики вико-
ристання видавничої, насамперед – друкованої, продукції для цільового впливу під час гострих со-
ціальних та воєнних конфліктів з метою конструювання та активізації світоглядних смислів.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались загальнонаукові та
спеціальні методи дослідження. За допомогою структурно-функціонального методу було проана-
лізовано функції видавничої продукції, у процесі застосування її, зокрема, із соціоінженерною
метою. Критико-конструктивний метод був використаний для аналізу актуальної практики видав-
ничої справи в умовах суспільно-політичних трансформацій. Порівняльний і системний методи
дали змогу розглянути і проаналізувати використання видавничої продукції акторами політики під
час виборчих та інших інформаційних кампаній. Також були застосовані інші методи, зокрема, ци-
вілізаційний, соціокультурний, соціально-комунікаційний, використання яких було зумовлено
міждисциплінарним характером теми дослідження.

Виклад та результати дослідження. Від початків побутування видавнича продукція використову-
валась як медіа-канал поширення не лише просто знань і відомостей, а й потрібної для комуніканта
інформації, для пропагування свого бачення тих чи інших проблем, в тім числі суспільно-політич-
ного розвитку. 

Часто мас-медіа та інша видавнича продукція, зокрема книжкова, є складниками маніпулятив-
них технологій, спрямованих на забезпечення потрібних для маніпулятора завдань. До таких тех-
нологій варто віднести і так звані хепенінгові, в основі яких принцип управління через потік
контрольованих подій. Використовуючи природну властивість людей реагувати на те, що відбува-
ється довкола, «хеп-технологи» штучно конструюють події, враховуючи можливі варіанти реакції
на них і відповідно корегуючи подальший розвиток чи низку подій. Зазвичай хепенінг-технології
застосовують для моделювання чи створення громадської думки на підтримку того чи іншого на-
ступного рішення [1, с. 36–37]. Завдання, проте, може полягати і в нівелюванні небажаного резо-
нансу чи впливу якоїсь події. Прикладами доволі успішного використання хепенінгових технологій
можуть бути вже доволі відомі історії з публікування спогадів доньки Йосипа Сталіна Світлани Ал-
лілуєвої «Двадцять листів другу» 1967 року, та пізніше – опального лідера СРСР Микити Хрущова.
Дослідники твердять, що в обох випадках радянські спецслужби зуміли упередити і значно мінімі-
зувати негативний для керівництва Радянського Союзу пропагандистський вплив публікацій творів
на Заході значною мірою саме завдяки контрольованому і цільовому використанню інформаційного
середовища та мас-медіа [3; 6]. 

Самодостатнім і вищим рівнем маніпулятивного впливу слова є нейролінгвістичне програмування
(НЛП). Його засоби – спеціально підібрані мовні одиниці чи образи, зміст яких здатний «спряму-
вати» свідомість того, хто є ціллю впливу, в потрібному для маніпулятора напрямі, в ідеалі – досягти
зміни уявлень, поглядів, переконань, поведінки індивіда чи й соціумних груп. Принципи НЛП ґрун-
туються на попередньому досвіді (складниками якого є, зокрема, засвоєні образи, звуки, смакові
відчуття, запахи тощо) та комунікації. Подразнюючи, активуючи, комбінуючи з допомогою засобів
комунікації соти пам’яті, можна, приміром, «підказати» причинно-наслідковий зв’язок тих чи
інших подій, викликати ті чи інші психологічні та поведінкові реакції. 

Для нейролінгвістичного програмування використовують різні засоби комунікації. Особливу
привабливість для практики НЛП мають, зауважують дослідники, художні тексти. Обумовлено це
здатністю таких творів породжувати емпатію – співпереживання до героїв. Захоплення читанням,
«втягування» в нього створює ґрунт також і для так званої культивації. Відповідно до її теорії, роз-
робленої американськими науковцями Джорджем Гербнером та Ларрі Гроссом в рамках дослідниць-
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кого проекту «Культурні показники», чим більше часу і уваги людина віддає певному джерелу ін-
формації, тим вона стає не просто інформаційно залежнішою від нього, а фактично починає керу-
ватися його ідеями (які можуть бути далекими від реальності) та оцінками реалій. Причому,
стверджують дослідники, має значення навіть матеріальний тип носія твору. Так, науковці норвезь-
кого університету Ставангера експериментально довели, що ті, хто читає паперовий варіант книги,
значно краще запам’ятовують твір, аніж ті, хто знайомиться з ним за допомогою електронних при-
строїв для читання1.

Безпосередньо дотичною до нейролінгвістичного програмування є технологія і водночас кон-
цепція праймінгу (від англ. «to prime» – інструктувати, давати попередню установку). Сутність прай-
мінгу полягає у впливові попередньо засвоєної інформації на сприйняття і опрацювання нової без
активної (усвідомленої) участі людини. Такий ефект є наслідком активізації у свідомості (індивіда
або групи людей) думок і відчуттів, що дотичні до змісту пропонованої нео-інформації. Це, власне,
когнітивний умовний рефлекс на нову інформацію, розкодування за допомогою підказок-стимулів
(асоціацій чи спогадів) попередньо сформованих смислів і установок а також «м’яке» закладання
директив, потрібних для прийняття певних рішень. Вістря праймінгу спрямовують, твердять фа-
хівці, насамперед на культурну пам’ять – основу світогляду [8; 11].

Дехто з науковців, зокрема Шанто Ієнгар та Дональд Кіндер, позначає праймінг також і як по-
хідну іншої технології – «визначення порядку денного», коли за допомогою інформаційних технологій
окреслюється коло питань, на яких бажано зосередити увагу. 

Праймінг на підсвідомому рівні, твердять дослідники, незупинний – він є фактично артефактом
людської нейронної архітектури, де слова-образи чи зображення-символи виконують роль своє-
рідних якорів, до яких через семантичний зв’язок прив’язуються нові ланцюжки смислів2. Ро -
зуміння і знання механізму використання праймінгу дає можливості та інструментарій для
маніпулювання свідомістю. Активування («підказування») певних слів чи образів може бути здій-
снене через цільові повідомлення ЗМІ чи поширення потрібної інформації іншими каналами, в тім
числі видавничу продукцію 

Види праймінгу є різні. У так званому лінгвістичному розрізняють морфологічний («якорем»
в ньому є морфологічна форма, скажімо, частина мови), синтаксичний (праймом є конструкція син-
таксичної форми), фонологічний, лексичний, семантичний та інші форми. Дослідники експеримен-
тально довели, що за допомогою слів-стимулів можна управляти настроєм, налаштованістю і навіть
самопочуттям людини. Скажімо, двом різним групам учасників експерименту попередньо пропону-
вали ознайомитися з набором карток зі словами різного характеру. Одній – агресивного змісту
(«убивця», «злочин» тощо), іншій – нейтрально насиченими. Після того піддослідним пропонували
охарактеризувати одного з політиків. Представники першої групи були радикальнішими і різкішими
у своїх оцінках, хоча набір слів у картках не мав жодного стосунку до конкретного політика.

Одним із напрямів застосування технології праймінгу є звернення до минулого з метою перене-
сення його оцінок на сучасні реалії. Ефективність такої дії підвищується, стверджують фахівці,
у часи суспільної нестабільності, коли люди, шукаючи опертя для пояснення кризових явищ, від-
чувають психологічну потребу «вкорінитися у минуле», знайти шлях розв’язання актуальних про-
блем у минулому досвіді [9, с. 55]. Якими будуть відповіді на питання, значною мірою залежить від
акцентування фрагментів минулого, тих орієнтирів і символів, що можуть інтегрувати людей у ту
чи іншу спільноту. Механізми такого спрямування напрацьовані. Ними є, зазначає український до-
слідник суспільних трансформацій Віктор Бурлачук, зокрема, свята і ритуали, «призначення яких
оживити, зробити відчутною традицію, відтворити гостроту колективних емоцій і колективних по-
чуттів» [9, c. 59]. Варто зауважити і те, що ритуали не лише «активують» досвід, а й, так би мовити,
контролюють його у майбутньому через повторення ритуальних дій.

В організації та інформаційному супроводі ритуалів зазвичай широко використовують комуні-
каційні можливості мас-медіа та видавничої продукції, метою чого є досягнення потрібного ефекту
резонування події. Друки є також вірогідним джерелом «закладок» – потрібних смислів, до яких
апелюють і які подразнюють за допомогою свят-ритуалів.

Дослідники зауважують, що інтерпретація реальної ситуації у ритуалі, як і реакція на неї внаслі-
док цільової «ретро-проекції», може бути, втім, доволі спотвореною і неадекватною. 

«Із ритуалу може з’явитися знання, яке в іншому випадку не з’явилося б взагалі, – стверджує,
зокрема, британський антрополог і символіст Мері Дуглас. – Ритуал не просто переводить досвід

1 Ученые советуют – читайте бумажные книги [Електронний ресурс]. Режим доступу: nauka24news.ru
2  Yudkowsky E. Priming and Contamination [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://lesswrong.com/ lw/k3/-
priming_and_contamination/

Юрій Бондар. Книжкові видання як механізм конструювання смислів у процесі суспільно-політичних трансформацій



назовні, екстерналізує його, він також модифікує досвід, виражаючи його… Існують речі, котрі ми
можемо не відчувати поза ритуалом. Події, що відбуваються у регулярній послідовності, набувають
сенсу у ставленні до інших подій із цієї самої послідовності. Поза розглянутою в цілому послідов-
ністю окремі елементи втрачаються, стають такими, що не сприймаються» [4, с. 102].

Відтак, праймінг, як будь-яка інформаційна технологія, може бути застосований не лише з «по-
зитивною» чи «нейтральною», а й, за визначенням українського науковця Олександра Холода, «ін-
мутаційною» метою, коли вплив здійснюють для негативної зміни моделей поведінки споживачів
інформації [10]. Активовані смисли виконують тут роль «троянського коня», коли під «доброзичли-
вою» обгорткою, може приховуватись «недоброзичлива» начинка [8]. Американський дослідник
Елізер Юдковський звертає увагу у цьому сенсі на явище так званої контамінації, коли неправда
(навіть очевидна), завдяки праймінговому «якорінню», може сприйматися як інформація істинна,
може впливати на оцінки і рішення. «Найжахливіший аспект контамінації, що вона є одним із тисяч
проявів ефекту упередженості підтвердження, – пише він. – Як тільки-но ідея закріплюється у вас
у голові, вона викликає праймінг інформації, подібної до цієї ідеї, підтверджуючи тим самим своє
право на існування. Не має значення, знаєте ви чи ні про те, що ваш первинний вибір тисне на по-
літичні аргументи: упередженість підтвердження вбудована у ваші мізки, асоціативні мережі здій-
снюють праймінг подібних думок і спогадів»3.

Маніпулятивні можливості праймінгу визначили його місце і в так званих поведінкових війнах,
арсенал котрих «як принципово нового виду інформаційної війни, ґрунтується на технологіях мані-
пуляції алгоритмами поведінки, звичками, стереотипами діяльності, вкладеними в нас соціумом» [7].

Маніпулятивні поведінкові технології були застосовувані і під час українсько-російського про-
тистояння, що триває. Готуючи наступ на Україну, активна фаза якого розпочалася 2013 року, ро-
сіяни використали широкий спектр організаційно-інформаційних засобів і технологій, завданням
яких на першому етапі було взяття під контроль українського інформаційного простору. Очевидно,
на це були зорієнтовані й заходи з руйнації системи україномовних ЗМІ, книговидання та в цілому
видавничої справи України, які втілювались руками «стимульованих» політиків через лобіювання
інтересів російських видавців та медійників [2].

Реалізовувались і окремі далекосяжні видавничі проекти, що мали за мету дискредитування укра-
їнської історії, притлумлення значущості українських героїв та постатей. На руйнування української
ідентичності були зорієнтовані, зокрема, неодноразові спроби паплюження національних символів
українців та постаті Тараса Шевченка1.

Активно смислові «міни» росіяни почали закладати напередодні анексії Криму, вторгнення на
Донбас та наступних спроб реалізувати на сході України проект «Новоросія». Для створення кри-
тичної маси громадян, готових сприйняти привнесені сепаратистські гасла, на першому етапі ін-
формаційної кампанії задіяли ще радянські пропагандистські міфи про «бандерівців», «Велику
Росію», «визвольну» місію росіян, «ущербність» Заходу та його цінностей тощо, які «довго лежали
як бомба вповільненої дії – чекали часу, коли детонувати» [12].

Складником інформаційно-психологічної кампанії стало також пророкування, а точніше – про-
грамування, можливого розвитку подій. 2010 року впродовж якихось трьох місяців у Росії побачили
світ одразу чотири книжкові видання, тематика і зміст яких могли бути випадковою для лише,
певно, непосвячених: «Незалежна Україна. Крах проекту», «Війна-2010. Український фронт», «Поле
битви – Україна. Зламаний тризубець», «Російсько-українські війни». Йшлося у книжках про нібито
гіпотетичний сценарій розвитку подій, який був утілений згодом і на практиці: конфлікт у Криму,
заворушення на Донбасі, «братська» допомога російських військ, для яких це «останній і рішучий
бій» проти «хунти».

Одним із міфів-«якорів» була й книга директора української філії Інституту країн СНД Володи-
мира Корнілова «Донецько-Криворізька республіка: Розстріляна мрія», що побачила світ 2011 року
в харківському видавництві «Фоліо» у претензійній серії «Проект «Україна» [5]. Як позначено в ано-
тації видання, книга «присвячена короткій, але яскравій історії адміністративно-державного утво-
рення, створеного 1918 року на території, що нині іменується Східною Україною. Так сталося, що
ця тема тривалі десятиліття фактично була під забороною… Читач дізнається, як Донецьк, Харків,
Луганськ, Дніпропетровськ, Суми, Запоріжжя та інші міста Сходу України стали власне Україною.
Сподіваємося, що завдяки цій книзі буде закрита ще одна «біла пляма» вітчизняної історії». Ще
прозоріше-відвертішим були публікації сайту з провокативно-промовистою назвою «Новорос-
інфо», який 23 березня 1912 року вмістив інформацію про презентацію видання Корнілова, зазна-
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чивши, що книга «створює достойну альтернативу офіційній концепції української історії». У по-
відомленні сайт наводить думку кримського політолога Сергія Кисельова, який підкреслює, що
«Доти, поки ми будемо здавати свої ідеологічні позиції…, доти нам буде нав’язуватися альтернативна
(редакція сайту уточнює – «українська націоналістична». – Ю.Б.) точка зору. Поява цієї книжки
прориває дамбу мовчання». На думку Кисельова, яку наводить «Новорос-інфо», громадянська війна
в Україні не скінчилася, вона «продовжується і сьогодні, змінилися лише її форма і поля битви»4.
«Технологічність» книги Корнілова засвідчила також наступна інформаційна кампанія з просування
видання та ідеї Донецько-Криворізької республіки, у якій найактивнішу участь в Україні взяли саме
проросійські мас-медіа та журналісти.

За оцінками фахівців, войовниче програмування до певної міри спрацювало. Такої думки дотри-
мується, зокрема, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр
Афонін, який, розмірковуючи про видавничу політику, констатує:

«Причиною цього (проголошення фейкових утворень «ДНР» та «ЛНР» на частині Донбасу. –
Ю. Б.) стала фактична відсутність у Криму, на Донбасі та значній частині областей Сходу українсь-
кої книги, і їх «окупація», або тотальне «покриття» цих територій виданнями «братньої» Росії, а сві-
домість людей, що живуть на них,– упродовж двох десятиліть змістом цих видань. Це робилося
з метою «консервації» у населення «радянської» свідомості та культивування великодержавного ро-
сійського шовінізму і сепаратизму. На додаток до багаторічного зомбування мозку населення Сходу
України російською літературою з чітко визначеним ідеологічним спрямуванням путінською про-
пагандистською машиною було розв’язано інформаційну війну проти України».

Гармати технологій не змовкали і надалі. Оскільки без повторення та подальшого активування
міфи втрачають привабливість, їх потрібно, як вимагає жанр, активувати й надалі. У цьому полягало,
зокрема, і завдання сумнозвісного «параду полонених», який сепаратисти провели у День незалеж-
ності України 2014-го року в Донецьку. В ритуальному дійстві організатори використали низку еле-
ментів, які, за задумом і відповідно до праймінгу, мали провести і закріпити паралелі акції з відомим
Парадом Перемоги над фашистською Німеччиною 1945-го року. Запозичення були максимально
очевидні – від озброєних гвинтівками з багнетами людей, які супроводжували полонених, до по-
ливальних автівок, що змивали бруківку після проходження колони. Згодом були проведені й інші
«паради». Застосування маніпулятивних технологій простежуються і у публікаціях мас-медіа, яких
оглядачі небезпідставно відносять до проросійських, зокрема, «Ведомостей», «Комсомольской
правде в Украине» та інших. Тут найчастіше використовують лінгвістичні, найменш очевидні, ме-
тоди впливу. До такого можна віднести, скажімо, цільове використання експресивно-насиченої
лексики, яка здатна збуджувати, бути ґрунтом для тривоги, панічних настроїв, а в подальшому –
можливого невдоволення і агресії. Така лексика свідомо застосовується у публікаціях будь-якої те-
матики. 

Активно продовжують використовувати оператори смислів і книги, мета яких обґрунтувати
«справедливість» анексії українських територій Росією, а також необхідність подальшої боротьби
з «фашистами» та «націоналістами».

Висновки. Видавнича мас-медійна продукція є складником і механізмом конструювання сус-
пільно-політичних реалій. Використання видавничої продукції, зокрема книговидань, в актуальній
політичній практиці, підтверджує значущість друків у процесах суспільно-політичних трансфор-
мацій, а також їх значні можливості в контексті маніпулятивного управління настроями та пове-
дінкою споживачів інформації. 

Видавнича продукція в активному арсеналі так званих поведінкових воєн, де ціллю і об’єктом
впливу агресора є свідомість, культурна пам’ять, світоглядні орієнтири і погляди людини. Цільове
застосування маніпулятивних інформаційних технологій з допомогою мас-медійної видавничої
продукції здатне здійснювати руйнівний інмутаційний вплив на свідомість індивіда та соціумних
груп, суспільства в цілому. 

Протидія маніпулятивному впливові можлива і необхідна передусім у двох напрямах. Перший –
організаційно-правовий і організаційно-технічний захист національного інформаційного простору,
забезпечення його самодостатності та суверенності. Інший (не менш важливий) полягає    в інфор-
маційно-ідеологічній протидії сторонньому маніпулятивному впливові. Його заходи мають перед-
бачити як пропагування ідей державності, українських світоглядних традицій, так і просвітницьку
діяльність щодо теорії і практики використання маніпулятивних інформаційних технологій.

4 Щодо ситуації в українському інформаційному просторі. Відкритий лист Президенту України Петру Поро-
шенку Національної експертної комісії з питань моралі від 1 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. Режим до-
ступу: http://www.moral.gov.ua/news/928/
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АНОТАЦІЯ
Подано нові версії гіпотези тлумачення давньослов’янського імені Щек (Чек), середнього з братів-

засновників Києва, від виду його улюбленої персональної зброї «чекана» та бойової спеціалізації «чекання
у засідках». Розглядається можливість діалектичних відмінностей у слов’янських племінних говірках
при вимовлені цього імені з урахуванням лінгвістичної комбінаторики. Наводяться варіанти текстових
моделей князівських чеканів з позиції ретроспективного протодизайну з метою подальшого графічного
та реального відтворення.
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SUMMARY
The article submitted new versions hypothesis interpretation of the Old Slavonic name Cheeks (check), the

middle brother founding Kyiv, from the appearance of his favorite personal weapons «expectations» and combat
specialization «waiting in the ambushes.» The possibility of dialectical differences in Slavic tribal dialects spoken
in the name of considering linguistic combinatory. We give options for text patterns princely expectations of retro-
spective protodesign position to further the graphic and real play.

Key words: Archaeological find, variant, version, hypothesis, grad, Kyiv City, Ky, Prince, legend, chron-
icle, weapons, founder, history, model, Neolithic, praslav’yany, retrospective protodesign, check, stamp,
cheeks, total design.

Вступ. Вихідні передумови. Оповідь про заснування міста Києва братами Києм, Щеком, Хоривом,
сестрою Либідь та назва міста Києва на честь старшого брата [2] широко відома. Проте багато хто
не вважає її історично доведеною, оскільки: 

Нестор Літописець не вказав, коли це було;
– невідомо, ким був Кий: князем чи перевізником на переправі через Дніпро; 
– незрозумілі імена братів, а тому не ясно, до якого народу вони належали;
– вся історія нагадує вигадану казкову легенду тощо.
Прибічники достовірної літописної версії заснування столиці України наводять навіть такі під-

твердження: 
– зрозумілість імені сестри; 
– наявність у назві міста співзвучності з іменами засновників: гір Києвці, гори  Щековиці, гори

Хоревиці, річки Либідь; 
– існування у вірменських текстах [7] та нормандських селах подібних оповідей тощо. 
Історія заснування м. Києва цікавила багатьох видатних вчених, зокрема українських – наприк-

лад, археологію первинних поселень вивчали В.В.Хвойка, [10; 11], П.Толочко [9], місцеву топоні-
міку М.Закревський [5], загальні питання В.М.Бебик [1] і т.д. Зрозуміло, що вперше висловлені
нами у 2014 р. гіпотези тлумачення імен Кий, Хорив, Либідь аж ніяк не могли бути описані жодним
із великих попередників. Вважаємо, що ці гіпотетичні припущення заслуговують на ознайомлення
з ними наукових кіл та загалом широкої громадської спільноти.

Проводячи в Студентському науково-навчальному виробничому підрозділі (ССНВП) «Майс-
терня», що діє на кафедрі дизайну інженерно-технологічного інституту Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна», дослідження зі спеціальності «графічний дизайн» на тему
«Ретроспективний протодизайн родових символів князів Кийовичів» і зайнявши позицію досто-
вірної історії заснування столиці, ми прийшли до нових гіпотез щодо тлумачення імен перших кня-
зів. Принагідно вкажемо, що першими роботами в напрямі урбаністичного ретроспективного
дизайну були: 

– карта-план О.Д. Зоріна, О.І. Кутового, В.А. Розенберга «Київ X–XII ст.» [6];
– макет-реконструкція стародавнього Києва В. Асєєва, Г. Мацкевич у Національному музеї історії

України.
– Автори вищезгаданих робіт, виконаних у далекому 1973 р., не підозрювали, що їх твори можуть

відкрити цей новий напрям у багатоликому дизайні. 
У попередніх статтях [3; 4] висловлено гіпотезу, що ім’я Кий та найменування града Києва похо-

дять від назви найважливішого первинного знаряддя праці, зброї, символу бойової слави, палиці
посоху, «кия» – з давньослов’янської мови. Князь Кий міг отримати таке бойове прізвисько з однієї
або з кількох причин: 

– він змолоду був інвалідом, шкутильгав, опираючись на кий через поранення ноги у героїчній битві;
– князь провів слов’янські племена довгим шляхом, у поважному віці ідучи тільки з києм-посохом;
– кий-палиця була символом його влади, якою, окрім усього, могли карати злочинців.
Будучи весь час з києм, він і отримав своє прізвисько (Кий), а стольний град – назву (Київ).
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Формулювання мети статті (постановка завдання): стисле дослідження має  мету, що виражена
у вигляді завдання:

– на основі запропонованих нових версій гіпотези походження і значення імені середнього брата,
засновника поселення на горі Щекавиці в Києві – Щека, розробити текстові моделі варіантів
ретроспективного протодизайну його улюбленої зброї – чекана, для наступного детального
графічного і матеріального відображення. 

Виклад методики та результатів дослідження: Якщо ім’я старшого брата, засновника сучасної сто-
лиці України, походить від старослов’янського слова «Кий», то беремо на себе сміливість стверджу-
вати, що ім’я середнього брата Щека  такого ж походження. 

Щек – це діалектично видозмінений «Чек», тобто той, хто чекав у засідці на здобич або ворогів
з чеканом у руках. Можливо Щек був ватажком мисливців, що полювали, або воїнів, що мали спе-
цифічну тактику ведення бою.

Корінь слова Чек (Щек) давнього походження. Він існував та досі існує у багатьох індоєвропей-
ських мовах. Зокрема у ряді сучасних мов, таких як українська, польська, білоруська. 

Чекан – це старовинна, компактна зброя, пристосована для нападу після тривалого чекання зі
схованки; інша назва – «келеп».

Чеканути – означало вдарити чеканом по голові, а чек (щек) – це воїн, який був озброєний че-
каном. Тобто ім’я середнього брата, засновника поселення на горі Щекавиці, можливо, так само
походить від виду його улюбленої зброї. 

Чеканний – це чіткий, виразний, ретельно опрацьований, тобто, як варіант, ім’я Чек (Щек) може
означати скорочення і від цього значення. 

В нашому випадку можна гіпотетично стверджувати, що Щек (Чек), середній з трьох братів,
влаштовував засідки, брав участь в оточенні здобичі або ворогів. Це означає, що він був дуже ша-
нованим у ті часи.

Описавши в попередніх статтях [3; 4] гіпотезу пояснення виникнення бойового  призвиська-
імені – Кий, старшого із братів-засновників стольного града Києва, – від одного з найдавнішніх
знарядь праці, виду персональної зброї – палиці або кийка (кия), ми не вказали на також один із
найстаріших трудових засобів та найпершої зброї в руках первісних людей – каміння, краще –
кам’янила. Говорячи про тлумачення походження імені середнього брата – Щека (Чека), – обійтися
без його улюбленої зброї, де застосовувалось каміння, було неможливо. Справді – камінці почали
використовувати первісні люди в багатьох трудових та бойових процесах: камінням розбивали горіхи
та кості, полювали на тварин. Удар рукою, озброєною каменюкою, швидше досягав найвищого
ефекту. Кинувши камінь, можна було поранити або вбити звіра, птаха, рибку, суперника тощо.

Поєднання двох елементів для праці, полювання та воєн, каменю до дерев’яного кийка – дер-
жака, було одним із найкращих значних відкриттів, зроблених стародавніми людьми, які дозволили
отримати нову, дуже небезпечну зброю та засіб праці – (щекан), схожий на сучасну сокиру або ве-
ликий молот. Такий інструмент дозволив значно збільшити ефективність первісних штучних зна-
рядь (кия та каменю), що раніше використовувались окремо:

– у багато разів посилився кінцевий удар;
– на 1,0–1,5 м збільшилось поле досягнення (при триманні чекана у руці);
– виросла дальність та сила удару при киданні чекана на відстань і т.д.
Під час ведення бою на відкритій місцевості (у степу чи на полі) чекан поступався видовженому,

твердому кию-спису, тому що був коротший. Ним було важче розмахувати і фехтувати. Але у разі
раптового нападу в обмеженому просторі, наприклад, після чекання із засідки – це була інша, ни-
щівна зброя, якою били в основному по голові звіра або ворога. Такий удар був або смертельним,
або наносив тяжке поранення, після якого супротивник ставав «чекану тим», або «щеканутим» –
тобто ставав несповна розумом.

У ранньому або пізньому «кам’яному» віці, коли, за нашою гіпотезою, праукраїнські-трипільські
етноси прийшли на територію в основі сучасного розселення, (щеками) був однією з найважливі-
ших видів зброї, якою міг орудувати тільки дуже фізично сильний воїн-лідер. З тих найдавнішніх
часів давні слов’яни мешкали на території сучасної України, але відомі нам під різними назвами:
скіфи, саки, сармати, кімерійці, поляни, древляни1. Трипільська культура є однією з основних дав-
ньоземлеробських культур мідного віку. Трипільські племена займали простори Східної
Європи від Дніпра до Карпат, від Полісся до Чорного моря і Балканського півострова. Розвивалася
ця культура в IV–III тис. до н. е. (протягом 1500–2000 років) і пройшла у своєму розвитку три
етапи — ранній, середній та пізній. В Україні виявлено понад тисячу пам’яток трипільської куль-
тури. Вони згруповані у трьох районах: найбільше в Середній Наддністрянщині та Надпрутті й На-
дбужжі, менше у Наддніпрянщині. Вірогідно, за густотою розселення об’єднання племен.
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Академічні історики та археологи, знайшовши  речі, виконані за зміненими, порівняно з попе-
редніми технологіями, прикрашеними не таким, як раніше зустрічалися орнаментом, поспішали
заявити про нову культуру етносу. Цим самим несвідомо принижувалися творчі можливості наших
пращурів. Уявіть собі – виявляється, люди тих часів повинні були виробляти одні й ті самі речі, без
яких не буває змін та новацій упродовж століть, тисячоліть, інакше майбутні вчені заявляють, що
їхні прогресивні вироби робили якісь інші майстри.

Тільки новий підхід до історії з позиції ретроспективного протодизайну дозволяє зрозуміти по-
милковість таких теорій. Дизайнери, як люди творчої мистецької професії, заявляють, що навіть
один і той же майстер, протягом життя може неодноразово змінювали манеру виконання виробів,
їх форму, орнамент, колір, технології. Ще змінюються в одних і тих же поселеннях стилі, моди на
предмети, що змушує творців поповнювати вид виробів, не змінюючи національність і мову. Тобто
зміни характеру артефактів не означає одночасно, що вони належать до якихось інших культур,
можливо, просто майстрам набридло робити одне й те ж за застарілим фасоном і вони почали ро-
бити для тодішнього ринку щось нове.

Якщо ім’я Щек (Чек), так само, як і Кий та назва столиці Київ походять від найменувань старі-
ших видів знарядь праці та озброєння (дерев’яного кия, кам’яного з держаком чекана), то це до пев-
ної міри підтверджує нашу гіпотезу про заснування протоміста Києва в перші часи заселення
Європи як першого великого поселення саме проукраїнськими-трипільськими племенами.

Зупинимося на вимові та написанні першого звуку і літери Щек. Звуки «щ» та «ч» дуже подібні, «щ»
походить від «ч» з добавкою попереду «с», тобто «щ» дорівнює «с» з додаванням «ч». Київ у літописі лежав
у землях полян, але у стольному граді були і представники інших етносів – наприклад, сіверян. Не забу-
ваймо і про Трипільську культуру. У цих та інших етнічних говірках «ч» легко могло переходити у «щ»,
тобто ім’я середнього брата з князів-засновників града Києва могло одночасно вимовлятися тоді, або
«щек», або «чек», чи «чех». Відомості про Щека могли бути записані автором «Повісті минулих літ» [8] за
переказами перекладеними на сучасну мову де ім’я Щек цілком могло первісно звучати як Чек або Чех.

Окрім першого звуку в імені князя, діалектично могла відмінюватися і остання, а саме «к» з пе-
реходом у деяких говірках на «х». Застосовуючи методи лінгвістичної комбінаторики, можна ство-
рити комбінацію з чотирьох елементів – (версії вимовляння імені середнього брата-засновника):
1) Щек; 2) Чек; 3) Щех; 4) Чех.

Ясно, що не всі варіанти могли використовуватися у старослов’янских етнічних говірках. До су-
часних мов дійшли лише підкреслені у різних значеннях. Нам видається, що саме Щек (Чек, Чех)
повів свої народи на захід [2], де і залишилися чехи, поляки, словаки, серби і т.д.

Улюблене озброєння князя – чекан, з позиції ретроспективного протодизайну, могло мати кілька
варіантів, які відрізнялись довжиною дерев’яного держака, формою та розмірами каменю і, особ-
ливо, способом поєднання основних елементів цієї зброї. Нагадуємо – що ні клеїв, ні цвяхів у ті
часи не було. Тому з’єднання каменю з деревом могло бути виконане за допомогою шкіряних ре-
мінців, жил, кишок тварин, скручених мотузків з рослин та волосся тощо.

Ми розробили два текстові варіанти моделі чекана – простіші і складніші. Перший може мати такі ос-
новні габарити: держак до 900 мм – довжиною, товщиною 30–50 мм; камінь довжиною до 300–350 мм,
товщиною – 50–70 мм. Каміння вставляється в розгалуження гілок і міцно прив’язується до держака.

Другий варіант передбачає: видовжений держак (до 1500 мм), камінь (до 450 мм). У камені зроб-
лений отвір, у який вставляється держак. Товщина держака – 50–70 мм, чекан нагадує сучасний
молоток або сокиру, камінь та держак міцно зв’язується.

Висновки з дослідження, перспективи подальших розвідок. Проаналізувавши наукові дослідження
щодо заснування Києва трьома братами – Києм, Щеком, Хоривим та сестрою Либідь, ми не
знайшли пояснення походження та значення імен. Гіпотетично вважаємо, що всі імена праукраїн-
ського старослов’янського походження від назв наймогутніших в давнішні часи зброї:

– палиці кия, який дав бойове прізвисько Кий;
– чекана (щекана), бойового молота або сокири, від якого походить ім’я –  прізвисько середнього

брата Щек, діалектично видозмінене Чек, Чех.                        
Оскільки ця зброя була поширена в епоху палеоліта і неоліта, то пропонуємо віднести заселення

слов’янами теренів України на ті часи і тоді Київ, можливо, був одним із найдавнішніх міст Європи.
Запропоновані текстові варіанти двох моделей ретроспективного протодизайну князівського

символу зброї-чекана, який, на нашу думку, надав ім’я середньому брату – Щеку (Чеку), що, на-
певно, полюбляв нападати зі своєю дружиною після чекання у засідках. У подальшому, в розвідках
на цю тему, мали намір відтворити графічні та матеріальні моделі князівського символу-чекана. Пе-
реведення наших гіпотез у достовірні теорії можливе при підтверджені їх іншими дослідженнями.
Найліпше було б віднайти поховання Кия і Щека (останнє можливо на горі Щекавиці, або в Чехії,
Моравії) з озброєнням – києм у старшого і чеканом у середнього брата.
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АНОТАЦІЯ
Досліджено концептуальні підходи до поняття пропаганди в системі міжнародних відносин і нові кон-

цепції розуміння інформаційно-пропагандистської діяльності та визначено основні напрями й функції про-
пагандистської роботи КНР, оцінена ефективність ведення інформаційної політики Китаю щодо
встановлення інформаційного лідерства у світі, а також, на підставі теоретичних та емпіричних розро-
бок, зроблено висновки щодо інструментів та ресурсів, які використовуються в інформаційно-політичній
роботі КНР. Встановлено, що КНР активно використовує можливості культурної дипломатії та кон-
цепцію «комплексної потужності» Китаю, що підкріплювалось змінами в парадигмі «відкритості» КНР.

Ключові слова: інформаційна політика, пропаганда, концепція«комплексної потужності» КНР,
«гармонійне суспільство», Олімпіада в Пекіні – 2008, «керована відкритість» КНР.

INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITIES 
OF CHINA IN THE WORLD
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student,
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SUMMARY
The article provides research on the conceptual approaches to propaganda in international relations, suggests

new concepts of information and propaganda activities, defines priorities and functions (tasks) of propaganda ac-
tivity in the People’s Republic of China, estimates the effectiveness of information policy of China to establish its
information leadership in the world and draws conclusion on the tools and resources used in information and po-
litical activity of China on the basis of theoretical and empirical findings. It is argued that China exercises actively
the power of cultural diplomacy and the concept of «comprehensive power« reinforced by changes in the paradigm
of  «openness» in China. 

Key words: Information policy, propaganda, idea of «complex power» of China, «balanced society»,
Olympic games-2008 in Beijing, «governed openness» of China. 
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Сила та могутність сучасної держави визначається здатністю органічно і своєчасно вписатися в
глобальний інформаційний простір, активно створювати і використовувати інформаційні ресурси
та знання – головний чинник благополуччя в майбутньому інформаційному столітті [1]. 

Сьогодні можна чітко прослідкувати тенденцію до посилення ролі КНР у міжнародних процесах
шляхом розширення присутності Китаю в глобальному інформаційному просторі [2]. Це досяга-
ється завдяки диверсифікації джерел поширення зовнішньополітичної інформації та створення
нових концепцій інформаційно-пропагандистської діяльності КНР. Ці явища потребують ґрунтов-
ного дослідження, адже їх наукове висвітлення зможе забезпечити розуміння сукупності перетво-
рень, які відбуваються у світовій геополітиці, особливо тих питань, що стосуються боротьби за
інформаційне лідерство між США та Китаєм. 

Останні дослідження та публікації, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми, підтверджу-
ють той факт, що існуюча на сьогодні система інформаційно-політичної роботи в КНР може бути
визначена як «керована відкритість» [3], що передбачає, з одного боку, збереження централізованого
контролю влади над основними інструментами внутрішньої і зовнішньої пропаганди, а з іншого –
слідуванню загальній лінії неконфронтаційної зовнішньої політики для «пом'якшення» сприйняття
за кордоном стрімкого розширення китайської присутності в глобальному інформаційному просторі
через пропаганду «відкритості» і створення ефекту «плюралізму думок» у Китаї [1].

Ця стаття присвячується більш детальному опису механізмів реалізації інформаційно-пропаган-
дистської роботи Китаю з поширення необхідних поглядів як у китайському, так і всередині захід-
ного суспільства через залучення ЗМІК з ілюстрацією методів, що використовуються для
вищенаведеної цілі. З цього випливає і необхідність дослідження реакції міжнародної спільноти на
розширення китайського інформаційного сегменту в міжнародному інформаційному просторі та
аспекту щодо інформаційного протиборства між США та Китаєм. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні концептуальних підходів до формування ключових ха-
рактеристик китайської інформаційної роботи, що обумовило необхідність розглянути теоретичні
підходи та емпіричні дослідження, які сприяють вирішенню таких завдань:

– визначити основні напрями і функції пропагандистської роботи КНР, приділяючи при цьому
основну увагу диверсифікації інформаційних джерел, орієнтованих на іноземну аудиторію;

– дослідити ефективність ведення інформаційної політики Китаю щодо встановлення інформа-
ційного лідерства;

– на підставі теоретичних та емпіричних розробок зробити висновки щодо інструментів та ре-
сурсів, що використовуються в інформаційно-політичній роботі КНР.

Реалізація завдань здійснюється шляхом дослідження основних загальнотеоретичних концепцій
розуміння терміну «пропаганди» в сучасній політичній науці. Теоретичним підґрунтям роботи є ана-
ліз наукових досліджень, які можна умовно поділити на західних – М. Чукаса, Г.Джоуелла, В.О’Дон-
нела, Л.Войтасика, Д.Креча, Р.Крачфілда, К. Янга тощо; російських – Б.Бессонова, Г.Мельника
тощо; вітчизняних – Г.Почепцова, М.Кисельова, О.Литвиненко та ін. Дослідники методів та меха-
нізмів пропаганди переважно намагались виявити, класифікувати та проаналізувати зміст і ефек-
тивність маніпуляції суспільною думкою через пропагандистські кампанії.

Пропаганда (від лат. propaganda – поширення, розповсюдження) – це процес поширення полі-
тичних, філософських, наукових, художніх і інших поглядів та ідей з метою їх упровадження в сус-
пільну свідомість і активізації масової практичної діяльності [4].

Гарт Джоуетт та Вікторія О'Доннел визначають пропаганду як форму комунікації, котра відріз-
няється від навіювання тим, що прагне добитися реакції, яка сприяє реалізації цілей, досягнення
яких бажає сам пропагандист [5]. 

Теоретик пропаганди М. Чукас дає таке визначення пропаганди: «контрольоване розповсю -
дження свідомо спотворених уявлень з метою спонукання людей до дій, намічених цілей зацікав-
лених груп, що відповідають заздалегідь». За його концепцією, завдання пропаганди полягає в тому,
щоб «створити людину, абсолютно позбавлену будь-яких здібностей: знати про стан речей, кри-
тично і розумно мислити, коли він почне діяти під впливом тільки штучних збудників і направляю-
чих сил» та необхідності маскувати джерела, походження, цілі, наслідки своїх дій, а успішне
маніпулювання має здійснюватися за допомогою створення деяких психологічних ілюзій [6]. 

Польський фахівець з пропаганди Л. Войтасик відзначає: «...пропаганда є специфічним інфор-
маційним процесом. Відмінність пропаганди від інших інформаційних процесів в інтерпретацій-
ному і емоційно забарвленому характері відомостей, що містяться в пропагандистському
повідомленні». І далі: «У пропагандистській комунікації повинні функціонувати всі елементи піз-
навального процесу. У ній має бути стимул, який сприймається людиною і викликає у останнього
відповідні відчуття і враження, які потім за допомогою мислення включається в апарат пам'яті.
Таким чином, інформування в ході пропаганди... повинно мати психологічну природу» [ 7]. 
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Американські соціальні психологи Д. Креч і Р. Крачфілд дотримуються визначення терміна «про-
паганда», який запропонував американський психолог У. Байдл. На їхню думку, під впливом про-
паганди кожен індивід поводиться так, ніби його поведінка випливала з його власних рішень.
Автори вважають, що можна маніпулювати поведінкою групи людей так, що кожен її член буде вва-
жати, що він поводиться відповідно до власних рішень. Д. Креч і Р. Крачфилд визначають пропа-
ганду як специфічну форму стимулювання, що у разі успіху веде до навіювання [8; 9]. 

Г. Почепцов розглядає пропаганду як один із засобів політичної комунікації, який прагне вико-
ристовувати емоційний вплив. Пропаганда у великій мірі є відпрацьованою комунікативною тех-
нологією, де вже накопичений достатньо обсяг досвіду функціонування, адже пропаганда добре
працює тільки тоді, коли її прийоми не випадкові, а систематичні [10].

Питання, що пропаганда чи PR має ситуаційний характер, залишається в полі дискусії. Деякі
дослідники віддають зв’язкам із громадськістю довготривалі цілі, а пропаганді – короткотривалі.
Проте, на думку Г. Почепцова, пропаганда також може мати цілком довготривалі завдання [11].
Маючи стратегічну ціль змінити цінності норми суспільства, вдала пропаганда готує ґрунт для успіху
агітаційних кампаній. 

Як відзначає німецький дослідник Г. Малетцке, дослідження пропаганди розпадається на два
рівні. Перший рівень пов’язаний з тим, що можна назвати психологією масової інформації (зок-
рема, на радіо і телебаченні), другий — стосується досліджень ролі комунікатора в процесах передачі
пропагандистського повідомлення за допомогою засобів масової інформації [12]. 

Російський фахівець у галузі ЗМІ Г.С. Мельник вважає, що концептуальні визначення пропа-
ганди можна звести до декількох форм: пропаганда – освіта (поширення корисних знань); пропа-
ганда – інформування; пропаганда – комунікація (універсальний засіб і процес спілкування людей,
їхня взаємодія); пропаганда – навіювання (процес, що включає психологічні переживання і потяги);
пропаганда – соціалізація (залучення людини до культури). 

На думку Г.С. Мельника, пропаганда завжди переконує на користь однієї думки, однієї ідеї, при-
нципу. У різних типах пропаганди завжди присутній один елемент – нав’язування (відкрите чи при-
ховане). Автор підкреслює проблему небезпеки маніпулятивної природи пропаганди і вважає, що
не можна уявити собі існування єдиної форми пропаганди, яка вирішує всі завдання з формування
свідомості мас й управління їх поведінкою через складність об’єкта впливу [13]. 

Якщо говорити про китайську систему пропаганди, то важливим ресурсом стає централізований
державний контроль над ЗМІ, Інтернетом і настроями суспільства. З одного боку, це, безсумнівно,
порушує свободу слова в Китаї, з іншого – дозволяє китайському керівництву, маніпулюючи ін-
формаційними потоками, забезпечувати концентрацію пропагандистських ресурсів на пріори -
тетних напрямах зовнішньої політики. У цьому зв'язку проблема цензури в Китаї активно
обговорюється на Заході і стає однією з суперечок між сторонами, у свою чергу, китайське керів-
ництво приділяє все більшу увагу посиленню можливостей інформаційного протиборства у сфері
Інтернету. Активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та кількісна перевага Ін-
тернет-користувачів у КНР у певній мірі сприяє протидії антикитайській пропаганді і дозволяє до-
носити своє розуміння поточної ситуації на закордонну аудиторію через глобальну мережу.

Ще одним з основних інструментів, що застосовуються китайським керівництвом у цих цілях,
є розвинена система контрольованих державою засобів масової інформації на іноземних мовах.
В останні роки інтенсивно розширюється мережа китайських газет, журналів, радіо і телеканалів,
а також інформаційних Інтернет-сайтів англійською, російською, французькою, іспанською, араб-
ською, японською та іншими мовами [14]. 

У січні 2009 р. Пекін оголосив про плани виділити до 45 млрд юанів (близько 6,6 млрд дол.) на роз-
ширення китайських іншомовних ЗМІ. Плани включили збільшення кількості зарубіжних корпунктів
державного інформаційного агентства «Сіньхуа» до 186, а також розширення сфери його діяльності
на супутникове та Інтернет-телебачення [15]. У 2009 р. почали  роботу канали китайською та англій-
ською мовами, планується початок мовлення арабською, російською та французькою. Центральне
телебачення Китаю CCTV на додаток до вже діючих каналів англійською, французькою та іспанською
мовами в 2009 р. запустило канал російською мовою, а в 2010 –  арабською та португальською, най-
нявши для цих цілей більше 100 нових іноземних співробітників. У квітні 2009 р. медіа-холдинг
«Женьмінь Жибао» випустив в тираж англомовну версію внутрішньокитайских газет з міжнародної
проблематики «Хуаньцю Шибао» (Global Times), яка стала другим в Китаї щоденним виданням ан-
глійською мовою після «China Daily»[16]. Крім того, китайське інформаційне агентство «Чжунго сінь-
вень» оголосило про плани публікації в США англомовної версії журналу «China News Weekly» [14] .

У співпраці з американськими регіональними видавництвами в Сполучених Штатах публіку-
ються англомовний журнал «Beijing Review», газета «China Daily», закордонна версія «Женьмінь
жибао» китайською та англійською мовами, спеціальні випуски журналів і книг.
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Також спостерігаються спроби китайської сторони вийти на міжнародний інформаційний ринок
через розширення співробітництва та придбання часток в іноземних ЗМІ. Причому перші кроки
Пекіна в цьому напрямі мають досить обережний характер і широко не афішуються. Відомо про
співпрацю медіа-групи китайської провінції Аньхой «Anhui Daily Press Group» з південноафрикан-
ською «Mallard South Africa Media Group» [16]. Створення ними у вересні 2008 р. спільної компанії
«Xin» an Media Co., Ltd.» стало першим випадком інвестиційного співробітництва китайських ЗМІ
з іноземними партнерами, схваленим урядом КНР. У липні 2009 р. з'явилося невелике повідомлення
про те, що бізнесмен з китайської приморській провінції Чжецзян, власник пекінської медіа-ком-
панії «Xiking Group» збирається придбати британський телеканал «Propeller TV», створивши на його
основі двомовний англо-китайський проект, орієнтований на висвітлення Китаю і пропаганду ки-
тайської культури.

Прагнення диверсифікувати джерела інформації, орієнтовані на іноземну аудиторію та сприяння
створенню кожним великим державним інформагентством своїх видань на іноземних мовах наочно
свідчать про новий підхід Пекіна до зовнішньополітичної пропаганди. До цього практично вся ді-
яльність по публікації інформації про Китай за кордоном здійснювалася централізовано створеним
ще в 1949 р. Міжнародним бюро Головного управління друку КНР, пізніше трансформувалися у ви-
давничу групу «China International Publishing Group».

Тенденції до диверсифікації пропагандистської роботи з іноземної аудиторією помітні і на при-
кладі Міжнародного радіо Китаю, яке більше 60 років є єдиною в медіаструктурах КНР, що здійснює
радіомовлення на зарубіжні країни. Нині до складу МРК, крім міжнародного радіо і п'яти радіо-
станцій, що здійснюють мовлення в найбільших містах КНР, також входить багатомовний Інтер-
нет-портал (більше 60 мов), власний кабельний телеканал, ілюстрований журнал на декількох
мовах, щоденна газета та інформаційне агентство.

Збільшення кількості китайських ЗМІ, орієнтованих на зарубіжну аудиторію, крім своєї основної
мети – розширити можливості пропагандистського впливу на іноземні держави, має один важливий
аспект. Поява нових китайських ЗМІ створює ефект різноманіття джерел інформації та плюралізму
думок у Китаї. Особливою «широтою» поглядів відрізняється нова англомовна газета «Global Times»,
яка, як і її внутрішньокитайська версія «Хуанцю шибао», містить чимало аналітичних статей ки-
тайських авторів деколи більш критичного характеру, ніж у вже звичних західному читачеві газеті
«China Daily» або журналі «Beijing Review» 

В китайських умовах зрощування партійного і державного апарату всі вищезгадані засоби масової
інформації, включаючи видання іноземними мовами, перебувають під централізованим контролем,
що є серйозною перевагою в плані ведення зовнішньополітичної пропаганди. Варто зазначити, що
формально три згаданих видання контролюються різними організаціями: «Global Times» належить
агентству «Женьмінь Жибао», що є органом Центрального комітету Комуністичної партії Китаю,
«China Daily» підконтрольна Відділу пропаганди ЦК КПК, а «Beijing Review» – Прес-канцелярії
Держради КНР. 

Особливої уваги заслуговує неконфронтаційна методика інформаційно-пропагандистської ро-
боти Пекіна. Показово, що в китайських ЗМІ розсекречені американські архіви з сайту «Wikileaks»
висвітлювалися скупо. І хоча в результаті оприлюднення секретних досьє про американські вій-
ськові операції в Іраку і Афганістані, а також дипломатичної шифропереписки Держдепартаменту
США було завдано певної шкоди американським позиціям у світі, зокрема відносинам із союзни-
ками по НАТО, китайське керівництво усвідомлювало, що нічого принципово нового про США
з цих публікацій не випливало, зате ці дані могли зробити помітний інформаційний вплив на ін-
тереси інших країн, зокрема ускладнити відносини Китаю з КНДР [10]. І це стосується фактично
всіх проблемних сфер, китайські громадяни, які прагнуть отримати доступ до веб-сайтів, що містять
матеріали, пов'язані з  незалежністю у Тибеті та Тайвані, Фалуньгун, Далай-ламою, інцидентом на
площі Тяньаньмень, опозиційними політичними рухами або різними антикомуністичними рухами,
не мають цієї можливості, бо такі сайти часто виявляються заблокованими. Однак Пекіну вдається
контролювати вміст масштабного китайського сегмента глобальної мережі, дотримуючись при
цьому відкритої моделі розвитку. Китай стабільно утримує перше місце у світі як за загальним чис-
лом, так і за темпами зростання кількості інтернет-користувачів [15]. 

Велике значення надається посиленню державної присутності в Інтернеті [16]. З одного боку,
основний масив інформації, особливо на іноземних мовах, в китайському сегменті глобальної ме-
режі виходить від декількох великих порталів державних інформаційних агентств, таких, як: «Синь-
хуа», «Женьміньван», «China Daily», «China. org.cn »,« Chinanews ». Показово, що найпопулярніші
інформаційні портали «www.sohu.cn» і «www.sina.com», відвідуваність яких становить кілька сотень
мільйонів разів на добу, не вважаються в КНР ЗМІ та мають право лише передруковувати новини
офіційних агентств.
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В цьому контексті цікаво спостерігати за тим, що Пекін приділяє особливу увагу широкому ви-
світленню подій, здатних негативно позначитися на іміджі країни – природні та техногенні катас-
трофи (землетрус у провінції Сичуань у травні 2008 року, посухи, повені, снігові бурі, надзвичайні
ситуації на виробничих об'єктах), а також випадки масових безладів (Тибет, березень 2008 р. і Урумчі,
липень 2009 р.). Подібний «відкритий» пропагандистський підхід покликаний не лише продемон-
струвати стійкість влади, а й створити «правильне» інформаційне тло для дій, що вживаються нею.
До речі, саме олімпійський чинник примусив Пекін звернути особливу увагу на належне зовніш-
ньополітичне висвітлення позиції Китаю по Тибету, тайваньському, дарфурському й інших питань
[17]. Незважаючи на складності, що виникали в процесі підготовки до Олімпіади, Пекін у цілому
успішно використовував можливості зовнішньополітичної пропаганди і контрпропаганди для
підвищення свого міжнародного авторитету і просування свого бачення глобальних проблем. Особ-
ливий інтерес представляє віддзеркалення олімпійської дипломатії в основних зовнішньополітич-
них концепціях КНР, пропаганді позицій китайського керівництва з основних міжнародних
проблем, а також у пропагуванні концепції «гармонійного миру».

Безумовно, проведення Олімпійських ігор також використовувалося Пекіном для просування
китайських цінностей і бачення миру. Цілям розвитку інтересу іноземних держав до Китаю служила
масштабна естафета олімпійського вогню по п'яти континентах; церемонія відкриття Олімпійських
ігор за участю високих зарубіжних гостей; численні виставки й культурні заходи для іноземних ту-
ристів в Китаї в період Олімпіади і багато іншого [18].

Показовими стали зусилля китайського уряду у створенні образу зеленої Олімпіади [19], які ві-
дображають прагнення Китаю перетворити одну з традиційних проблем захисту навколишнього
середовища на важливий аспект підвищення престижу і комплексної потужності КНP. Варто від-
значити, що в пропаганді цих цінностей в міжнародних відносинах Китай має достатньо широку
підтримку країн, що розвиваються. Проведення Олімпійських ігор у Пекіні, безумовно, послугувало
майданчиком для залучення ще ширших міжнародних кіл до ідеї гармонійного миру [18]. 

Водночас, незважаючи на пропагування політики «гармонійного миру» та «відкритості» КНР
на прикладі висвітлення подій в Сіньцзяні в липні 2009 р., можна простежити різницю між про-
пагандою «відкритості» й реальною політикою Китаю. З одного боку, зробивши висновки з упу-
щень в інформаційному супроводі подій березня 2008 р. в Тибеті, китайська влада організувала
широке висвітлення подій, що відбувались в Урумчі у центральних ЗМІ, а також прес-конференції
для іноземних журналістів і їх поїздки «на місця». З іншого боку, більше місяця весь Сіньцзян-Уйгур-
ський автономний район був в інформаційній ізоляції, були відключені Інтернет і міжнародна
телефонія. Доступ до зарубіжних сайтів з Сіньцзяну був заблокований і досі не відновлений в пов -
ному обсязі [20].

Це підтверджує той факт, що інтернет-контент в Китаї ретельно «просівається» Міністерством
громадської безпеки. Матеріали, що «становлять загрозу», видаляються, і доступ до них з території
Китаю блокується протягом декількох хвилин. Технічно це забезпечується законодавчо закріпленим
контролем над діяльністю Інтернет-провайдерів та комплексною системою автоматичної фільтрації
і блокування певної інформації за ключовими словам. Крім того, з липня 2009 р. введена вимога
оснащувати всі комп'ютери китайського виробництва спеціальним обладнанням, здатним фільтру-
вати інформацію, що переглядається в Інтернеті.

У цьому зв'язку варто відзначити, що на всій території КНР обмежується доступ до таких Інтер-
нет-ресурсів, як Twitter, Facebook, Youtube. Доступ до цих сайтів блокувався, зокрема, напередодні
10-річчя подій на площі Тяньаньмень у червні 2009 року, а також після присудження китайському
дисиденту Лю Сяобо Нобелівської премії восени 2010 року [16].

При цьому Китай активно використовує Інтернет для протидії антикитайській пропаганді. Після
«упереджених» повідомлень іноземних ЗМІ про події на Тибеті в березні 2008 р. китайські користу-
вачі мережі стали розміщувати на популярних у країні Інтернет-порталах «sina.com» і «china.com»
посилання на конкретні спотворення до вимог спростування. Було навіть створено спеціальний
сайт «www.anti-cnn.com». В результаті активної позиції китайських блогерів вдалося, зокрема, до-
могтися вибачень від німецьких телеканалів «RTL» і «N-TV», а також американської газети «Wash-
ington Post» .

Обмеження свободи слова та Інтернет-цензура в Китаї постійно виступають об'єктом критики
з боку західних неурядових організацій, таких як «Human Rights Watch», «Amnesty International»,
«Reporters Without Borders» [17]. Цікаво, що діяльність останніх, у свою чергу, піддається «критич-
ному аналізу» в китайських ЗМІ: наводяться дані про їх засновників, спонсорів і доходи, які вони
отримують від поширення антикитайської пропаганди. У цьому зв'язку Китай активно популяризує
на міжнародній арені тезу про необхідність подолання менталітету «холодної війни» і руху до ідеалів
«гармонійного світу».
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Водночас у  порівнянні з аналогічними зусиллями  інших країн фільтраційний режим Китаю
є поширеним, сучасним і ефективним. Він включає в себе кілька рівнів правового регулювання та
технічного контролю, також численні державні установи і тисячі приватних служб. Таким чином,
цензурі піддається вміст, що передається  різними способами, у тому числі через веб-сторінки,
блоги, онлайн- форуми, e-mail повідомлення.

Вже з 2000 році була підписана постанова,  що затвердила перші формальні обмеження змісту
для Інтернет-провайдерів, згідно з якою останні несуть відповідальність за контент, що поширю-
ється через їх послуги.  Також було визначено дев'ять обмежень на повідомлення, що не можуть
бути поширені чи скопійовані:

1) які спрямовані проти принципів, визначених у Конституції; 
2) які шкодять державній безпеці, оприлюднюють державні таємниці, закликають до повалення

правлячого уряду або сепаратизму; 
3) які шкодять гідності та інтересам держави; 
4) які провокують ненависть, дискримінацію серед етнічних груп, або руйнують єдність націо-

нальностей; 
5) які заважають релігійній політиці держави, поширюють злі культи або феодальне марновірство;
6) які поширюють чутки, порушують суспільний лад і загрожують соціальній стабільності; 
7) які поширюють та пропагандують порнографію, азартні ігри, насильство, вбивство чи тероризм;
8) які ображають і таким чином зазіхають на законні права та інтереси інших;  
9) які тягнуть за собою інший зміст, що заборонено чинним законодавством чи адміністратив-

ними правилами, внаслідок чого держава отримала повне право регулювати вміст Інтернету та ви-
магати від Інтернет-провайдерів передавати особисту інформацію користувачів, які порушують
закони чи розповсюджують заборонений контент. Окрім цього, пересічні громадяни також висту-
пають як додатковий механізм регулювання. Деякі громадяни розглядають Інтернет регулювання
як необхідність і стежать за використанням недозволеного контенту на сайтах, в чатах та дошках
оголошень, доповідаючи про порушення владі. 

Такі шляхи обмеження свобод викликають занепокоєння в західному середовищі і з критикою
китайської політики у сфері Інтернету виступають як громадські діячі, так  і офіційні особи інозем-
них держав. Так, 21 січня 2010 р. з промовою про свободу Інтернету як одного з інструментів по-
ширення демократії у світі і однією з основ американської зовнішньої політики виступила
Держсекретар США Х. Клінтон. У жовтні 2010 р. вона заявила про плани Держдепартаменту роз-
ширити взаємодію з приватним сектором для сприяння свободі слова в країнах, що розвиваються,
за допомогою нових інформаційних технологій. Як пояснила Х. Клінтон, мається на увазі не тільки
«підживлення паростків демократії» в авторитарних режимах, але і забезпечення доступу амери-
канських Інтернет-компаній на іноземні ринки. Ці заяви Держсекретаря США багато в чому були
викликані скандалом, пов'язаним із вирішенням китайської влади анулювати дозвіл на діяльність
у Китаї американського пошукового сервісу «Google» у зв'язку з невиконанням ним вимог щодо
фільтрації і блокування забороненого Інтернет-контенту. Скандал був поступово врегульовано: аме-
риканська компанія, усвідомивши, що Вашингтон не зможе в цій ситуації вплинути на Пекін, при-
йняла умови китайського уряду, щоб залишитися на найбільшому у світі ринку [19]. Разом з тим
події навколо «Google» оголили інтенсивність боротьби, яка ведеться між Китаєм і США за вплив
в Інтернеті.

Увага Вашингтона до зростаючих можливостей Пекіна нівелювати американський вплив в Ін-
тернеті не випадкова. З одного боку, Китай стає все менш сприйнятливим до спроб США впливати
на внутрішньополітичну ситуацію та настрої в Китаї за допомогою Інтернет-ЗМІ, блогів і соціаль-
них мереж. З іншого боку, на тлі посилення контролю Пекіна китайського сегмента  Інтернету та
його здатності транслювати свою інформацію по всесвітній мережі, відбувається скорочення впливу
Вашингтона на процеси в Інтернеті і на розміщувану там інформацію. Ця здатність Китаю поши-
рювати в глобальному інформаційному просторі належним чином підготовлені матеріали в чомусь
визначається розвиненою системою пропаганди всередині Китаю, її відносно високим імунітетом
до впливу ззовні, а також її практично повною підпорядкованістю інтересам китайського керівниц-
тва. Важливим ресурсом у цьому зв'язку є участь компартії практично у всіх сферах життя китай-
ського суспільства. КПК представлена відділами або відповідальними членами у всіх відомствах,
навчальних та наукових закладах, армійських і поліцейських підрозділах, державних і приватних
підприємствах, громадських організаціях, аж до «вуличних комітетів», що вирішують житлово-ко-
мунальні питання. 

Оцінюючи створений до теперішнього часу в Китаї механізм пропаганди, варто відзначити його
багаторівневий характер. Головними складовими є система освіти, культурна індустрія, засоби масової
інформації та Інтернет. Координацію діяльності на цьому напрямку здійснює Відділ пропаганди
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ЦК КПК. На практичному рівні інформаційну роботу курирує Прес-канцелярія Держради КНР.
У безпосередньому підпорядкуванні цих двох органів знаходяться всі центральні інформаційні
агентства, видавництва, телебачення, ключові Інтернет-портали. В умовах повного контролю КПК
і державного апарату над потоками інформації в країні показова відсутність цілісної правової бази
у вигляді закону про друк. Діяльність ЗМІ регламентується великою кількістю урядових директив
і внутрішньовідомчих інструкцій.

В останні роки китайське керівництво приділяє особливу увагу підвищенню конкурентоспро-
можності китайської продукції на світовому культурному ринку (розширення асортименту, форму-
вання нових брендів, підвищення якості, поліпшення інфраструктури, вивчення світового досвіду),
а також її поширенню в інших країнах як на комерційній основі, так і в рамках культурних обмінів.
Галузь культурної індустрії КНР включає шоу-бізнес і концертно-виставкову діяльність, анімацію,
комп'ютерні ігри, кінематографію, телебачення, видавництво, рекламу. Розглядаючи потенціал гу-
манітарного впливу Китаю, варто звернути увагу на інтерес китайського керівництва до культурної
дипломатії. Пекін активно сприяє популяризації китайської культури за кордоном, прикладом чому
може служити відкриття Інститутів Конфуція в різних країнах світу. Нині подібні культурні центри
діють у Росії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великобританії, Індії, Єгипті, Мексиці, США,
Республіці Корея, Японії і інших державах. Китайський уряд сприяє інтересу до вивчення китай-
ської мови, розвитку китайськомовного інтернету і ЗМІ. Політика щодо розповсюдження культур-
ного впливу Китаю все більш тісно пов'язана з програмами підвищення гуманітарного і освітнього
рівня усередині КНР, розвитком кіно, спорту, відродженням традиційної культури і системи цін-
ностей. Зростаюче значення в Китаї надається експорту культурної продукції за рубіж. Її основними
споживачами є етнічні китайці, що проживають за кордоном. Проте зростає і роль суто іноземної
аудиторії. Китайські актори і режисери (Чжекі Чан, Чжет Лі, Чжан Імоу) протягом багатьох років
працюють в американському «Голлівуді», їх творчість має чимало шанувальників у Китаї, США
і у всьому світі.

Підсумовуючи наведені спостереження, можна зробити такі висновки: 
– оцінюючи створений до нині в Китаї механізм пропаганди, варто відзначити його багаторів-

невий характер. Головними складовими є система освіти, культурна індустрія, засоби масової ін-
формації та Інтернет. Координацію діяльності на цьому напрямку здійснює Відділ пропаганди ЦК
КПК. На практичному рівні інформаційну роботу курирує Прес-канцелярія Держради КНР. У без-
посередньому підпорядкуванні цих двох органів знаходяться всі центральні інформаційні агентства,
видавництва, телебачення, ключові Інтернет-портали. В умовах повного контролю КПК і держав-
ного апарату над потоками інформації в країні показова відсутність цілісної правової бази у вигляді
закону про друк. Діяльність ЗМІ регламентується великою кількістю урядових директив і внутріві-
домчих інструкцій;

– Китай здійснює систематичні, всеосяжні і загалом успішні зусилля щодо  обмеження здатності
його громадян на доступ і розміщення різного роду контенту у мережі Інтернет. На рівні правового ре-
гулювання Китай має комплексну систему законів, правил і  методів щодо спроби запобігти створенню
та розповсюдженню заборонених матеріалів. На технологічному рівні держава використовує складну
інфраструктуру, різнорівневі фільтри контенту і  блокування  доступу до заборонених сайтів.

– китайська модель пропаганди та інформаційної безпеки викликає інтерес в інших країн світу,
і якщо для одних це предмет активної критики, то для інших, що прагнуть до жорсткої цензури
і контролю, предмет для наслідування.
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АННОТАЦІЯ
У статті аналізується досвід державного брендингу Туреччини на засадах публічної дипломатії та

з використанням засобів «м’якої сили». Атакож розкривається важливість державного брендингу як
стратегічної мети розвитку держави. 
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SUMMARY
This article analyzesexperience of the statebrandingin Turkeyby using public diplomacyand soft power as the

aim of state branding. Also reveals the importance of concept of state branding as a strategic goal of the state de-
velopment.

Key words: state branding, public diplomacy, soft power, image of a state, neo-Ottomanism.

Актуальність дослідження обумовлена зростаючою необхідністю в умовах глобалізації збереження
власної ідентичності державами-націями шляхом реалізації брендингової стратегії держави. Теорія
державного брендингу є міждисциплінарною та увібрала в себе теорії політичної модернізації, ін-
формаційного суспільства, політичної культури, публічної дипломатії тощо. У сукупності вони по-
кликані забезпечувати сталий розвиток держави та цілеспрямовано формувати позитивний імідж
держави як усередині, так і зовні. Адже чітко та стабільно сформований образ держави на світовій
арені дозволяє їй займати лідируючі позиції в рейтингах успішності країн, залучати міжнародні ін-
вестиції, будуючи сильну економіку, тим самим підвищуючи життєвий рівень громадян. Успішний
досвід держав, бренд яких стрімко розвивається, варто вивчати задля формування загальних прак-
тичних засад розвитку державного брендингу.

Стан наукової розробки. Проблематикою державного брендингу науковці в галузі політології
почали займатися нещодавно. Серед вітчизняних дослідників брендингу територій у рамках полі-
тичної науки варто відзначити Д. Богуш, М. Бойко, Е. Галумова,І. Логунцову, Т. Нагорняк, А. Пан-
крухіна, М. Пилипак, В. Кривошеїна, В. Солових, А. Федорів, Ю. Щегельську та інших. Зарубіжні
дослідники, автори перших робіт з брендингу, місць розглядали державний брендинг на межі між
економікою, маркетингом та політологією. Серед них С. Анхольт, К. Дінні, Ф.Котлер, Л. Авра-
менко, М. Окландер, У. Олінс, П. ван Хем та інших. 

Державний брендинг – це репутаційно-іміджева стратегія суб’єктів міжнародних відносин,
спрямована на формування позитивного іміджу країни на світовій арені. Брендинг як складова
зовнішньої політики держави зумовлюється міжнародною конкуренцією та забезпеченням її
геостратегічних, геополітичних та національних інтересів у сфері міжнародних відносин. У про-
цесуальному вимірі державний брендинг розглядається як діяльність органів державної влади,
інших суб’єктів політичного процесу зі створення, управління та оцінювання бренду держави
[1, с. 7].

104

Прикладні соціальні комунікації

© А. Меньшеніна, 2015



Освіта регіону — 2015/2 105

Бренд території – багатомірний ментальний концепт-образ території, що завдяки найвищому
рівню емоційної довіри, сприймається широкими колами споживачів як цінність [3, с. 55]. 

Державний брендинг дозволяє поширювати як універсальні риси її політичної культури, так
і оригінальні (унікальні) національні світоглядні настанови, які демонструють національно-дер-
жавну ідентичність (створення і просування культурно-інформаційних продуктів, які сприяють по-
зиціонуванню бренда держави у всіх його проявах) [1, с. 10]. 

Дослідник П. Ван Хем стверджує, що держава без бренду (unbranded state) має труднощі в залу-
ченні економічної та політичної уваги, тому імідж і репутація стають важливою частиною страте-
гічного капіталу держави [6, с. 3].  

Такий висновок зробила Туреччина, обравши державний брендинг як стратегію розвитку держави.
За впливовим щорічним глобальним рейтингом «Brand Finance» станом на грудень 2014 року, Туреч-
чина посідає 19 місце, входячи в двадцятку найсильніших брендів світу. Цей показник є досить ва-
гомим, адже вона поступається тим розвиненим країнам, які формували свою репутацію не одне
десятиліття, а деякі – століття: США, Китай, Німеччина, Велика Британія, Японія, Канада, Франція,
Австралія, Індія, Швейцарія та інші. Реалізація стратегії державного брендингу Туреччини відбува-
ється цілеспрямовано, зачіпаючи усі сфери розвитку бренду держави. Дослідники підкреслюють по-
зитивну динаміку з усіх основних критеріїв позиціювання бренду: люди і навички, товари та послуги,
туризм та інвестиції [5, с. 5]. Незважаючи на деякі невдоволення соціальною політикою президента
Р.Т. Ердогана, стабільне зростання економіки Туреччини продовжується ще з 2008 року [7].

Деякі дослідники дають сучасній політиці Туреччини термін «неоосманізм», адже країна стає
основним арбітром для Арабського світу. «Неоосманізм» означає стратегію державного брендингу,
застосування «м’якої сили», що полягає у встановленні так званого мосту між Сходом і Заходом,
позиціювання себе як одночасно мусульманської та світської держави з демократичною політич-
ною системою та ринковою економікою [4, с. 23–44]. Якщо за часів Османської імперії політич-
ний, культурний вплив справлявся через завоювання нових територій, то для сучасної Туреччини
характерним є поширення власної культури, мистецтва за межами держави, а для арабських, му-
сульманських територій ще й телемовлення, що дозволяє транслювати новини про успіхи турецької
держави. Так, за нещодавніми дослідженнями 77% респондентів арабських держав сприймають
Туреччину позитивно.

Тактичними засобами свого брендингу Туреччина обрала «м’яку силу» та публічну дипломатію,
поширюючи власний кінематограф (тоді як західний в мусульманських країнах не є таким всеосяж-
ним) та транснаціональне мовлення на межі Арабського світу. Цей процес покращення іміджу Ту-
реччини пов’язаний з правлячою партією Справедливості та розвитку (AKP), яка власною
стратегією обрала використання народної культури, поширення мас-медіа та турецького мовлення
на інші країни, а також методи економічного брендингу, які були спрямовані на підвищення регіо-
нальної та геополітичної ваги Туреччини [4, с. 2346].

Проявом неоосманізму є зростання економічного і політичного компонентів держави, а також роз-
ширення сфери впливу на Середньому Сході та в глобальних зовнішньополітичних справах. Сьогодні
Туреччина здійснює багатоаспектну зовнішню політику, яка має глобальні виміри – від Африки до
Південної Америки, від Східної та Південної Азії до країн Карибського басейну. Вона започаткувала
(разом з Іспанією) під егідою ООН проект «Союз цивілізацій», спрямований на поглиблення між-
культурного діалогу та протидію екстремізму. Цілі проекту в різних регіонах світу, як і основні на-
прямки зовнішньополітичної діяльності, не суперечать курсу, який проводить США, хоча в окремих
випадках, зокрема пов’язаних з регіональними конфліктами, Туреччина виступає впливовим гравцем,
який обіймає незалежну, аж ніяк не підпорядковану Сполученим Штатам позицію, яскраво заявляє
про те, що не погоджується із роллю «молодшого партнера» [2, с. 118]. У цьому контексті свою зов-
нішню політику керівництво держави, зокрема тодішній міністр закордонних справ А. Давутоглу, ви-
значило як доктрину «нуль проблем із сусідами» («zero problems with neighbors»). Через неспокійне
сусідство з Сирією та Іраком держава підтримує військову сферу, але разом з тим, основною формою
політичної мови було визначено економічну міць держави [4, с. 23–44]. 

Стратегія брендингу Туреччини зробила наголос на економічному успіху та просуванні турець-
кого бізнесу та туризму, а також формуванні такого образу, який би був сприйнятий позитивно як
в європейському, так і в мусульманському світі. Для цієї цілі уряд Р.Т. Ердогана використав одну
з стратегій «м’якої сили» – поширення привабливого образу Туреччини через мистецтво. Так, уряд
держави заявив, що надасть державну та фінансову допомогу тим бізнесменам, хто буде підтриму-
вати продюсерів та режисерів для створення медіа-продукту, який буде орієнтований як в Туреччині,
так і закордоном. Ще одним напрямом створення іміджу моральної, ісламської влади є підтримка
урядом країн, які були охоплені революціями та збройними протистояннями. Прикладом може слу-
гувати поїздка в 2011 році тодішнього прем’єр-міністра Р.Т. Ердогана до «найнебезпечнішої країни
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у світі» – Сомалі – з метою підтримати охоплену війною країну та поїздка в М’янму з метою допо-
моги постраждалим від агресії мусульманським меншинам. Обидва випадки гуманітарної допомоги
покинутим напризволяще регіонам схвально віталися в зарубіжній пресі, як приклад моральної,
благочестивої влади [4, с. 23–49]. Згідно з офіційною позицією Анкари, вона націлена на те, аби
«покласти край конфліктам і укріпити стабільність в регіоні за допомогою новаторських механізмів
і каналів для вирішення конфліктів, стимулювання позитивних змін і розвитку міжкультурного
спілкування і взаєморозуміння». Її зовнішня політика має три відмітні особливості: вона орієнто-
вана не на кризу, а на мрію і бачення майбутнього світоустрою; замість того, щоб реагувати на ви-
никаючі погрози, пропонуються творчі підходи до вирішення конфліктів. Крім того, ця політика
має системний характер і охоплює весь спектр міжнародних проблем [2, с. 119]. 

Таким чином, обравши за основу державного брендингу статус миротворця та арбітра в міжна-
родних конфліктах, Туреччина зайняла вагоме місце серед впливових політичних акторів. Вона
ефективно використовує міжнародні форуми і нові ініціативи для додання імпульсу вирішенню пи-
тань, що представляють міжнародний інтерес. Саме з цих позицій слід оцінювати зростання впливу
Туреччини в таких організаціях, як ООН, НАТО, Організація Ісламська конференція, а також вста-
новлення взаємин з багатьма новими структурами. Слід зазначити, що Туреччина отримала статус
спостерігача у ряді провідних регіональних організацій, таких, наприклад, як Африканський союз,
Ліга арабських держав, Асоціація країн Карибського басейну і Організація американських держав.
Поряд із цим основне завдання зовнішньополітичного курсу Туреччини є створення нового образу
Туреччини в очах спільноти [2, с. 119]. 

Зараз державний бренд Туреччини, як зазначають турецькі дослідники брендингу, характеризу-
ється такими словами як «європейська, ісламська, світська, капіталістична Туреччина».

Процес становлення державного брендингу, як зазначають турецькі науковці, спрямований не
на ідеологію, а на прагматизм. Від імені М.К. Ататюрка до Партії справедливості та розвитку – всі
заходи політичної модернізації були спрямовані не на підтримку якоїсь ідеології, а зважаючи на
найоптимальніші шляхи для розвитку Туреччини. Так, Данфорт зазначав, що вчені переоцінили
роль внутрішнього чинника ідентичності та ідеології у визначенні зовнішньополітичних пріоритетів
Туреччини. Основними цінностями, які є спільними для кемалізму та неоосманізму, є патріотизм,
республіканізм та державний центризм [4, с. 23–50]. Тому державний брендинг Туреччини, який
турецькі вчені називають неоосманізмом, орієнтується на поєднанні розвитку усіх елементів брен-
дингу території, формуючи свій позитивний імідж методами «м’якої сили» та публічної дипломатії. 

Незважаючи на розрізненість країни на західну частину та мусульманську, на багатих і бідних,
на європейську та арабську орієнтації в зовнішній політиці, Туреччина займає вагоме місце на по-
літичні карті світу та своїм планом на майбутнє установлює стати третьої економікою Європи до
2050 року.
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АНОТАЦІЯ
Масові комунікації є важливим чинником впливу на свідомість широкого загалу людей. Засоби масової

комунікації включають в себе досить розширений арсенал способів впливу на свідомість та підсвідомість
з метою впровадження відповідних установок, закладення патернів поведінки. При цьому питання тех-
нологій формування різного роду маніпуляцій використовуваних у масових комунікаціях, у зв’язку зі
стрімким розвитком науково-технічного прогресу залишається відкритим. 

Ключові слова: технології, масова комунікація, свідомість, вплив, технології, свідомість, маніпуляція.

THE INFLUENCE OF MASS COMMUNICATION TECHNOLOGIES
ON HUMAN CONSCIOUSNESS

Romakh, Oksana,
Kyiv Taras Shevchenko National University (Ukraine, Kyiv),
Institute of Journalism, 
PhD student,
e-mail: oksana@romakh.com 

SUMMARY
Mass communication is an important factor influencing the consciousness of the general public people. The

media comprise a fairly advanced arsenal of ways to influence the subconscious mind and to implement settings
laying patterns of behavior. The question of technology forming all sorts of manipulations used in mass commu-
nication remains open because of the rapid development of science and technology.

Key words: technology, mass communication, consciousness, influence. technology, consciousness, ma-
nipulation.

Актуальність: У сучасному світі стає все більш актуальною проблема виникнення нових форм
психічної патології, обумовлених масштабними соціальними змінами або застосуванням сучасних
технологій засобами масової інформації. Аналіз наукових досліджень у сфері впливу сучасних тех-
нологій на межі психічної норми і патології показує, що донині у вітчизняній клінічній психології
фактично відсутні великі системні дослідження, що базуються на інтегративному підході.

Зарубіжні роботи в галузі цього питання в основному мають вузько направлений характер, не
є комплексними, не демонструють інтегративний підхід і фіксовані на оцінці тільки позитивного
впливу культури. Очевидно, що позначена проблема надзвичайно актуальна у всьому світі і вимагає
створення нового інтегративного і концептуального рівня її теоретичної та практичної розробки.
Традиція культурно-історичного підходу, досить довго і ефективно розроблюваного у вітчизняній
психології, залишає осторонь одне з ключових питань, пов’язаний з ефективною адаптацією лю-
дини до постійно середовища, що постійно розвивається. Тут навіть не один, а кілька взаємопов’яза-
них питань: чи завжди соціалізація має тільки позитивні наслідки, і який вплив на людину мають
нові соціокультурні умови, середовище проживання, типи комунікацій, нові технології задоволення
потреб? Якою мірою зміни соціального і технологічного середовища, до яких слід пристосовуватися,
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байдужі для результату, і чи не може бути так, що в самому процесі соціалізації породжуються не
тільки вищі психічні та інші функції, але й «вищі» форми психічної чи іншої патології, що є наслід-
ком тієї ж самої соціалізації?

На наш погляд, постійне вдосконалення технологій соціокультурної маніпуляції розвитком люд-
ського індивідуума, стрімке збільшення числа гуманітарних інновацій та технічних засобів задово-
лення і формування потреб, культурно-історичний процес у цілому закономірно породжують, крім
відомих досягнень, також і нові форми патології, які не існували раніше. Це свого роду зворотний,
«темний» бік культури, майже невидима і недостатньо усвідомлена в сучасних концепціях норми
і патології в медицині, психології та ряді інших суміжних сфер знання.

Мета статті: виокремити основні характеристика масово-комунікаційних технологій та визна-
чити їх вплив на свідомість людини.

Об’єкт статті: категорія «технології» у масових комунікаціях.
Предмет статті: особливості масово-комунікаційних технологій.
Для реалізації мети статті ми поставили такі завдання:
1. Розкрити теоретичний зміст поняття «комунікативні технології».
2. Виявити особливості впливу засобів масової інформації на свідомість людини. 
3. Виокремити етапи впливу інформації на індивіда.
Масову комунікацію варто розглядати як соціальне явище, основною функцією якого є дія на

аудиторію через смислову і оцінну інформацію, яка передається по каналах ЗМІ. Також слід роз-
глядати масову комунікацію як механізм актуалізації інформації за допомогою різних комунікатив-
них засобів. Існують загальні умови, необхідні для функціонування засобів масової комунікації.

Аудиторія є необхідною умовою для функціонування засобів масової комунікації, без неї саме
існування ЗМІ втрачає будь-який сенс.

Здатність масової комунікації задовольняти інформаційні потреби аудиторії, пов’язані з необ-
хідністю розуміти, що відбувається, є одночасно і способом розсіювання страхів, що виникають
у непростих умовах зовнішнього світу. Однак ця здатність може бути використана і для того, щоб
порушити спочатку почуття страху, тривоги, а потім вказати «правильний» шлях до позбавлення
від них. «Увага одержувача фокусується в першу чергу на болісному страху. У такому переляканому
стані важко думати про щось інше, крім позбавлення від цього страху. Потім пропагандист пропонує
спосіб позбутися цього страху – просту, здійсниму реакцію, яка випадково опиняється саме тим,
чим пропагандист і хотів вас змусити зайнятися» [4].

Комунікативні технології у загальному вигляді позначають собою сукупність знань, відомостей
про послідовність операцій, що виконуються для встановлення психологічно-інформаційного кон-
такту між індивідами. Їх можна поділити на такі технології [2; 9]:

– психологічні технології використовуються для досягнення ефективного впливу на окремих ін-
дивідів та їх групи і встановлення з ними ефективного двостороннього контакту з урахуванням особ-
ливостей їхньої поведінки та сучасних знань у сфері психологічних наук;

– соціально-комунікативні технології використовуються для досягнення ефективного впливу
на певні соціальні групи і встановлення з ними ефективного двостороннього контакту з урахуван-
ням особливостей їх існування та взаємодії.

Використання тих чи тих психологічних і соціальних комунікативних технологій тісно пов’язане
з тим, як кожна окрема людина чи спільнота людей здатна сприймати певне явище або предмет.
Згідно з теорією Якоба фон Вескулла кожен організм сприймає оточуюче середовище, певні пред-
мети та явища так, як це підказується йому особистим досвідом, поведінкою, будовою тіла тощо.
При цьому оточуюче середовище розглядається як фізична система, незалежна від організму, яка
здійснює на нього певний вплив, стимулюючи зворотну реакцію (от і виходить, що одна дружина
сприймає щовечірні затримки чоловіка на роботі як повсякденні зради, а інша його жаліє і думає,
що він тяжко працює).

Для того щоб ефективно впливати на поведінку людини, потрібно знати, як вона формується.
Поведінка людини – це реакція організму на яке-небудь подразнення або вплив чогось, що поро -
джує певні дії, вчинки загалом [8].

Розглянемо деякі основні технології, використовувані у масових комунікаціях:
«Акцент на простоті і швидкості отримання ефекту». У разі якщо пропонована процедура вико-

ристання того чи іншого товару є занадто складною або очікуваний ефект настає через тривалий
проміжок часу, то споживачі схильні робити інший вибір. Саме тому в рекламі робиться особливий
акцент на простоту використання і швидкість отримання ефекту.

«Превентивні відповіді». Незважаючи на те, що арсенал сучасних технологій досить широкий,
у потенційного споживача нерідко лишаються не роз’яснені рекламою «гострі» питання. Для вирі-
шення цих проблем у рекламному сюжеті як «превентивний» захід завчасно передбачається мож-
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ливість відповіді на ці питання. Не менш важливим є психологічна реакція на «превентивні відпо-
віді», коли, побачивши, що задається те чи інше «каверзне» питання, споживач певною мірою здійс-
нює свою ідентифікацію з джерелом цього питання, відчуває свою інтелектуальну «перевагу» перед
рекламою і, отримавши відповідь, відчуває себе «задоволеним» і «заспокоєним».

Технологія «порівняння». У методі порівняння основний акцент робиться на розумну і наочну
демонстрацію переваг того чи іншого товару в порівнянні з іншими, аналогічними.

Варіантом технології «Порівняння» можна вважати технологію «Найменше зло». Суть цієї тех-
нології полягає в «м’якому» визнанні того, що певна особа або курс є неприємним, але будь-який
альтернативний призведе до результатів набагато гірших [10].

Технологія «Зіставлення позицій сторін». Її основою є принцип відмінності і єднання. На сто-
рінках одного видання одночасно подаються позиції всіх сторін конфлікту, але при цьому вста-
новлюється уявний зв’язок з так званою «істинною» картиною, внаслідок чого читач
переконується в правильності потрібної позиції. Дуже часто цей прийом реалізується в уявленні
позицій сторін одночасно – на одній смузі або розвороті газети чи журналу. У цьому разі дося-
гається ефект порівняння і раціонального вибору. Крім цього, бувають випадки, коли позиції
сторін рознесені по смугах, тобто думка, яку просувають, може бути представлена в анонсах на
першій смузі і розгорнута на смугах підвищеної уваги, тобто другій і третій, а негативна думка
може бути віднесеною далі.

Технологія «Зіставлення думок експертів». Технологія, заснована на тих же методах, що й попе-
редня, тільки замість позицій сторін представляються експертні оцінки лідерів або експертів в тій
чи іншій галузі. Однак тут може застосовуватися і технологія підбору, коли в матеріалі або на одній
смузі підбираються думки так, щоб усі вони переконували читача в одному й тому ж. Весь секрет
технології полягає в підборі експертів. Це вельми технологічні завдання, оскільки організатору слід
мати цілий ряд заданих характеристик. Для початку він повинен бути відомим або його пост пови-
нен вселяти повагу й довіру, по-друге, організатор зобов’язаний бути фахівцем як у своїй вузько
профільній сфері, так і володіти знаннями в суміжних. По-третє, йому необхідно яскраво і чітко
формулювати складні установки в декількох реченнях [2; 7].

Технологія «причинно-наслідкового аналізу подій». При використанні цієї технології потрібна на-
явність добре підготовлених і включених у проблему аналітиків. Їх завдання полягає у побудові в рам-
ках одного матеріалу чітко структурованого аналізу, побудованого на законах формальної логіки.

Ця технологія ґрунтується винятково на вдумливому читанні того чи іншого матеріалу. Аналі-
тична інформація адресована, насамперед, інтелектуальній аудиторії з високим соціальним стату-
сом. Однак ця технологія має кілька важких моментів. Вона вимагає заглибленості в проблему не
тільки автора, але і його аудиторії, і наявності у автора й аудиторії близького термінологічного і по-
нятійного апарату мислення. Інакше автору доведеться не тільки аналізувати події, а й знайомити
аудиторію з передісторією проблеми.

Зазвичай ця технологія застосовується серійно: спочатку аудиторія декількома матеріалами занурю-
ється в суть проблеми, читача (слухача чи глядача) знайомлять з основними акторами, діючими     си-
лами, занурюють у світ збройних сил і дипломатичних ігор, орієнтують аудиторію в просторі і хронології
подій, знайомлять зі способами наукового дослідження, що відбувається, потім з’являються матеріали
аналітично-освітнього характеру, уявлення про передісторію конфлікту, релігійну, політичну, військову
та інші складові конфлікту і, нарешті, етап, коли на перший план виходить власне аналітика.

Технологія «аргументованого спростування». Для цієї технології властиво проводити спросту-
вання на основі різнопланових аргументів, які включають в себе не тільки думки, оцінки, цитати,
а й події і явища, що відбуваються навколо і всередині конфлікту. Цю технологію можна віднести
до зброї контрзаходів стосовно інформації, що йде з табору супротивника або центрів протилежних
думок всередині свого табору. За своїм виконанням цей метод досить простий, однак його вразливе
місце – істинність контраргументів. Для реалізації цієї технології необхідно переконати аудиторію
в тому, що всі матеріали істинні [1].

Технологія «результати опитувань громадської думки». Як правило, ця технологія необхідна для
підтвердження істинності прогнозів і оцінок, які подаються в засобах масової інформації. Вона
ґрунтується на принципі демонстрації статистики й замовчуванні статистики. Це найбільш спірна
зі всіх маніпулятивних технологій. У сучасному світі ця технологія вважається дуже складною тех-
нологією вивчення поведінки людей, їх діяльності.

Технологія «опитувань» часто використовується в маніпулятивних цілях. Агентства, які займаються
збором даних та аналізом отриманих результатів, які дозволяють судити про умонастрої людей, отри-
мують від замовників величезні гроші. У замовника є очікування, а результати опитувань можуть
суперечити його очікуванням. Історії відомі випадки, коли дані опитувань «узгоджували» з очікуван-
нями. Однак саме опитування громадської думки має найбільш переконливий ефект.
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Технологія «Експертний коментар опитувань громадської думки». Це одна з основних технологій
залучення громадської думки до тої чи іншої проблеми. Ця технологія є логічним продовженням
попередньої технології представлення результатів вивчення громадської думки. Вона дозволяє не
просто посилити ефект приєднання до думки більшості, а й утвердити більшість у правильності
своєї думки. Експерт здатний більш деталізовано пояснити причину формування тієї чи іншої думки
або ж змоделювати на основі опитування громадської думки розвиток подій щодо реакції суспіль-
ства, може виявити і наростаючі тенденції в суспільстві. Така технологія використовується як у цілях
переконання, так і з метою маніпуляції [11; 9].

Технологія «Публікація думок рядових учасників конфлікту». Один із дієвих прийомів форму-
вання думки про конфлікт у групах людей, які «сумніваються», оскільки вони більше схильні вірити,
наприклад, простим солдатам, біженцям або повстанцям, ніж авторитетним експертам і опитуван-
нями громадської думки. Розповідь свідка змушує аудиторію сприймати події, що відбуваються,
крізь самих себе. Політики і військове командування, на відміну від звичайної людини, рідко ви-
кликають почуття співпереживання та участі. Аудиторія бачить в очевидці, учаснику подій абсо-
лютно правдивого інформатора: деколи достатньо навіть уривчасті інформації, щоб спростувати
або підтвердити істинність заяв політиків. Журналіст сам стає очевидцем трагічних або радісних
подій і у вигляді нарису або замітки розповідає аудиторії про події.

Технологія «прогнозування» (прогнозування розвитку подій всередині конфлікту в позитивному
або негативному ключі для своєї сторони на основі аналізу, оцінок і даних про стан громадської
думки). Цю технологію можна віднести до методів утримання емоційного настрою та управління
активністю громадської думки. Прогнозування ведеться за позитивним сценарієм розвитку подій,
коли події заходять у глухий кут і в аудиторії може наростати паніка або сумніви в правильності дій
політиків і військових. Необхідно переконувати аудиторію в позитивному результаті кампанії. Або
коли необхідно залякати (переконання в програші) противника, для якого описувані події віщують
не найкращий сценарій. Прогнозування, яке ведеться за негативним сценарієм розвитку подій, як
правило, використовується для підтримки негативних почуттів до ворога і формування у населення
почуття тривоги за свої збройні сили. Негативні емоції, спровоковані цією технологією, забезпе-
чують підтримку проведеної операції, збудження нового витка народного гніву щодо супротивника.

Вже давно не секрет, що засоби масової інформації здійснюють психологічний влив на аудиторію.
Цей вплив має свої особливості. Справа в тому, що будь-яка інформація, навіть якщо вона не отри-
мала свого «відгуку» у свідомості реципієнта, відкладається в підсвідомість (у несвідоме психіки),
а пізніше все ж таки впливає на свідомість [3].

Зупинимося на цьому детальніше. Отже, як відбувається процес впливу інформації ззовні на ін-
дивіда або маси? По-перше, інформацією (тієї чи іншої її міри у факторі значущості) є будь-яке по-
відомлення, яке надходить або проходить через індивіда. По-друге, психіка через свідомість може
оцінити тільки частину інформації, яка надходить. Подібна інформація проходить через свідомість,
і в її обробці (оцінці) бере участь така структура психіки, як цензура. Цензура психіки стоїть на
шляху інформації, що з’являється в зоні сприйняття її індивідом, і є свого роду загороджувальним
щитом, перерозподіляючи інформацію, що надходить з боку зовнішнього світу, між свідомістю та
несвідомим (підсвідомістю).

Тобто, саме цензура психіки є певним вододілом, що впливає на надходження тієї чи іншої ін-
формації у свідомість або підсвідомість. Частина інформації в результаті роботи цензури психіки
надходить у свідомість (вона пропускає інформацію у свідомість). А більшу частину (з тих чи
інших причин «забраковану» на той момент психікою) цензура психіки не пропускає, і така ін-
формація відкладається в підсвідомість. І по-третє, інформація, що переходить у підсвідомість
(причому така інформація може перейти як у результаті деякої категоризації її свідомістю, так
і відразу, минаючи цензуру психіки) через певний час починає впливати на свідомість, а через
свідомість вже на будь-які (на всі) думки індивіда і подальшу за цими думками появу відповідних
бажань, а значить, і вчинків. Цей факт дуже важливий і на нього необхідно звернути особливу
увагу. Будь-яка інформація, яка надходить у підсвідомість, через час починає впливати на думки,
вчинки, бажання, взагалі поведінку індивіда. Причому слід звернути увагу ще й на те, що в під-
свідомість відкладається вся інформація, яка взагалі коли-небудь проходила повз індивіда. І не-
важливо, пам’ятаємо ми її чи не пам’ятаємо (тобто чи проходила така інформація через свідомість,
чи не проходила), тут діє єдине правило: будь-яка інформація, яка коли-небудь була в зоні пере-
бування індивіда (тобто інформація, яку він міг побачити чи почути, інформація, оцінювана пси-
хікою із включенням органів зору, слуху, нюху, дотику, навіть та інформація, якої немає, але яка
тільки здається індивіду) – така інформація неодмінно відкладається в підсвідомість, в несвідоме
психіки, звідки і починає незабаром свій вплив. При цьому подібна інформація може вступити
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в якийсь корелят з уже наявною в підсвідомості інформацією. Адже підсвідомість або несвідома
частина психіки формується протягом життя як індивіда, так і існування взагалі попередніх по-
колінь (т.зв. колективне несвідоме) [6].

Така інформація змішується з уже існуючою інформацією. Причому в кожному окремому ви-
падку відбувається завжди все винятково індивідуально, тобто у кожного індивіда по-різному, але
єдині в одному: завжди інформація з підсвідомості з часом або переходить у свідомість, або – навіть
ще більшою мірою – починає несвідомо впливати на думки, бажання і вчинки індивіда. Це саме
той випадок, коли той чи інший індивід говорить про те, що вчинив щось несвідомо. І це дійсно
так. Якщо інформація не опинилася в спектрі уваги свідомості, то це зовсім не означає, що вона не
має свого впливу на психіку такого індивіда. Тут взагалі не спостерігається залежний зв’язок між
тим, чи поступила подібна інформація у свідомість чи ні. Все одно така інформація, вступивши
у взаємодію з уже наявною в психіці індивіда інформацією, почне чинити на поведінку подібного
індивіда свій вплив. І іншого, як кажуть, не дано. Це необхідно знати і неодмінно враховувати в про-
гнозуванні різного роду мотивації поведінки. Тому коли через психіку індивіда проходить будь-яка
інформація, коли така інформація потрапляє в спектр дій його психіки, коли інформація проходить
через дії різних органів почуттів індивіда, – завжди слід говорити про те, що ця інформація спочатку
відкладається в психіку (у глибини психіки) індивіда, а після починає чинити свій вплив на сприй-
няття таким індивідом життя.

І ось тут якраз вельми важливо виділити роль засобів масової комунікації. Тому що саме за до-
помогою подібного роду впливу відбувається обробка психічної свідомості мас, обробка вже не од-
ного окремого індивіда, а індивідів, об’єднаних у групи, в маси. І тому саме в цьому випадку
необхідно пам’ятати, що якщо яка-небудь інформація надходить з боку (і за допомогою) засобів
масової комунікації (телебачення, кіно, глянцевих журналів тощо), то така інформація неодмінно
осідає в психіці індивіда. Осідає вся без залишку. Осідає зовсім незалежно від того, встигла свідо-
мість обробити частину подібної інформації або не встигла. Сам факт наявності подібної інформації
сам за себе говорить, що така інформація вже назавжди відклалася в його підсвідомості. І така ін-
формація може почати впливати на свідомість як саме зараз, так і через багато років або десятиліть.
Фактор часу тут не відіграє ролі. Подібного роду інформація вже ніколи не йде з підсвідомості. Вона
може, в кращому разі, лише відсуватися на другий план, буде ховатися певний час в глибинах пси-
хіки, тому що пам’ять індивіда так влаштована, що вимагає постійного оновлення наявної (що збе-
рігається) інформації, щоб запам’ятовувати нові обсяги інформації

Подібного роду вплив може посилюватися, якщо інформація, що надходить, задіює емоційну
складову психіки. Будь-які емоції, емоційна наповнюваність смислового навантаження лише під-
силюють сприйняття психікою індивіда подібного роду інформації. Така інформація б’є відразу по
почуттях. Якщо ж задіюються почуття, то цензура психіки вже не може чинити свій вплив повною
мірою, тому що те, що стосується почуттів, емоцій, ламає захист психіки і така інформація взагалі
відразу проходить у підсвідомість. Причому, щоб розділити інформацію, що надходить у підсвідо-
мість через бар’єр психіки, іменований цензурою, та інформацію, що відразу надходить у підсвідо-
мість, зауважимо, що, ймовірно, в першому випадку подібна інформація відкладається не надто
глибоко, а в другому – проникає далі. Але не можна говорити, що в першому випадку інформація
перейде в подальшому у свідомість (ніби вже знову у свідомість) швидше, ніж та інформація, яка
до цього через свідомість (а значить, оцінку) не проходила. Так говорити не можна. На інформацію,
видобуту з підсвідомості, впливають безліч різних чинників, і в тому числі архетипи. Якраз задіюючи
той чи інший архетип, можливо виведення інформації з підсвідомості – і переведення її у свідомість.
А це вже означає, що така інформація буде впливати на поведінку індивіда [5; 7].

Висновок. Комунікативні технології у загальному вигляді позначають собою сукупність знань,
відомостей про послідовність операцій, що виконуються для встановлення психологічно-інформа-
ційного контакту між індивідами. Їх можна поділити на психологічні технології та соціально-ко-
мунікативні. Інформацією (тієї чи іншої її міри у факторі значущості) є будь-яке повідомлення, яке
надходить або проходить через індивіда. Психіка через свідомість може оцінити тільки частину ін-
формації, яка надходить. Подібна інформація проходить через свідомість, і в її обробці (оцінці) бере
участь така структура психіки, як цензура. Коли через психіку індивіда проходить будь-яка інфор-
мація, коли така інформація потрапляє в спектр дій його психіки, коли інформація проходить через
дії різних органів почуттів індивіда,   завжди слід говорити про те, що ця інформація спочатку від-
кладається в психіку (у глибини психіки) індивіда, а після починає чинити свій вплив на сприйняття
таким індивідом життя. Якщо  задіюються почуття, то цензура психіки вже не може чинити свій
вплив повною мірою, тому що те, що стосується почуттів, емоцій, ламає захист психіки і така ін-
формація взагалі відразу проходить у підсвідомість.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛЬМОТЕК КИТАЮ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО НАДБАННЯ

УДК 791.53(510)
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АНОТАЦІЯ
Діяльність фільмотек Китаю не була предметом розгляду в публікаціях на пострадянському про-

сторі, тому висвітлення цієї теми є актуальним. Розглянуто історію створення та головні напрями
діяльності фільмотек Китаю (Кіноархів Китаю, Кіноархів Шанхаю, Кіноархів Гонконгу, Кіноінститут
Тайваню) у контексті розвитку кінематографа й архівної справи. Визначено роль цих закладів у збере-
женні та популяризації кінодокументів як складової документальної пам’яті світу. Проаналізовано
значення електронних технологій у збереженні матеріалів та наданні послуг із доступу до ресурсів філь-
мотек. Доведено, що співпраця зазначених закладів щодо формування колекцій кінодокументів та їх на-
укової обробки забезпечить гідне представлення кінематографу Китаю у світі. Визначено перспективи
подальших досліджень.

Ключові слова: Кіноархів Китаю, Кіноархів Шанхаю, Кіноархів Гонконгу, Кіноінститут Тайваню,
кінодокумент, кінематограф Китаю, фільмотека.

ACTIVITY FILM ARCHIVES OF CHINA ON THE PRESERVATION
AND PROMOTION OF FILM HERITAGE
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Kharkiv State Academy of Culture (Ukraine, Kharkiv),
PhD student, 
Xingyi Normal University for Nationalities (China, Xingyi),
Lecturer,
e-mail: 239830990@qq.com@mail.ru

SUMMARY
Noted that the work of film archives of China has not been subject to review the literature on the post-

Soviet space, so the coverage of the topic is relevant. The history and main activities of the China film archives
(China Film Archive, Shanghai Film Archive, Нong Kong Film Archive, Taiwan Film Institute) in the context
of the development of cinema and archive are investigated. The role of these institutions in the preservation
and promotion of film documents as part of the documentary memory of the world is defined. Analyzed the
role of electronic technologies in the preservation and provision of access to information resources of film
archives. It is proved that the cooperation of these institutions for the formation of collections of film documents
and their scientific processing will provide a decent representation of cinema of China in the world. The
prospects for further research are defined.

Key words: China Film Archive, Shanghai Film Archive, Нong Kong Film Archive, Taiwan Film Institute,
film document, cinematograph of China, film archive.

Постановка проблеми. Незважаючи на те що на початку ХХ ст. кінематограф у значній кількості
країн розвивався швидкими темпами і вже тоді польський фотограф і оператор Б. Матушевський
обґрунтовував ідею створення установ, в яких би збиралися та зберігалися кінодокументи, усвідомили
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необхідність таких заходів у національних масштабах тільки в 30-ті роки минулого століття [4,
c. 151–156]. Так, у 1935 р. організовано Національний кіноархів при Британському інституті кіно,
який виник дещо раніше – у 1933 р. З 1935 р. розпочинає свою історію й Держфільмофонд Росії,
створений як Всесоюзне фільмосховище Міністерства культури СРСР, а в 1948 р. перетворений на
Всесоюзний державний фонд кінофільмів СРСР (з 1992 р. – Державний фонд кінодокументів Ро-
сійської Федерації). У 1936 р. створено Французьку сінематеку – найбільший у світі архів фільмів
і документів, що пов’язані з кінематографом. У 1938 р. організована Міжнародна федерація кіно-
архівів (FIAF), завдання якої – популяризація кращих творів світового кінематографа, міжнародний
обмін фільмами. Дещо пізніше ці процеси стали відбуватися й у країнах Сходу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед науковців, котрі вивчали архіви кінодокументів
на пострадянському просторі, слід назвати В.М. Магідова, Н.А. Каланторову, Т.О. Олексієву, І.Г. Ас-
фандіярову, В.С. Малишева, Т.О. Ємельянову. Серед китайських дослідників, які у своїх працях без-
посередньо розглядали діяльність фільмотек Китаю, варто виділити Ван Шу Пін й Чен Джингліан.
Проте діяльність фільмотек Китаю не була предметом окремого розгляду в публікаціях на постра-
дянському просторі, тому висвітлення цієї теми вважаємо актуальним, особливо з огляду на те, що
питання архівації кінодокументів хвилює фахівців різноманітних галузей, зацікавлених у збереженні
й доступності цього виду документів.

Мета статті. Зважаючи на вищезазначене, метою цієї статті є розкриття основних напрямів ді-
яльності фільмотек Китаю та їх значення в збереженні й популяризації кінематографічних надбань.

Виклад основного матеріалу дослідження. Китайське кіномистецтво – це складний організм, який
функціонує окремими частинами, і представлений трьома гілками, що історично склалися, – кі-
нематографами КНР, Гонконгу й Тайваню, а також частково Сінгапуру і навіть кінематографічною
діаспорою в США. Збереженням та популяризацією кінематографічного надбання займаються
фільмотеки, які функціонують у КНР, Гонконзі й Тайвані та активно співпрацюють один з одним. 

Найбільшою фільмотекою Азії нині є Кіноархів Китаю (China Film Archivе), створений у 1958 р.
в Пекіні. Історія виникнення й розвитку Кіноархіву Китаю тісно пов’язана з історією кінематографа
Китаю, яка, у свою чергу, є складовою загальної історії країни, тому слід пунктирно розглянути її
головні події. Китайський кінематограф виник у 1905 р., коли господар фотоательє Фентай Жень
Цзинфен зняв перший фільм, який зафіксував на кіноплівці фрагмент пекінської опери «Дин
Цзюнь Шань». У 1913 р. в Китаї знято перший ігровий фільм. В 1925 р. в країні існувало вже 170 кі-
ностудій, але деякі з них випустили лише по одному фільму. Центром китайського кінематографа
того часу був Шанхай. Упродовж 1928–1931 рр. 50 кінокомпаній Шанхая випустило близько 400
фільмів. Але питанням збереження кінодокументів у національному масштабі ніхто не опікувався.
Кіноплівки, зазвичай, зберігалися на кіностудіях, а зважаючи на те, що існування багатьох з них
було не тривалим, немало з безцінних документів з історії розвитку китайського кінематографа
втрачено назавжди. Деякі з кіноплівок випадково потрапили до світових фільмосховищ, і сучасні
фахівці Кіноархіву Китаю докладають зусиль, щоб виявити і повернути на батьківщину копії філь-
мів, що втрачені. Значних збитків китайський кінематограф зазнав у період боротьби з японськими
окупантами, починаючи з 1937 р. Більшість кінокомпаній Шанхая припинили існувати, а ті, що за-
лишилися, розпочали випуск масового кінематографічного продукту (фільми жахів, бойовики, еро-
тика). У період 1941�1943 рр. узагалі не було створено жодного художнього фільму. Після завершення
Восьмирічної антияпонської війни (1945 р.) влада в країні перейшла до Гоміньданівського режиму,
який почав контролювати кіностудії [7; 14].

Утворення Китайської Народної Республіки (1949 р.) стало початком історії кіно Нового Китаю.
Створено Центральне управління кінематографії, Пекінська, а пізніше – Шанхайська кіностудії,
а також кіностудія народно-визвольної армії Китаю. До 1960 р. діяло вже 33 кіностудії в усіх про-
вінціях Китаю. З 1951 р. були заборонені китайські фільми, зняті до 1949 р., що також не сприяло
їх належному збереженню. Але водночас інтенсивно розвивався кінематограф нової республіки.
У грудні 1953 р. Державна адміністративна рада КНР прийняла постанову «Про посилення роботи
з виробництва кінофільмів», у якій указувалося на необхідність кількісного зростання кінематог-
рафічної продукції. Так, за період 1949�1966 (до початку культурної революції) в КНР знято 603 ху-
дожні й 8342 документальні фільми. Водночас відбувалося впорядкування кінопрокату: у 1958 р.
функціонувало 10 тис. кінотеатрів. У 1956 р. створено Пекінську академію кіномистецтва, яка здійс-
нювала підготовку національних кадрів для кінематографа КНР [1; 6; 7]. 

Починаючи з 1950-х рр. розпочалася активна розбудов національної архівної мережі. З цією метою
вивчався досвід Радянського Союзу в архівному будівництві, перекладалися на китайську головні
праці радянських архівістів, при Народному університеті Китаю в 1952 р. впроваджені постійні курси,
які в 1954 р. трансформовані в Історико-архівний відділ університету, виходив друком часопис з про-
блем архівістики. Постановою Уряду КНР у 1954 р. з метою керівництва архівною справою в країні
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створене Головне архівне управління. У квітні 1956 р. уряд КНР ухвалив рішення «Про укріплення
архівної справи в країні», в якому визначено головні принципи централізації архівної справи в КНР.
Основою всієї архівної організації стало поняття державного архівного фонду, до складу якого вхо-
дять усі категорії документальних матеріалів, що належать державі, зокрема кінодокументи. Держав-
ний архівний фонд визначався як історичне багатство країни. Згідно з цим рішенням, Головне архівне
управління реалізовувало завдання в галузі планування архівного будівництва і створення мережі
державних архівів, що стало підґрунтям для початку архівування кінодокументів [2].

Офіційне відкриття Кіноархіву Китаю відбулося в серпні 1958 р. У 1980 р. Кіноархів Китаю став
повноправним членом Міжнародної асоціації кіноархівів. У 1984 р. в результаті об’єднання Кіно-
архіву Китаю з Інститутом мистецтва кіно і літератури створено дослідницький центр китайського
кіномистецтва «Кіноархів Китаю». 

Нині Кіноархів Китаю – багатопрофільний заклад – відповідає за збір, узагальнення, депози-
тарне збереження китайських та вибірково зарубіжних фільмів, а також матеріалів, що стосуються
кінематографу (сценарії, макети, малюнки декорацій, костюмів, афіші, постери тощо); науково-
дослідну та навчальну діяльність, міжнародне співробітництво в галузі кінематографії.

Кіноархів Китаю, з одного боку, відноситься до Головного державного управління у справах
преси і друку радіомовлення, кінематографії та телебачення, з іншого, належить до Управління Ар-
хівами і є частиною Національного архівного фонду. Його діяльність керується Законом про архіви
КНР від 1 січня 1988 р. та цілим рядом законодавчих актів, що стосуються кінематографії та спе-
ціалізованих архівів, у тому числі Положенням про Архіви кіномистецтва, яке набрало чинності
1 серпня 2010 р. Законодавчі акти регламентують державну підтримку, як матеріальну, так і правову,
у галузі науково-дослідної та практичної роботи в галузі архівної діяльності. Китайський уряд при-
діляє справі збереження кінофонду країни велику увагу. Кіноархів Китаю повністю фінансується
державою. Так, наприклад, на відновлення фільмів виділяється 35 мільйонів юаней у рік. Завдяки
державній підтримці відкрито два нових фільмосховища в Сіані та Пекіні. Окрім того, завдяки дер-
жавному фінансуванню Кіноархів Китаю має змогу стимулювати надходження нових фільмів в ко-
лекцію до їх прем’єрного показу. Кожного року заклад має можливість придбання від 500 до 600
нових фільмів, що зняті в цифровому форматі [12]. Така увага з боку держави до кінематографії ба-
гато в чому пояснюється тією соціальною роллю, яку вона відіграє в суспільстві. Кінематограф
в Китаї є надто популярним, зараз кіноіндустрія країни знаходиться на підйомі: у 2014 р. у порів-
нянні з минулим касові збори зросли на 30%, за 2013 р. було знято 638 фільмів (3-тє місце після
США та Індії), функціонує 4677 мережевих кінотеатрів з 20980 екранами [3].

Окрім фільмосховищ, до складу Кіноархіву входять три кінозали, найбільший з яких на 600 місць,
в яких регулярно проводиться демонстрація кінофільмів із колекції. Кіноархів співпрацює з іншими
кінотеатрами Пекіну і в близькому майбутньому планується створення альянсу з 8 кінотеатрами
для демонстрації фільмів усіх періодів китайського кінематографу. Також заклад займається і кіно-
показами в сільській місцевості. Ця програма має назву: «1 місяць, 1 селище, 1 фільм». Тобто спе-
ціально створена команда виїжджає з цифровим проектором один раз в місяць у певне селище
і демонструє там фільм. З огляду на таку діяльність держава активно підтримує оцифровку кіноп-
лівок, завдяки чому забезпечується не лише їх збереження, а й можливість актуалізації [12].

Велика увага приділяється і збереженню оригіналів, адже вони є культурним надбанням нації.
В колекції Кіноархіву зберігаються кіноплівки з 20-х років, що потребує реставраційних заходів,
а також створення оптимальних умов для забезпечення їх збереження. Зараз процеси підтримки
відповідного вологісно-температурного режиму повністю автоматизовані. Автоматизацією охоплені
й усі інші процеси, що пов’язані з комплектуванням, обліком та забезпеченням наукового доступу.
Ці процеси розпочались з початку 90-х років ХХ ст. Були створені та підтримуються в електронному
вигляді «Загальний каталог китайських фільмів» та каталог «Китайське кіномистецтво». На сайті
Кіноархіву Китаю представлена пошукова система копій Національного кіно, а також Архів колек-
ції, який поділяється на два розділи: «Колекція класичного фільму КНР», що включає фільми після
1949 р. і «Історія кіно» – фільми до утворення КНР [8; 9].

У структурі Кіноархіву функціонує і бібліотека, яка надає послуги віддаленим користувачам як
через електронний каталог, представлений на сайті установи, так і в мультимедійному читальному
залі з гарним проекційним обладнанням. Він розташований в головному корпусі і займає 150 кв. м.
До послуг користувачів більш ніж 3 тис. примірників професійних книжкових видань та 670 назв
журналів різними мовами, довідкові видання. Співробітники бібліотеки підготували цілу низку біб-
ліографічних покажчиків: «Фільми Китаю», «Китайські німі фільми», «Сценарії китайського німого
кіно», «Фільми китайського лівого руху», «Фільми Гонконгу», «Колекція фільмів Азії», «Китайські
зірки кіно», «Мистецтво кіно за кордоном на протязі сторіччя». У фонді представлені праці співро-
бітників Кіноархіву Китаю, які можна не тільки прочитати, а й придбати [8; 9].
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Особливість Кіноархіву Китаю полягає в тому, що він поєднує в собі не лише функції традицій-
ного архіву, а й науково-дослідного та освітнього закладу в галузі мистецтва кіно. У складі закладу
працює спеціалізований науково-дослідний відділ. На сайті Кіноархіву представлене обґрунтування
науково-дослідної діяльності закладу, тематика досліджень, нова інформація щодо цього напряму,
новини в галузі науково-дослідної роботи, наукові досягнення закладу, рецензії, репортажі, публі-
кації, а також напрями наукових досліджень після отримання наукового ступеня. Співробітниками
Кіноархіву підготовлено такі монографії як «Батько китайського кіно Чжен Чжен», «Цуй Вєй і кіно»,
«Комедія в сучасному кінематографі Китаю: теоретичний аспект», «Китайські жінки-режисери»,
«Десять китайських режисерів», «Музика на телебаченні і в кіно» та ін. Окрім того, Кіноархів видає
чотири власних періодичних видання, архів номерів яких є доступним у електронному вигляді на
сайті закладу. «Журнал Кіноархіву Китаю» – періодичне видання, що присвячене безпосередньо ді-
яльності закладу. В ньому знаходять відображення всі публічні події закладу, особлива увага приді-
ляється міжнародному співробітництву. Журнал гарно ілюстрований і виконує функцію рекламного
матеріалу закладу. Два інших журналу «Сучасне кіно», «Кінематограф» присвячені безпосередньо
кінематографу і мають практично-теоретичне спрямування. Газета «Новини китайського кіно» опе-
ративно інформує про нові події в галузі кіномистецтва Китаю. Зазначені видання є цінною дослід-
ницькою базою в галузі кінематографії Китаю.

З огляду на такі концентровані в одному місті інформаційні ресурси з історії та сучасного стану
мистецтва кіно цілком логічно, що при Кіноархіві Китаю працює магістерська програма, навчання
за якою становить 3 роки. До магістратури зараховується приблизно 20 слухачів щороку. Вони до-
кладно займаються вивченням історії китайського кіно. Під час навчання вони мають змогу пере-
глянути 800–1000 фільмів, що являють собою кращі зразки як китайського, так і зарубіжного
кінематографу [8].

В останні десятиліття Кіноархів активізував міжнародні зв’язки. Регулярними стали заходи з рет-
роспективної демонстрації кінострічок Китаю в межах «Тижнів китайського кіно», що проходили
в багатьох країнах світу, участь у міжнародних кінофестивалях. Зацікавлений Кіноархів й у зворот-
них зв’язках, він активно формує колекцію перлин світового кінематографу і держава також під-
тримує цей напрям. У законодавстві Китаю, що стосується фільмовиробництва, є пункт, який
захищає вітчизняний кінематограф, обмежуючи надходження зарубіжних фільмів кількістю 34 на
рік. Але надходження зарубіжних фільмів до Кіноархіву не входить до зазначеної квоти, оскільки
його діяльність не визнається комерційною. 

Перспективами розвитку Кіноархіву Китаю є повна дигіталізація фільмофонду, що, з одного
боку, забезпечить його збереження, з іншого, буде сприяти кращому його використанню, оскільки
на сьогоднішній день обмеженням доступу до певних стрічок є відсутність їх цифрової копії. Окрім
того, планується створення власної кіномережі, в якій можна прилучати людей до кращих творів
кіномистецтва на некомерційній основі. Остаточним завданням закладу є збір повної колекції кі-
нематографу Китаю як важливої частини архівного фонду країни.

Також у КНР діє Кіноархів Шанхаю, що був утворений в 1987 році. Його основними функціями
є збір, систематизація, зберігання та використання іноземних кінофільмів та текстової інформації,
яка має відношення до кіномистецтва, за всю історію кінематографу. Свою колекцію заклад формує
шляхом закупівлі нових кінофільмів та шляхом міжнародного обміну. За свою відносно нетривалу
історію розвитку цей заклад сформував багаторівневу систему надання послуг з метою забезпечення
професійних та навчальних потреб щодо розвитку світового кінематографу. Користувачі можуть от-
римати інформацію з електронного довідкового центру про наявність певного кінодокументу та за-
мовити його цифрову копію. Кіноархів Шанхаю веде активну науково-дослідну роботу в галузі теорії
та історії всесвітнього кінематографу. У стінах закладу було проведено в різноманітній формі сотні
семінарів з теорії кіномистецтва. Окрім того, Кіноархів Шанхаю проводив численні ретроспективні
покази кінофільмів у багатьох країнах світу. Також популяризації досягнень в галузі світового кіне-
матографу сприяє сайт Кіноархіву Шанхаю, на якому представлені біографії та фільмографії видат-
них режисерів світу, а також перелік фільмокопій, на які варто звернути увагу [11].

У 1997 р. до складу КНР на правах автономії увійшов Гонконг, який з 1842 р. був колонією Вели-
кобританії. Кінематограф Гонконгу має давні традиції, його фільми відомі в усьому світі. Як в ми-
нулому британська колонія, Гонконг був більшою мірою політично й економічно вільним, чим
материковий Китай та Тайвань, і став центром кіно китайська-мовного світу. Протягом десятиліть
він був третьою за розміром кіноіндустрією світу (після індійського кіно та Голівуду) і другим за об-
сягом експорту. Незважаючи на кризові явища в галузі, починаючи з 1990-х рр., та повернення Гон-
конгу під суверенітет Китаю, він і зараз зберігає позицію одного з лідерів світової кінематографії.
Гонконг має власну фільмотеку – Нong Kong Film Archive, що була створена на початку 2000-х рр.
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з метою збереження та популяризації кінематографічного надбання цього спеціального адміністра-
тивного району КНР. Колекція кіноархіву містить понад 9 тис. кіноплівок та більше 1 млн артефак-
тів (фотографії, реквізит, плакати, міжнародні нагороди та інші речі, пов’язані з кінематографом).
На жаль, майже не збереглися фільми, що були створені в Гонконзі до Другої світової війни. У ко-
лекції є лише 4 кінострічки тих часів із більш ніж 500 знятих. Кіноархів Гонконгу розміщується в чо-
тириповерховій будівлі площею понад 7 тис. кв. м, у якій є сховище для збереження кінодокументів
на різних носіях, кінозал на 125 місць та виставкова зала (200 кв. м).

У структурі закладу діє ресурсний центр, який надає доступ до онлайнового каталогу та до послуг
з перегляду аудіовізуальних матеріалів, з репродукування документів з архіву колекції. Для зручності
користувачів на сайті закладу представлені форми для замовлення послуг, які можна завантажити
на свій комп’ютер, і зробити замовлення в онлайновому режимі.

Також через сайт Кіноархіву Гонконгу відвідувачі можуть ознайомитися з «перлинами» закладу –
найціннішими кінодокументами, які там зберігаються. Кіноархів займається активною популяри-
зацією свого надбання: проводить виїзні виставки, організує групове екскурсійне обслуговування
та спеціальні перегляди кінострічок. Інформацію щодо заходів закладу можна отримати на його
сайті в «Календарі подій».

Також Кіноархів Гонконгу активно займається науковою роботою, яка спрямована на пропаганду
досягнень вітчизняного кінематографу та вивчення колекції закладу. Так, на сайті закладу пред-
ставлені матеріали довідкового характеру, підготовлені його співробітниками. А саме, «Фільмогра-
фія Гонконгу» (1914–2010), «Фільми-опери Гонконгу (1950-1960), а також історії реставрації
найцінніших експонатів колекції. Серед публікацій – численні монографічні дослідження в галузі
історії гонконгської кінематографії, огляди новин. Окрім друкованих книг, представлені також ма-
теріали на DVD, електронні публікації [10]. 

Кінематограф Тайваню має свою специфіку, оскільки протягом 50 років, з кінця ХІХ ст. і до
1945 року, Тайвань перебував під владою Японії, і кіно на острів було завезене саме японцями.
Перші ж тайванські фільми з’явилися в 20-ті роки ХХ ст. У період 1945–1949 рр. Тайвань входив до
складу Китаю. Повалення ж Гомінданівського режиму на материковій частині Китаю й проголо-
шення там Китайської Народної Республіки призвело до евакуації його прихильників на Тайвань
і утворення там фактично незалежної держави – Китайської Республіки, яка лише формально
вважається адміністративною одиницею КНР. Протягом тривалого часу справі збереження кіне -
матографічного надбання не приділялося належної уваги: заклад, який би займався збором, сис -
тематизацією, збереженням та дослідженням кінодокументів, був у країні відсутнім. З причин
неналежного зберігання кіноплівок на кіностудіях кінематографічному надбанню Тайваню був на-
несений значний збиток. У 1979 р. уряд Тайваню визнав важливість збереження кінодокументів
і заснував фільмотеку, яка в 1989 р. отримала статус Кіноархіву Тайваню. У 2014 р. на його основі
був відкритий Тайванський кіноінститут – Taiwan Film Institute, головними завданнями якого є від-
новлення та збереження кінематографічного надбання, популяризація тайванського кіно у світі,
надання інформаційних послуг в галузі кінематографії. Заклад повністю фінансується та контро-
люється урядом. З отриманням нового статусу його фінансування збільшено більш ніж в чотири
рази. Також розпочато будівлю нового корпусу для Тайванського кіноінституту в передмісті Тайпею,
завершення якої заплановане на 2017 р. 

У структурі кіноінституту діють такі відділи, які виконують його сутнісні функції: інформацій-
ний, виставковий та видавничий. Інформаційний відділ займається збором, систематизацією, ка-
талогізацією, збереженням, технічним обслуговуванням та управлінням архівними ресурсами, які
включають поряд з кінодокументами на різних носіях також книги, періодичні видання та іншу ін-
формацію, що має відношення до кінематографу. Виставковий відділ розповсюджує новини щодо
діяльності закладу, здійснює зв’язки з громадськістю, проводить семінари, організовує виставки,
пов’язані з кінематографом, приймає участь у підготовці телепрограм відповідної тематики. Видав-
нича група займається випуском і розповсюдженням книг, періодичних, аудіо- та аудіовізуальних
видань. Більшість процесів, що здійснюються в закладі, автоматизовані. Сайт Тайванського кіно-
інституту дає доступ до Бази даних оцифрованого кіноархіву [5; 13].

Висновок. Таким чином, шляхом співпраці і взаємодії чотирьох головних фільмотек Китаю за-
безпечується комплектування, збереження, наукове розкриття і популяризація кінематографічного
надбання країни. У сукупності їхні колекції роблять суттєвий вклад у формування документної
пам’яті світу, що передбачено програмними матеріалами ЮНЕСКО.

Здійснений аналіз кінематографічної сфери в Китаї відкриває перспективи подальших дослі -
джень, зокрема, з позицій докладного розгляду окремих напрямів діяльності архівних закладів
(фільмотек) в умовах нового інформаційного середовища.
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АНОТАЦІЯ
Здійснено теоретичний аналіз концептуальних засад психологічних особливостей підлітка в умовах

дестабілізації образу тіла. На підставі аналізу результатів емпіричних та теоретичних досліджень
у сфері особливостей розвитку особистості підлітка в контексті формування його образу тіла розкрито
змістовне наповнення понять «образ тіла підлітка» та «дестабілізація образу тіла». На основі аналізу
положень теорії особистісних змін П. Лушина, обґрунтовано поняття дестабілізації образу тіла як
перехідного стану у розвитку особистості підлітка. З урахуванням цього доведено, що надання психо-
логічної допомоги підліткам в умовах дестабілізації образу доцільно здійснюватися в рамках екофаси-
літаційного підходу. З цією метою запропоновано екологічну модель корекції сприйняття образу тіла
у підлітків, теоретичною та методологічною основою якої стала теоретична модель та принципи про-
цесу особистісної зміни П. Лушина.

Ключові слова: образ тіла, дестабілізація образу тіла, перехідний стан, психологічна допомога,
екофасилітаційний підхід, підліток.

CONCEPTUAL THESIS OF PSYCHOLOGICAL FEATURES 
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OF BODY IMAGE DESTABILIZATION
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SUMMARY
The article presents the theoretical analysis of the conceptual thesis of psychological features of teenagers under

the conditions of body image destabilization. On the basis of the results of empirical and theoretical researches in
the sphere of the peculiarities of teenager’s personality development in the context of his body image formation it
is revealed the substance of the concepts of «adolescent’s body image» and «body image destabilization». On the
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basis of the theory of personality changes by P. Lushynit is grounded the concept of body image destabilization as
the transition state in the development of the young person individuality. With this in mind it is proved that psy-
chological assistance to adolescents in conditions of body image destabilization should be provided within the con-
fines of ekofasylitatationapproach. For this purposeit is proposed the ecological model of adolescent’s body image
correction, which is based on the theoretical model and the principles of personal change by P. Lushyn.

Key words: body image, body image destabilization, transition state, psychological help, ekofasylitation
approach, teenager.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями. Став-
лення людини до свого тіла сьогодні зазнає істотні трансформації, однак, незважаючи на велику
кількість спеціальної літератури та видань науково-просвітницького та популярного характеру,
в яких багато говориться про те, як піклуватися про своє тіло, як зменшити або збільшити вагу, як
правильно харчуватися, щоб залишатися здоровим, мало де описані можливості вирішення проблем
особистісно-психологічного характеру у відносинах зі своїм тілесним «Я». 

Особливого значення правильно сформоване уявлення про себе набуває в підлітковому і юнаць-
кому віці, коли неадекватне уявлення про свій фізичний вигляд може призвести до розладів здо-
ров’я, неадекватної поведінки або стати причиною комплексу неповноцінності. Оскільки організм
підлітка перебуває у вирішальній стадії свого розвитку, фізичні зміни організму в період статевого
дозрівання вимагають побудови нового образу тіла. Молода людина все сильніше відчуває розділь-
ність між своєю особистістю і власним тілом, що віддаляє її від себе і погіршує загальну картину
фізичного, психічного, емоційного і соціального здоров’я.

Останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної
проблеми, котрим присвячується ця стаття. Значна кількість наукових досліджень присвячена насам-
перед проблемам фізичного розвитку особистості, зокрема, погіршенню показників фізичного здо-
ров’я молоді, передчасному статевому розвитку, акселерації, порушенням харчової поведінки. Так,
питання деформації образу тіла при порушеннях харчової поведінки, дисморфофобічних розладах,
у тому числі серед підлітків, широко представлена у працях зарубіжних та російських дослідників,
зокрема, Б. Тушен-Каффьє [19], Ю. Флорової [20], М. Коркіної, М. Цівілько, В. Марілова [6],
А. Личко [7]. Натомість, проблема взаємозв’язку між тілесними характеристиками і образом тіла
вивчалася переважно зарубіжними авторами. Так, Г. Розенблюм та М. Льюіс [27] досліджували спів-
відношення образу тіла підлітків з фізичною привабливістю та масою тіла. Р. Леренер [25] аналізував
співвідношення між об’єктивними і суб’єктивними оцінками зовнішньої привабливості та само-
оцінкою підлітка. Т. Кеш акцентував увагу на зовнішності, тілесній самооцінці, задоволеності тілом
та занепокоєності з приводу власного тіла як важливих підставах для визначення поняття образу
тіла [21]. А. Файнгольд вивчав питання оцінки образу тіла індивідом на основі того, наскільки значу-
щими є для нього розбіжності між сприйняттям власних фізичних параметрів та ідеалом зовніш-
ності [24]. Російські дослідники О. Соколова та А. Дорожевець [17] висвітлювала питання впливу
зовнішності підлітка на його ставлення до своєї особистості загалом. 

У вітчизняній психології основи розуміння закономірностей підліткового розвитку викладені
у працях сучасних вчених І. Слободянюка [16], Т. Титаренко [18] та ряду інших. Р. Моляко вивчала
становлення образу власного тіла дівчат юнацького віку та процеси деформації схеми тіла та зов-
нішності, спричинені впливом, насамперед, соціальних факторів [14]. Т. Нечитайло досліджувала
генезис образу фізичного Я у підлітковому віці, його складові, віковий діапазон, в якому активізу-
ється процес становлення фізичного Я [15]. Перелічені явища безпосередньо стосуються повно-
цінного розвитку особистості підлітка.

Формулювання цілей статті. Зважаючи на викладене, метою статті є теоретичний аналіз концеп-
туальних засад психологічних особливостей підлітка в умовах дестабілізації образу тіла.

Виклад основного матеріалу. Вже більше століття ведеться дискусія про те, якими факторами
зумовлений психічний та особистісний розвиток підлітка: біологічними чи соціальними. Автор пер-
шої фундаментальної праці про підлітковий період, американський психолог Гренвіл-Стенлі Холл
(1844–1924) висунув теорію рекапітуляції, згідно з якою психологічні особливості підлітків науко-
вець пояснював фактом статевого дозрівання, яке є домінантою розвитку в цьому віці, вважаючи
кризи неминучими, біогенетично зумовленими. Згідно з психоаналітичною теорією 3. Фройда не-
минучість у підлітковому періоді внутрішніх і зовнішніх конфліктів є нормою, а випадки безкон-
фліктного розвитку свідчать про різноманітні варіанти патологічного розвитку [8, c. 542]. У 20–30-ті
роки XX ст. психологічна наука зосереджувалася на пізнанні залежності деяких особливостей осо-
бистості підлітка від його соціального оточення. Так, у дослідженнях американського етнографа
М. Мід (1901–1978) було доведено, що підліткова психологічна криза пов’язана не із дозріванням
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організму, а з особливостями соціалізації [13, с. 145]. Окрім цього, на основі етнографічних дослід-
жень американський психолог Р. Бенедикт (1887–1948) довела, що конкретні соціальні обставини
життя дитини зумовлюють тривалість підліткового віку, наявність чи відсутність кризи, конфліктів
та труднощів [1, с. 272].

Багато авторів (Г. Роземблюм та М. Льюіс [27, c. 52], Р. Леренер [25, c. 225],Т. Кеш [21, c. 238],
А. Файнгольд [24, c. 192], О. Соколова та А. Дорожевець [17, c. 39], І. Слободянюк [16, c. 3], Т. Ти-
таренко [18, c. 25], Р. Моляко [14, c. 5], Т. Нечитайло [15, c. 5]) розглядають підлітковий вік як вік
перебудови образу тіла у зв’язку із змінами організму, тіла і самосвідомості в цьому віці. Відомий
американський психолог У. Джеймс був одним із перших, хто наголошував на існуванні взає-
мозв’язку між розвитком особистості підлітка та його посиленою увагою до свого тіла [3, с. 127].
В. Куніцина також довела, що для підлітків анатомічні особливості, риси обличчя, особливості
статури є більш інформативними характеристиками людини, ніж одяг та зачіска, що пояснюється
зростанням самосвідомості [9, с. 367]. І. Кон робить висновок, що розвиток самосвідомості в під-
літковому і юнацькому віці починається зі з’ясування якостей «наявного Я»: оцінки тіла, зовніш-
ності, поведінки, здібностей за певними критеріями, які не завжди бувають реалістичними [5, 145].
На думку Ч. Кожалієвої, образ тілесного «Я» підлітка має суттєвий вплив на цілісний «образ Я».
У цей період спостерігається велика кореляція самооцінки і заклопотаності своєю зовнішністю
з уявленнями про себе, оцінкою різних сторін «Я» [4, с. 6].

Оскільки формування образу тіла є соціально детермінованим процесом, у дослідження форму-
вання образу тіла підлітка важливо з’ясувати соціальну ситуацію його розвитку. Так, у дослідженнях
Н. Гронланд виявлено, що на соціометричне становище підлітка впливають, насамперед, такі осо-
бистісні фактори, як зовнішній вигляд, вік, розумова обдарованість, товариськість, готовність до-
помогти товаришеві тощо [2, с. 41]. Водночас К. Кренделл у дослідженні на вибірці дівчат підлітків
показав, що схильність до булімічної поведінки і заклопотаність масою тіла позитивно корелює
з аналогічною поведінкою подруг. Він пов’язує цей феномен з «соціальним зараженням», тобто вва-
жає булімію засвоєним через наслідування патерном поведінки [22, c. 591].

Таким чином, на підставі проведеного аналізу образ тіла підлітка можна розглядати як результат
інтеграції знань, уявлень і оцінок зовнішності і фізичних даних в когнітивній структурі його само-
свідомості.

Окремий науковий інтерес представляє пcихопатологія образу тіла у підлітковий період, тобто
дослідження психопатологічних явищ, різноманітнихрозладів, порушень, так чи інaкше пов’язаних
з особливостями сприйняття і оцінювання підлітком влaсного тіла. Поняття «дестабілізація тіла»
(bodydestabilization) уперше було використано С. Орбахом на позначення заклопотаності, зосеред-
женості і тривоги з приводу свого фізичного буття, яке пов’язане насамперед з об’єктивізацією,
дистанціювання тіла від «Я» [26, c. 15]. 

Теоретичні дослідження та емпіричні дані свідчать про те, що досить часто у підлітковому віці
виражена заклопотаність власною зовнішністю передує початку таких основних порушень харчової
поведінки як нервова анорексія та нервова булімія. Тому порушення харчової поведінки можна роз-
глядати в контексті конструювання «образу тіла». Так, Ю. Фролова зазначає, що всі порушення хар-
чування поєднуються і ґрунтуються на особливостях конструювання «образу тіла», неадекватній
уяві про власне тіло [20, с. 167]. На важливості критерію порушення образу тіла та страху перед збіль-
шенням ваги при диференціальній діагностиці нервової анорексії наголошують Б. Тушен-Каффьє
та І. Флорін [19, с. 308]. Саме усвідомлення значущості образу тіла як засобу адекватної діагностики
нервової анорексії спонукало західних клініцистів включити його в перелік діагностичних критеріїв
[12, с. 56; 23, с. 67]. Порушення образу власного тіла є також важливим фактором ризику у розвитку
нервової булімії, яке виникає, переважно, під впливом соціального тиску відносно схуднення.
Окрім цього, до найбільш розповсюджених патологій підліткового віку, пов’язаних з хворобливим
переживаннями щодо власної зовнішності належать дисморфофобія та дисморфоманія. Як свідчать
результати численних теоретичних та емпіричних досліджень, проведених М. Коркіною та А. Личко
у підлітковому середовищі, в основі розвитку дисморфофобії та дисморфоманії лежить хворобливе
уявлення про образ свого тіла, дисморфоманічні переживання, негативне ставлення до свого тіла
і нереалістичний (недосяжний) образ «ідеального» тіла [6, с. 15; 7, с. 45]. Отже, особливості в кон-
струюванні образу тіла є основоположними факторами в розвитку нервової анорексії, нервової бу-
лімії, дисморфофобії та дисморфоманії. 

Дестабілізація образу тіла є досить поширеним явищем у підлітковому віці, яке неминуче су -
проводжується особистісними змінами. Особистісні зміни в умовах дестабілізації образу тіла ха-
рактеризуються такими ознаками: по-перше, вони зумовлюються міжсистемним переходом до
нової ідентичності; по-друге, цей перехід поєднує як негативні, так і позитивні аспекти (негативні –
внаслідок пережитих психологічних травм, що виявляються в невизначеності, позитивні – виник-
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нення принципово нових можливостей, що часто мають соціальне значення). Слід зауважити, що
дестабілізації образу тіла притаманні прояви, характерні для перехідного стану людини, зокрема:
безсоння, неможливість зосередитися на головному, порушення звичних соціальних зв’язків, деп-
ресія, проблеми в особистому, професійному та сімейному житті.

Таким чином, розглядаючи дестабілізацію образу тіла як перехідний стан у розвитку особистості
підлітка, можна дійти висновку, що надання психологічної допомоги підліткам в умовах дестабілі-
зації образу тіла найбільш ефективно може здійснюватися в рамках екофасилітаційного підходу.
Він сприятиме формуванню гармонійної та цілісної особистості підлітка, а також допоможе роз-
крити та розвинути його власні сили та здібності.

Слід зазначити, що екофасилітаційний підхід П. Лушина розглядає особистість як відкриту
систему, що здатна до нелінійного, малопередбачуваного та імовірнісного переходу до нової іден-
тичності (нових смислових підвалин особистості). Ці положення дали змогу нам розглядати запро-
поновану П. Лушиним теоретичну модель та принципи процесу особистісної зміни як теоретичну
та методологічну основу екологічної моделі корекції сприйняття образу тіла у підлітків. На нашу
думку, найбільш відповідною до вищенаведених теоретичних міркувань формою експери ментальної
взаємодії є групова робота, організована за принципами екофасилітації. По-перше, сам характер
групової взаємодії передбачає постійну невизначеність ситуації. По-друге, згідно з положеннями
екофасилітаційної парадигми, саме в таких умовах можливе експериментальне формування про-
блемно-орієнтованої групи, взаємодія з учасниками якої є одним з головних ресурсів зміни особи-
стості. Така група може бути «життєвою, професійною групою значущих для суб’єкта осіб, що
працює у формі спілкування з професійним лікарем або психологом, юристом, політиком з приводу
подолання виключно складної життєвої проблеми» [10, с. 134]. При цьому, згідно з логікою розроб-
леного П. Лушиним екофасилітаційного підходу, підтримка (а на практиці і стимулювання) фаси-
літатором невизначених умов саморозвитку групової ідентичності здійснюється за допомогою
толерантності до невизначеності («контроль в умовах переходу набуває форми недирективного та
фасилітативного управління через реалізацію екопсихологічної диспозиції «невизначеності» до про-
цесу самоорганізації особистості») [10, с. 231]. В контексті застосування екофасилітативного підходу
до корекції сприйняття образу тіла у підлітків, кінцевою метою групової роботи має бути створення
кожним з учасників власної моделі взаємодії з невизначеними ситуаціями дестабілізації образу тіла,
що забезпечить успішне функціонування в таких ситуаціях.

З огляду на зазначене вище, ми зробили спробу представити нашу модель у вигляді послідовності
стадій, узявши за основу логіку розвитку відкритої, здатної до самоорганізації системи, в умовах
екологічної фасилітації[11, с. 23], зокрема:

1) стадія активізації комунікативних процесів. Перший етап має характер проблематизації сприй-
няття образу тіла підлітками і відповідає вибору фасилітатором елементу, здатного даний простір
дестабілізувати. В умовах екологічної фасилітації таким дестабілізуючим елементом може виступати
недирективна ситуація невизначеності, коли фасилітатор не наполягає на певному баченні про-
блеми дестабілізації образу тіла і застосуванні конкретних шляхів її вирішення, а надає підліткам
свободу вибору. Моделювання ситуації множинного вибору ставить під загрозу звичні установки
підлітків щодо корекції сприйняття образу тіла і зумовлює настання наступної стадії;

2) стадія протистояння. В результаті втрати стійкості колишніх уявлень про директивний харак-
тер взаємодії з фасилітатором підлітки проявляють ознаки опору. Підлітки демонструють «відхід»
від діяльності (небажання брати на себе відповідальність), що супроводжується наростаючим роз-
дратуванням і відчуттям втрати сенсу діяльності. Як наслідок актуалізуються проблеми особистіс-
ного характеру, що раніше перебували в латентному стані;

3) стадія конструктивного вирішення конфліктів. Завданням фасилітатора є інтеграція антагоні-
стичних позицій і допомога в конструюванні загального комунікативного простору з метою подо-
лання колишніх суперечностей. 

4) стадія гармонізації. Критерієм настання цього етапу є зміна самоорганізації стосовно корекції
сприйняття образу тіла, а саме: часткове або повне перебирання на себе функцій фасилітатора окре-
мими підлітками групи, ухвалення групових рішень, готовність підлітків прийняти на себе відпові-
дальність за процес корекції сприйняття образу тіла. Це створює можливості для формування
позитивної самооцінки, навчить ставитися до проблеми дестабілізації образу тіла як до можливості
її вирішення. Результатом групової роботи на даному етапі можуть стати індивідуальні відкриття;

5) стадія розширення меж комунікативного простору. На цьому етапі члени групи повністю беруть
на себе відповідальність за управління корекцією сприйняття образу тіла, який відбувається на емо-
ційному рівні в рамках демократичного діалогу, що сприятиме розвитку об’єктивності сприйняття
власного образу тіла, зовнішності, поведінки та дій оточуючих, толерантності, поваги до внутріш -
нього світу іншої людини;
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6) стадія переходу на новий рівень розвитку характеризується появою ознак нової конфронтації.
Вона може виражатися в небажанні продовжувати роботу, або в вимогах до фасилітатора перейняти
управління процесом на себе. В цьому разі джерелом дестабілізації виступає не фасилітатор, а сама
група. Таким чином, ця стадія відповідає відносному завершенню групового процесу і, одночасно,
початку формування нових форм міжособистісної взаємодії. Учасники можуть створювати нові
групи, об’єднуючись з іншими ровесниками і продовжити обговорення вже на новому рівні.

Зазначимо, що представлена послідовність стадій групової динаміки не обов’язково зберігається
на кожному занятті. На початку співпраці одна стадія може займати від одного до двох занять, при
подальшій співпраці група може проходити всі стадії за одне заняття.

Висновки. Можна дійти висновків, що сутність поняття «образ тіла підлітка» треба розкривати
як динамічне інтегроване психологічне утворення, що складається з уявлень і відчуттів як про тіло,
так і про тілесність, які усвідомлюються та не усвідомлюються індивідом підліткового віку. Пору-
шення образу тіла є стрижневим феноменом у розвитку таких захворювань як нервова анорексія,
нервова булімія, дисморфофобія та дисморфоманія, що дозволяє розглядати їх як окремі види
трансформації тілесного образу, пов’язані з порушеннями сприйняття власного тіла. Отже, змістове
наповнення поняття «дестабілізація образу тіла» ми розкриваємо як таке, що об’єднує в собі як ві-
кові зміни, відповідно до різних конституціональних типів фізичного розвитку, так і види транс-
формації тілесного образу, пов’язані із порушеннями сприйняття власного тіла (порушення харчової
поведінки, дисморфофобія, дисморфоманія). Розглядаючи дестабілізацію образу тіла як перехідний
стан у розвитку особистості підлітка, надання психологічної допомоги підліткам в умовах дестабі-
лізації образу доцільно здійснюватися в рамках екофасилітаційного підходу, відповідно до якого
нами розроблено екологічну модель корекції сприйняття образу тіла у підлітків. Ця модель має такі
переваги: 1) переживання групою ситуацій невизначеності акумулює процеси творчого пошуку
нових способів, що виходять за рамки власного обмеження розуміння проблеми сприйняття образу
тіла; 2) формування навичок «толерантності до ситуацій невизначеності», коли вирішення проблеми
дестабілізації образу тіла є можливим лише за умови прийняття абсолютно протилежних суджень
та інтересів; 3) прийняття кризових явищ  як предмета особистісного розвитку; 4) активізація про-
цесу корекції сприйняття образу тіла і, як наслідок, особистісного зростання учасників взаємодії
в результаті проектування на сприйняття образу тіла значущих, проблемних переживань, та їх ко-
лективного обговорення.

Перспективи подальших досліджень. Здійснений аналіз відкриває значні перспективи щодо ви-
вчення структури образу тіла підлітка в умовах інтенсивних тілесних змін різного ґенезу та відпо-
відних трансформацій уявлень про себе.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано подружньо-сімейні чинники материнської ідентичності жінки. Найваго-

мішими з них на ранньому етапі материнства є такі: задоволення подружнім життям, ставлення до
сімейної ролі, ретроспективні спогади про взаємини з мамою, бажаність вагітності для близьких та
сімейно-демографічні чинники. Досліджено подружньо-сімейні чинники становлення усвідомленого, фор-
мального та несформованого типів материнської ідентичності жінок у перші місяці життя дитини.
Виявлено, що офіційний подружній статус, задоволення шлюбом, позитивне ставлення до сімейної ролі,
бажаність вагітності для близьких, особливо для чоловіка, є сприятливими передумовами становлення
усвідомленого типу материнської ідентичності жінки на ранньому етапі материнства. Навпаки, не-
задоволення подружнім життям, більш негативна оцінка своєї сімейної ролі та проживання з родичами
посилюватимуть несформований тип материнської ідентичності. Становлення материнської ідентич-
ності формального типу відбуватиметься у жінок з більшою кількістю дітей, які проживають у сіль-
ській місцевості та з родичами. Виявлено неоднозначний вплив досвіду жінки у спілкуванні зі своєю
матір’ю на її материнську ідентичність.

Ключові слова: материнська ідентичність, ранній етап материнства, подружньо-сімейні чинники.
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SUMMARY
The article analyzes marital and family factors of maternal identity of a woman. The most important one sat the early

stage of maternity are the following: satisfaction with marital life, attitude to her role in the family, retrospective memories
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about relationships with one’s mother, pregnancy being anticipated by the close people and family and demographic re-
lations. Marital and family factors of establishment of conscious, formal and unformed types of maternal identity of women
in the first months of baby’s life were in the focus of the research. The research revealed that official marriage, satisfaction
with one’s marriage, positive attitude to her role in the family, anticipation of pregnancy by close relatives, particularly by
husband, are favorable conditions for development of conscious type of maternal identity of a woman at the early stage
of motherhood. On the contrary, dissatisfaction with a marital life, more negative evaluation of one’s role in the family as
well as living together with relatives will reinforce unformed type of maternal identity. Establishment of maternal identity
of formal type will occur in women with more children, those who live in rural areas and with relatives. The research has
shown that relationship with one’s mother has a direct impact on her maternal identity.

Key words: maternalidentity, early stage of motherhood, marital and family status

Постановка проблеми. Вважається, що головні зміни у взаєминах подружньої пари виникають
після народження дитини. Батькам потрібно навчитися враховувати у всьому інтереси третьої сто-
рони – дитини [12]. Вагомими є особливості взаємин подружжя до народження дитини. Ю.М. Ма-
льована загрозливими вважає недиференційованість та розмитість зовнішніх меж сім’ї [9].
Вважається, що дитячий досвід спілкування з матір’ю може бути як позитивним, так і негативним,
і під впливом цього досвіду формується особиста материнська позиція жінки [2]. Саме тому основну
увагу вважаємо за доцільне звернути на подружньо-сімейні чинники материнської ідентичності
жінки після народження дитини.

Аналіз основних досліджень і публікацій. З настанням вагітності та народженням дитини відбувається
різке обмеження соціальних зв’язків жінки, певний ступінь соціальної ізоляції, зміщення характеру
діяльності в бік побутової сфери. Дж. Мід наголошував на соціальній обумовленості ідентичності:
вона виникає лише за умови включеності індивіда у соціальну групу, у спілкуванні з членами цієї групи
[6]. Такими групами для жінки-матері можуть бути її батьківська сім’я та власна сім’я.

Відомо, що основи майбутньої материнської ідентичності закладаються ще у дитинстві дівчинки
під час взаємодії з власною матір’ю [15], а на думку деяких авторів, і в пренатальному періоді [13]. Згідно
з аналізом Н. Самоукіної, задовго до народження дитини матір виявляє певне ставлення до неї: любить
і хоче, щоб вона народилася, чи сприймає майбутнє народження як зайвий тягар і народжує під тиском
обставин [14]. Найбільш важливим вважається період до трьох років, коли відбувається формування
основ особистості та ставлення до світу [4]. Це підтверджується результатами обстеження жінок, що
відмовилися від своїх новонароджених дітей. У цих жінок зазвичай не виявлявся позитивний образ
власних матері та батька. 60% матерів «відмовниць» категорично відмовлялися допомогти своїй доньці
у вихованні дитини, 12% самих «відмовниць» пережили розлучення батьків у дитинстві [3; 4]. 

Отож, материнська ідентичність може розглядатися у прямій кореляції з відносинами зі своєю
матір’ю, яка створює базис для формування у дівчинки «образу матері». Образ матері стає тим взір-
цем, з яким жінка ідентифікуватиме себе у період підготовки до майбутнього материнства. Д. Пайнз
пише про особливу важливість відносин жінки з власною матір’ю, оскільки, починаючи з періоду
вагітності, жінка повинна відігравати роль матері для власної дитини, залишаючись дитиною для
своєї матері [11]. Про важливу роль відносин з мамою у період формування у дівчинки образу себе
як майбутньої матері говорить і Т.В. Леус [8]. Внутрішній образ матері, на думку авторки, і є той
зразок, з яким жінка буде ідентифікувати себе у період підготовки до майбутнього материнства. 

Важливими передумовами формування материнської ідентичності жінки є особливості її взаємин
з чоловіком (батьком дитини). Вагомим у цьому контексті постає питання узгодженості життєвих
завдань партнерів, зокрема, пов’язаних з народженням та вихованням дітей. Наприклад, для жінки
актуальним життєвим завданням, неодмінною умовою її самоздійснення є потреба реалізуватися
у ролі матері. Якщо поява дитини сприймається на цьому етапі життя як життєве завдання і її чо-
ловіком, то сімейні взаємини стають перспективними, а партнерів об’єднує спільна мета [16]. 

Зважати слід і на наявність як індивідуальних життєвих криз, що супроводжують особистісний
розвиток кожної людини, так і сімейних криз, які час від часу переживає кожна сім’я. Прикладом
сімейної кризи може бути період народження першої дитини [16]. Дослідження І.В. Добрякова [7]
показали, що у процесі становлення раннього діалогу матері з дитиною велике значення має те, на
якій стадії розвитку сімейних відноси відбулося зачаття, протікала вагітність, відбулися пологи.
Якщо вагітність наступила під час дошлюбних відносин, стадії конфронтації, стадії експерименту-
вання з незалежністю, можуть спостерігатися труднощі у формуванні раннього діалогу матері та не-
мовляти. Невирішені конфлікти з чоловіком, його компенсаторна поведінка, характерна для цих
стадій, роблять жінку тривожною, емоційно нестійкою, що відображається і на відносинах у діаді
«мати-немовля». Часто це виражається у невротичних необґрунтованих переживаннях за стан здо-
ров’я дитини, може також розвиватися фобія втрати дитини. 
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В.С. Мухіна стверджує, що повноцінне материнство передбачає збереження любові та прив’яза-
ності до батька дитини. Важливо також вказати на важливість прийняття батьком дитини вагітності
дружини, прийняття змін її тіла, що може свідчити про його готовність стати батьком, турбуватися
про жінку та дітей [5]. 

Однак наявні на сьогоднішній день результати теоретичних та емпіричних досліджень, які сто-
суються материнської ідентичності, не дозволяють визначити подружньо-сімейні чинники різних
її типів у перші місяці після народження дитини. Це зумовлює актуальність теми нашого дослід-
ження. Метою цієї статті є висвітлити результати емпіричного дослідження з визначення подруж-
ньо-сімейних чинників усвідомленого, формального та несформованого типів материнської
ідентичності на ранньому етапі материнства. 

Основний матеріал. У емпіричному дослідженні взяло участь 130 матерів віком від 17 до 37 років.
Середній вік досліджуваних жінок 27 років. Вік дитини на момент дослідження був від одного дня
до 12-ти тижнів життя. Кількість дітей у матерів середньому коливалася від однієї до двох.

Емпіричні показники дослідження визначені п’ятьма групами: материнська ідентичність, задо-
волення подружнім життям, ретроспективні спогади про взаємини жінки зі своєю мамою, бажаність
вагітності для близьких та сімейно-демографічні характеристики.

Були використані такі методики. Модифікований варіант методики «Хто Я?» М. Куна і Т. Мак-
партленда. Зважаючи на особливості групи досліджуваних (матері дітей віком від народження до
трьох місяців, які очевидно є залученими до постійного догляду за дитиною) методика була нами
модифікована. Досліджуваним пропонувалося дати спочатку десять відповідей на запитання «Хто
Я?» у довільному порядку, після чого їм пропонувалося проранжувати ці відповіді згідно з їх пріо-
ритетністю на даний момент. У такий спосіб ми хотіли спочатку визначити перелік ідентичностей
жінок, а потім визначити, які з них є пріоритетними. Застосована проективна методика «Я і моя
дитина» Г. Філіппової дозволяє виявити особливості переживання ситуації материнства, сприйняття
себе та дитини, цінність дитини. Методика PARI (parental attitude research instrument) – це методика
для вивчення батьківських установок Е. Шеффера та Р. Белла (адаптація Т. Нещерет). Вона вико-
ристана для вивчення ставлення матерів до різних аспектів сімейного життя. Тест ставлення до ва-
гітності І. Добрякова вимірює ставлення до себе і до системи мама-дитина під час вагітності, а також
оточуючих людей до вагітної жінки. Ця методика застосована для ретроспективної оцінки системи
відносин матері під час вагітності і базується на спогадах жінки після пологів про перебіг її вагіт-
ності. Тест-опитувальник задоволеності шлюбом (В. Століна, Т. Романової, Г. Бутенко) використа-
ний для визначення рівня благополуччя подружнього життя. Методика А. Рое та М. Сігельмана
застосована для відображення ретроспективних уявлень жінок про відносини зі своєю матір’ю у віці
до 12-ти років. Методика охоплює п’ять шкал: любов, вимоги, опіка, відкинення та ліберальність.
Враховувалися також відповіді жінок на запитання авторської анкети.

Застосування багатофакторного аналізу з використанням методу головних компонент (обертання
осей Varimax), кластерного аналізу (за алгоритмом k-середніх за досліджуваними), дискримінантний
аналіз та порівняльний однофакторний дисперсійний (аналіз варіацій та тест Шеффе) показників ма-
теринської ідентичності дозволило виокремити три групи досліджуваних, яким присвоєні такі назви:
матері, схильні до усвідомленого, формального та несформованого типів материнської ідентичності.

Подальший аналіз спрямований на виявлення взаємозалежностей між показниками подружньо-
сімейних характеристик та показниками компонентів структури материнської ідентичності трьох
груп жінок. Це дозволило виявити позитивні, негативні та суперечливі чинники становлення різних
типів материнської ідентичності жінок у перші місяці після пологів.

Задоволення подружнім життям є вагомою умовою становлення материнської ідентичності. Ма-
тері, схильні до несформованого типу материнської ідентичності, у порівнянні з жінками двох інших
груп виявилися найменше задоволеними своїм подружнім життям (М=32,27; F=4,309; p<0,015).
З урахуванням середніх кількісних показників матері усвідомленого та формального типів оцінюють
своє подружнє життя як благополучне, що свідчить про позитивну оцінку свого шлюбу. На їхню
думку, оточуючі теж позитивно сприймають їхній шлюб, вважають недоліки партнера не суттєвими,
за виникнення критичної ситуації можуть знайти підтримку у свого партнера. Для жінок усвідом-
леного типу задоволення шлюбом є пов’язаним із показником інтимність прийняття вагітності (r=-
0,61, р<0,05). Вони схилятимуться перший період після настання вагітності, окрім чоловіка, не
повідомляти про вагітність широкий загал. У групі матерів, схильних до формального типу, зрос-
тання рівня задоволеності подружнім життям послаблюватиме невизначеність у їхньому ставленні
до дитини. Підтверджують вище сказане виявлені кореляції між показниками задоволення шлюбом
та настановами на емоційну дистанцію з дитиною (r=-0,36, р<0,05) та надмірну концентрацію на
дитині (r=-0,37, р<0,05). Матері несформованого типу схильні оцінювати свій шлюб як швидше
благополучний. Варто зазначити, що лише 84% з них є офіційно одруженими з батьком дитини.
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Підтверджує вище сказане і результат за методикою PARI. Відмінність між групами спостерігаємо
у ставленні до реалізації своєї сімейної ролі. Матері несформованого типу, на противагу решті жінок,
схильні обмежувати свої інтереси рамками сім’ї, турботами виключно про сім’ю, виявляти залеж-
ність від родини, відчувати самопожертву у ролі матері, незадоволеність роллю господині дому
(М=121,33; F=8,068; p<0,000). З іншого боку, вони виявляють прагнення до авторитету та доміну-
вання, чоловіка ж вважають замало включеним у сімейне життя. Жінки усвідомленого та формаль-
ного типів виявили позитивніше ставлення до виконання своєї сімейної ролі, є більше
задоволеними своїми як сімейною, так і материнською ролями. Вони не відчуватимуть тиску чи за-
лежності з боку сім’ї, не вважатимуть, що їхні інтереси є обмеженими виключно сім’єю. 

Для жінок трьох груп притаманною є однакова тенденція. За зростання незадоволення своєю сі-
мейною роллю посилюватиметься емоційна невизначеність у настановах стосовно дитини. У групі
усвідомленого типу підтвердженням цьому є прямі кореляційні зв’язки показника ставлення до сі-
мейної ролі та емоційної дистанції з дитиною (r=0,71, р<0,05), а також надмірної концентрації на
дитині (r=0,87, р<0,05). Однак навіть за неприйняття своєї сімейної ролі у жінок не посилювати-
меться тривога у сприйнятті материнства (r=-0,37, р<0,05). Для групи несформованого типу на це
вказують тісні кореляційні зв’язки показників ставлення до сімейної ролі та емоційної дистанції
з дитиною (r=0,77, р<0,05), надмірної концентрації на дитині (r=0,75, р<0,05). У групі матерів,
схильних до формального типу материнської ідентичності, виявлено, що показник ставлення до
сімейної ролі є пов’язаним із показниками емоційна дистанція з дитиною (r=0,69, р<0,05) та надмірна
концентрація на дитині (r=0,73, р<0,05).

Отож, для матерів усвідомленого типу ставлення до сімейної ролі має суперечливий характер:
з одного боку, посилюватиметься невизначеність стосовно дитини, з іншого – тривога у сприйнятті
материнства не зростатиме. Для матерів формального та несформованого типів покращення по-
дружніх взаємин, формування позитивніших настанов щодо своєї сімейної позиції є важливими
для зменшення формалізації материнської ідентичності або для становлення більш зрілого її типу. 

Виявлені сімейно-демографічні характеристики матерів, які є найвагомішими для формування типу
материнської ідентичності на ранньому етапі материнства. Для жінок, схильних до усвідомленого типу,
вагомою є їхня сімейна ситуація. 98% жінок зазначили, що проживають із батьком дитини у офіційному
шлюбі. Також для 98% настання вагітності відбулося після реєстрації шлюбу. До порівняння у групі
матерів несформованого типу вагітність наступила у шлюбі у 93% жінок, а формального – 85%. Офі-
ційний сімейний стан матерів (одружена) усвідомленого типу сприятиме зменшенню тривоги у сприй-
нятті материнства та посилюватиме інтимність переживання вагітності, що виявляється у бажанні
першим звісткою про настання вагітності ділитися з чоловіком (батьком дитини). Офіційно оформлені
взаємини з батьком дитини забезпечують стабільність та додають впевненості у своєму материнстві.
Виявлено, що показник сімейного стану обернено корелює з тривогою у сприйнятті материнства
(r=-0,423, р<0,05) та інтимністю прийняття вагітності (r=-0,59, р<0,05). На вагомість близьких та ста-
більних взаємин із партнером вказують і переліки страхів матерів усвідомленого типу. З-поміж інших,
страхи бути покинутою чоловіком, втратити його підтримку, втратити близькість («Боюся залишитися
сама, без чоловіка», «Боюся сварок і скандалів між членами сім’ї», «Боюся сама залишитися з дітьми»). 

Однак тривалість шлюбу має суперечливий вплив на материнську ідентичність жінок усвідом-
леного типу. З одного боку, їм притаманне більш тривожне сприйняття материнства, а з іншого –
його значущість для них посилюватиметься. На це вказують зв’язки показника тривалість шлюбу
та тривога у сприйнятті материнства (r=0,36, р<0,05) та ранг Я-мама (r=-0,31, р<0,05). Виявлений
взаємозв’язок між показниками тривалість шлюбу та кількість дітей (r=0,46, р<0,05). У комплексі
це схиляє до думки, що остання вагітність могла бути не спланованою. Тому у жінки могли виникати
сумніви у спроможності виносити, народити та виховати ще одну дитину, що і спричиняє таку три-
вогу. Вагомою у цій ситуації стає психологічна готовність як до вагітності, так і материнства. З одно -
го боку, збільшення кількості дітей зменшуватиме незначну тривогу стосовно материнства (r=-0,31,
р<0,05), з іншого – посилюватиме негативні емоції, якими супроводжуватиметься звістка про ва-
гітність (r=-0,34, р<0,05). На важливості психологічної готовності жінки до материнства вказує
С.Ю. Мещерякова. У результаті досліджень доведено, що психологічна готовність до материнства
під час вагітності впливає на реальну материнську поведінку та особливості психічного розвитку
дитини у віці до трьох місяців [10].

У матерів формального типу зростання тривалості шлюбу посилюватиме бажання приховувати
свою вагітність від широкого загалу. Збільшення кількості дітей спричинятиме незначну тривогу
у сприйнятті материнства та сприятиме швидшому усвідомленню себе як Я-мама. Підтверджують
це виявлені кореляції показників тривалість шлюбу та приховування вагітності (r=0,31, р<0,05),
кількість дітей та усвідомлення материнства (r=-0,31, р<0,05). Для жінок формального типу збіль-
шення кількості дітей посилюватиме тривожне трактування перебігу вагітності (r=0,28, р<0,05).
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Отож, для цих жінок зростання кількості дітей та тривалості шлюбу виступатимуть чинниками
їхньої материнської ідентичності.

Для матерів формального та несформованого типів значущою є соціально-демографічна харак-
теристика проживання з родичами. Вона виступає такою, яка може посилювати негативні складові
компонентів структури материнської ідентичності. У групі несформованого типу це виявлятиметься
суперечливими емоціями стосовно вагітності, посиленням емоційної невизначеності стосовно ди-
тини та неприйняттям свого материнства. Підтверджують це взаємозв’язки показника проживання
з родичами з показниками емоції стосовно вагітності (r=-0,39, р<0,05), емоційна дистанція з дити-
ною (r=0,44, р<0,05), надмірна концентрація на дитині (r=0,39, р<0,05), позиція Я-мама (r=0,34,
р<0,05) та ранг Я-мама (r=0,39, р<0,05). Матері формального типу не спішитимуть, за умови від-
сутності окремого житла, ділитися звісткою про настання вагітності з широким загалом та родичами
зокрема. Вони схилятимуться на перших порах вагітності залишити цю інформацію для себе та чо-
ловіка (батька дитини). Про це свідчить кореляційний зв’язок показників проживання з родичами
та приховування вагітності (r=-0,35, р<0,05). Проживання з родичами є вагомим чинником станов-
лення формального та несформованого типів материнської ідентичності.

Не лише проживання з родичами, але і проживання у місті чи сільській місцевості матиме зна-
чення для материнської ідентичності жінок, зокрема усвідомленого та формального типів. Ви -
явлено, що у жінок, які проживають у селі, виявлятиметься настанова на емоційну дистанцію
з дитиною, або ж емоційно невизначене ставлення до неї. У групі усвідомленого типу показник про-
живання корелює з показником емоційна дистанція з дитиною (r=0,87, р<0,05). У групі формального
типу на це вказує зв’язок показників проживання та емоційна дистанція з дитиною (r=0,47, р<0,05),
надмірна концентрація на дитині (r=0,32, р<0,05).

Для всіх груп матерів позитивним чинником материнської ідентичності є бажаність вагітності
для близьких, а саме чоловіка та матері. Жінки усвідомленого типу прагнутимуть першого про на-
стання вагітності повідомляти чоловіка, вважатимуть вагітність бажаною, трактуватимуть себе
Я-мама після пологів. Показник бажаності вагітності дружини для чоловіка (батька дитини)
є пов’язаним з показниками інтимність переживання вагітності (r=-0,44, р<0,05), бажаність вагіт-
ності (r=0,47, р<0,05), усвідомлення материнства (r=0,42, р<0,05). Позитивна реакція чоловіка на
вагітність дружини підсилюватиме у жінки бажаність вагітності. Про це свідчить взаємозв’язок по-
казника реакції чоловіка на вагітність дружини та бажаність вагітності (r=0,33, р<0,05). Отож, під-
тверджується припущення про те, що позиція чоловіка є вагомою для прийняття жінкою своїх
вагітності, дитини та материнства, а отже і становлення усвідомленої материнської ідентичності.
Близькі, офіційно оформлені взаємини з чоловіком, його позитивна реакція на вагітність дружини,
оцінка ним вагітності як бажаної позитивно впливатимуть на їхню материнську ідентичність.

Показники реакції оточуючих на вагітність жінки також мають вагомий вплив на компоненти
структури материнської ідентичності жінок формального типу. Бажаність вагітності для чоловіка
посилюватиме й усвідомлення бажаності вагітності для самої жінки, небажання повідомляти всіх
про настання вагітності також знижуватиме тривогу під час вагітності. Підтвердженням є взає-
мозв’язки показника бажаність вагітності для чоловіка з показниками бажаність вагітності для
жінки (r=0,94, р<0,05) та приховування вагітності (r=-0,36, р<0,05). Позитивна реакція найближчих
(чоловіка та матері) на звістку про вагітність позитивно впливатимуть на материнську ідентичність
жінок формального типу, знижуватиметься тривога у трактуванні перебігу вагітності, вагітність оці-
нюватиметься як бажана та супроводжуватиметься позитивними емоційними переживаннями, по-
слаблюватиметься конфліктне сприйняття материнства. Про це свідчать взаємозв’язки показників
реакція чоловіка на вагітність дружини та тривожний тип перебігу вагітності (r=-0,31, р<0,05). По-
казник реакція матері на вагітність доньки взаємопов’язаний з показниками конфліктне сприй-
няття материнства (r=-0,31, р<0,05), бажаність вагітності (r=0,49, р<0,05) та емоції стосовно
вагітності (r=0,51, р<0,05). Отож, наявність підтримки та розуміння з боку близьких, чоловіка та
матері можуть бути вагомими регуляторами формалізації материнської ідентичності.

Якщо матері несформованого типу материнської ідентичності оцінюватимуть вагітність як ба-
жану для чоловіка, то це схилятиме їх до грудного годування дитини. Про це свідчить зв’язок по-
казника бажаність вагітності для чоловіка та показника орієнтація на грудне годування дитини
(r=0,37, р<0,05).

Ретроспективна оцінка спогадів про взаємини зі своєю мамою для трьох груп є відмінною. Жінок,
схильних до усвідомленого типу, на противагу матерям несформованого типу, характеризують нижчі
показники за шкалою «Відкинення» у взаєминах зі своєю матір’ю (М=14,27; F=3,855; p<0,023). Для
них не притаманно відчувати непотрібність, відстороненість із боку матері. Однак навіть за зрос-
тання переживання відкинутості не зростатиме негативна оцінка жінкою власного материнства.
Про це свідчить обернений кореляційний зв’язок показників відкинення матері та тривога у сприйнятті
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материнства (r=-0,34, р<0,05), що представляє емоційний компонент «Поляризація емоцій сто-
совно дитини». Така ж тенденція виявлена і з показником вимоги матері (r=-0,32, р<0,05). Отож,
вимогливе ставлення чи відкинення у взаєминах з донькою не матиме негативного впливу на емо-
ційне сприйняття материнства жінок несформованого типу. Навпаки, любов, опіка та ліберальність
матері загострюватимуть проблемні аспекти материнської ідентичності жінок усвідомленого типу.
Любов матері посилюватиме прагнення жінки до надмірної концентрації на дитині (r=0,39, р<0,05),
зменшуватиме сприятливе сприйняття жінкою свого материнства (r=-0,39, р<0,05) та послаблю-
ватиме суперечливе сприйняття вагітності (r=-0,39, р<0,05). 

Схожі залежності виявлені із показником опіка матері. Посилюватиметься настанова на на-
дмірну концентрацію на дитині (r=0,46, р<0,05) та послаблюватиметься сприятливе сприйняття
материнства (r=-0,34, р<0,05). Групу матерів усвідомленого типу характеризує також пряма залеж-
ність показника ліберальність матері та ейфорійного типу перебігу вагітності (r=0,37, р<0,05).
Н.Н. Авдєєва вказує на схильності жінок проектувати тип взаємин зі своєю матір’ю на взаємини
з дитиною [1]. Відчуття опіки та любові з боку своєї матері матиме відображення і у власних наста-
новах жінок. За таких умов вони намагатимуться встановлювати такі ж близькі взаємини, які, однак,
характеризуватимуться прагненням до надмірної опіки над дитиною, що водночас не викликатиме
сприятливого сприйняття свого материнства. Ліберальність їхніх матерів виявлятиметься і у мате-
ринській ідентичності самих жінок, вони не завжди адекватно оцінюватимуть своє материнство. 

Матері несформованого типу на відміну від групи із формальним типом вважають, що їхні матері
виявляли до них більше опіки (М=30,18; F=4,827; p<0,009) та були більш ліберальними з ними
(М=25,72; F=6,823; p<0,001). Спостерігається суперечність: з одного боку, вони давали їм менше
свободи та самостійності, були менше лояльними у ставленні до них при здійсненні певних пове-
дінкових огріхів, а з іншого – були турботливими, розуміли їхні потреби. Вказують на суперечність
у ретроспективній оцінці взаємин зі своєю мамою виявлені взаємозалежності. Показник любов ма-
тері пов’язаний з посиленням емоційної дистанції з дитиною (r=0,37, р<0,05) та надмірною кон-
центрацією на дитині (r=0,51, р<0,05). Показник вимоги матері перебуває у взаємозалежності
з показником кар’єрних орієнтацій матерів (r=-0,31, р<0,05). Отож, для цих жінок переважання
любові у взаєминах зі своєю матір’ю загострюватиме емоційну невизначеність у ставленні до ди-
тини. Імовірно, ця невизначеність вказує на незрозумілість для жінки позиції власної матері або
незріле трактування взаємин з нею. Вимогливість матерів зменшуватиме кар’єрні орієнтації жінок,
вони не вважатимуть, що народження дитини матиме суттєвий негативний вплив на їхнє профе-
сійне майбутнє. Для матерів несформованого типу важливою є чіткість та зрозумілість у взаєминах
із матір’ю, суперечливості та незрозумілість у них стає умовою невизначеності своєї материнської
ідентичності. Одним зі шляхів послаблення цієї невизначеності могло б бути глибше, зріліше осми -
с лен ня взаємин з матір’ю.

Вважаємо, що опіка матері є вагомим чинником становлення формального типу материнської
ідентичності самої жінки. Оцінка жінками формального типу своїх матерів як опікаючих матиме
вплив на зростання у них тривоги, пов’язаної з материнством (r=0,30, р<0,05). За таких взаємин із
матір’ю зростатиме ейфорійне трактування перебігу вагітності (r=0,30, р<0,05) та зменшуватиметься
тривожна оцінка типу перебігу вагітності (r=-0,35, р<0,05). Більша турбота з боку матері не схиля-
тиме жінок приховувати свою вагітність від оточуючих (r=-0,40, р<0,05), однак знижуватиме пріо-
ритетність материнського Я (r=0,30, р<0,05). 

Навпаки, за зростання лояльності та розуміння з боку матері в жінки зростатимуть настанови на
емоційно близькі та партнерські взаємини з дитиною, перебіг вагітності трактуватиметься менш
тривожно. Підтверджує це виявлений взаємозв’язок показників ліберальність матері та оптималь-
ний емоційний контакт із дитиною (r=0,29, р<0,05), показників любов матері та тривожний тип
перебігу вагітності (r=-0,30, р<0,05). З іншого боку, за наявності відкинення з боку матері у дитин-
стві посилюватиметься оцінка ними бажаності останньої вагітності (r=0,30, р<0,05) та знижувати-
меться тривожне сприйняття ними материнства (r=-0,31, р<0,05). Спрацьовуватиме ефект дії
навпаки: «те, чого не було у мене, неодмінно буде у моєї дитини». 

Отож, позитивна ретроспективна оцінка жінкою взаємин зі своє мамою у дитинстві як близьких,
доброзичливих та теплих є вагомою умовою для зменшення формалізації їхньої материнської іден-
тичності. Гіперпротекція виступатиме обмежуючим чинником, жінка не буде орієнтованою на внут-
рішнє прийняття дитини та материнства, виявлятиметься показова демонстрація вагітності,
ейфорійне, у рожевому світлі, трактування вагітності. Відкинення у взаєминах із матір’ю спричи-
нятиме внутрішній спротив, що може виявлятися у вигляді «я ніколи не робитиму так, як моя мама».
Припускаємо, що їхні матері були відстороненими від своїх доньок, і не дали їм конструктивної мо-
делі материнства. Саме це спричиняє у них зовнішньо сприятливий тип, а внутрішньо насичений
суперечностями. Період перших місяців після пологів є ще не достатнім для формування власної
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моделі взаємин зі своєю дитиною, тому для цієї групи жінок перший рік життя дитини буде визна-
чальним. Жінка може подолати внутрішні суперечності і досягнути більш усвідомленого типу ма-
теринської ідентичності, або ж залишитися на теперішньому рівні.

Висновки та перспективи подальшої розвідки у цьому напрямі. Отримані результати дають змогу
виокремити сприятливі, несприятливі та суперечливі подружньо-сімейні чинники становлення різ-
них типів материнської ідентичності у перші місяці після пологів. 

Сприятливими чинники становлення материнської ідентичності усвідомленого типу є офіційний
сімейний стан, задоволення шлюбом, бажаність вагітності для чоловіка та його позитивна реакція
на вагітність дружини, ретроспективна оцінка жінкою своїх взаємин з матір’ю, як вимогливих та
відкидаючих. Жінки усвідомленого типу, будучи задоволеними своїм подружжям, вважатимуть ма-
теринство найвищою цінністю. Негативно впливатиме на материнську ідентичність цього типу про-
живання у сільській місцевості, характеристика взаємин зі своєю матір’ю за типом любові,
ліберальності та опіки. Неоднозначним є вплив зростання тривалості шлюбу та кількості дітей, став-
лення до сімейної ролі. 

Нівелюватимуть формальність типу материнської ідентичності задоволення шлюбом, бажаність
та позитивна реакція на вагітність чоловіка та матері, а також переважання любові та ліберальності
у взаєминах із матір’ю. Негативно впливатимуть на формування материнської ідентичності фор-
мального типу зростання кількості дітей, проживання у сільській місцевості, проживання з роди-
чами та відкинення матері у дитинстві. 

Для матерів несформованого типу материнської ідентичності дестабілізуючими чинниками вияв-
лені негативне ставлення до сімейної ролі, проживання з родичами та любов у взаєминах зі своєю ма-
тір’ю у дитинстві. Матері цього типу є найменше задоволеними своїм подружнім життям, виявляють
найменше прийняття материнства та компенсують його прагненням професійної реалізації. Для них
притаманна найменша з-поміж інших груп задоволеність своєю сімейною роллю, що спричинює їхню
найбільшу емоційну невизначеність у ставленні до дитини і загалом усвідомлення свого материнства.
Зростання кількості дітей, бажаність вагітності для чоловіка та вимоглива оцінка ретроспективних
взаємин із матір’ю позитивно впливатимуть на материнську ідентичність жінок цього типу. 

Отримані взаємозалежності дозволяють глибше зрозуміти зміст материнської ідентичності кож-
ного типу з урахуванням подружньо-сімейних чинників, однак ще не вичерпують його. Не менш
важливим у перші місяці після пологів є врахування й інших (біологічних, емоційних, соціальних)
чинників становлення материнської ідентичності жінки.
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АНОТАЦІЯ
Сучасне суспільство – це індустріальне, постіндустріальне та інформаційне суспільство, яке розу-

міється як протилежність суспільства традиційного. Культура такого суспільств пройшла тривалий
шлях еволюції. Якщо перехід суспільства від традиційного до індустріального вимагав розповсюдження
в ньому єдиної уніфікованої національної культури, то його подальший розвиток призвів до виникнення
та становлення різноманітних субкультур, полікультурності та мультикультуралізму. З точки зору
культури, цей розвиток – це перехід від модерну до постмодерну. У статті розглядається розвиток
культури сучасного суспільства: від культурної однорідності, що була притаманна розвитку національ-
них рухів, процесам політизації етнічності, національного відродження до полікультурності, яка є од-
нією з головних ознак постмодерну. 

Ключові слова: культура, суспільство культурогенез, націоналізм, постмодерн.
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SUMMARY
Мodern society is industrial, post-industrial and information society, which is understood as the opposite of

the traditional society. The culture of a society has passed a long way of evolution. If the transition from a tradi-
tional society to an industrial one demanded distribution of a single unified national culture, its further development
led to the emergence and establishment of various subcultures, multiculturalism. In terms of culture it's a transfer
from modern to postmodern. The article deals with the development of the culture of modern society: from cultural
homogeneity, which was inherent in the development of national movements, the politicization of ethnicity, national
revival to multiculturalism, which is one of the main features of post modernism.

Key words: culture, society, cultural genesis, nationalism, postmodern.
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Для стабільного існування будь-якому суспільству потрібні надійно закріплені парадигми, функ-
ціонування яких можливе за наявності в суспільстві єдиної культури. Тоді культура робить можли-
вим соціальне життя і забезпечує соціальний порядок. Такою культурою суспільства епохи модерну
була національна культура, яка репрезентувала всю систему національних цінностей. Одна з най-
більш важливих і характерних особливостей такого суспільства – його культурна однорідність
у фундаментальних базових питаннях – мові, національних ідеалах, пріоритетах суспільного роз-
витку тощо, яка надавала можливість позаконтекстуальної комунікації, стандартизації способів ви-
раження і способів сприйняття. За влучним висловом Е. Геллнера, громадяни такого суспільства
рівні за культурою, як вони в принципі рівні за своїм статусом [1, с. 124]. Це є умовою мобільності
суспільства (тобто замінності його членів) та умовою постійної масової анонімної комунікації, тобто
спілкування незнайомих один одному людей.

Такий стан речей став наслідком історичної еволюції сучасного суспільства. М. Грох виділяє
в історії кожного національного руху три етапи: академічний, дослідницький, коли певна націо-
нальна (етнічна) спільнота виокремлюється мовознавцями, фольклористами тощо як об`єкт суто
наукового (в дусі Просвітництва) інтересу; просвітницько-патріотичний – національна свідомість
як свідомість своєї окремішності вноситься прошарком інтелігенції вглиб етнічного масиву; полі-
тичний масовий рух за своє політичне самовизначення [2]. Академічний (за М. Грохом) етап куль-
турного самопізнання був відправним моментом націогенезу і є абсолютно необхідним для
усвідомлення будь-якою нацією себе як вольового і самочинного суб`єкту історії [3, с. 44].

Народнокультурна мобілізація та культурна політизація є характерними прикметами способу, за
допомогою якого демотичні вертикальні етнічні спільноти перетворюються на етнічні нації. Полі-
тизація етнічності уявляється як процес перетворення її з психологічної або культурної субстанції
в політичну силу [4, с. 53]. В індустріальному суспільстві утвердження національної культури стало
важливим принципом самоідентифікації. Політичні системи в усіх державах, у тому числі характер
їх етнополітичного устрою, стали результатом прямого впливу національних традицій і національної
культури. Як справедливо зазначав Л. Ребет, нація, класифікована як окрема спільнота на підставі
культури, є окремою насправді на підставі традиційного почуття солідарності, і культура настільки
творить це почуття, наскільки вона його організує і висловлює [5, с. 171]. 

Відповідно, націоналізм став відображенням об'єктивної потреби в культурній однорідності. Ін-
дустріальне суспільство могло функціонувати тільки за участю мобільного, грамотного, культурно-
уніфікованого, населення, яке є взаємозамінним. За Е. Смітом, етнічний націоналізм є культурною
теорією і етикою політики, і відродження етносу пов`язане з кон`юнктурою політики і культури.
Політичний сепаратизм обстоює ідею культурної відмінності, а етнічний – культурне самовизна-
чення. Соціально-економічні і етнокультурні – два фактори етнополітики, що мають однакову по-
тенційну силу і проявляються залежно від історичної ситуації [6, с. 27]. 

Причому, виходячи з класифікації М. Гроха, відродження культури групи – один із центральних
лозунгів у процесі політизації етнічності. Збереження культурної специфіки для етнічної групи може
мати значення не менше, ніж вирішення етнічних проблем. У цьому контексті культура – не лише
сфера універсальних духовних надбань людства, загальних для всіх людей цінностей, норм, знань.
Культура – передусім локальний спосіб буття людей, їхній повсякденний життєвий світ, що утво-
рюється  природно-історично та який максимально визначає екзистенційний вимір поведінки та
зв`язків у суспільстві. 

Тому нації і націоналізм можна розуміти не тільки як ідеологію або якийсь різновид політики, їх
можна трактувати і як культурні феномени. Тобто націоналізм як ідеологію і рух успішно пов’язують
з такою багатовимірною концепцією, як національна ідентичність, що  як колективний культурний
феномен протистоїть іншим різновидам колективно культурної ідентифікації [7, с. 6–7]. 

Отже, західний досвід суттєво вплинув на наше уявлення про націю. Нація повинна мати певну
систему спільної культури та громадянської ідеології, низку спільних сподівань, почуттів та ідей,
що пов'язують населення з його рідним краєм. Нації за такого підходу розглядаються як культурні
спільноти, члени яких тісно згуртовані спільною історичною пам’яттю, міфами, символами і тра-
диціями. Інтегральною характеристикою європейської культури етапу становлення і еволюції то-
гочасного суспільства (яке називають індустріальним чи промисловим), що змінило суспільство
традиційне, Ю. Хабермас назвав модерн, модерність [8, с. 395]. 

За поступального суспільного розвитку на зміну індустріальному суспільству приходить постінду-
стріальне (інтелектуально-технологічне, що характеризується перевагою сфери послуг над сферою
виробництва; змінами в соціальній структурі суспільства – класовий поділ поступається місцем про-
фесіоналізмові); переміщенням центру знань, що справляють вирішальний вплив на політику до уні-
верситетів; створенням нової інтелектуальної технології, запровадженням планування і контролю над
технологічними змінами. У культурному плані мова йде про перехід від епохи модерну до постмодерну.
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Узагальнене визначення постмодерну дав В. Горбатенко [9]. На підставі узагальнення робіт по-
передників В. Горбатенко вивів таке розуміння постмодерну: 

1) нова тенденція в культурному самоусвідомленні розвинених західних суспільств, яку сучасний
французький філософ Ж.-Ф. Ліотар характеризує як «недовіру стосовно метаоповідей», вихід з обігу
«метанаративного механізму легітимації» попередньої епохи, котрий тримався на звернених у май-
бутнє «великих завданнях» людства – ідеях прогресу, послідовного розвитку свободи, емансипації
особистості, великої мети і великого героя, універсальності знань, індустріально-технічного роз-
витку, звільнення людства від тягаря буденної праці [10, с. 10];

2) глобальний стан цивілізації трьох останніх десятиліть ХХ століття, в умовах якого не тільки зникає
визначеність, а й з’являється «безкінечна кількість невизначеностей», які змушують зрозуміти, що
«маємо справу не з «новим світовим порядком», а з неспокійною, надломленою планетою» [11, с. 407];

3) новий напрям у соціальній теорії, який ставить за мету пояснити вищезазначені явища і про-
цеси, «стимулює розробку багатомірних уявлень про пріоритети, цілі й завдання людства, ініціює
виникнення поліваріантних способів, засобів, стратегій їх здійснення» [12, с. 65].

Сучасні філософи пропонують розділяти поняття «постмодерну» та «постмодернізму» [13]. Під
«постмодерном» розуміють певний період розвитку культури. Постмодернізмом же є певна теоре-
тична рефлексія, теоретичний рівень аналізу цієї культури, що виявляється у виявленні певних кон-
цептуальних конструкцій і філософських теорій. Своєрідним підсумком утвердження таких
концепцій в суспільному дискурсі стала робота Ж-Ф. Ліотара «Стан постмодерну», яка вийшла
у 1979 році [10]. Як писав Ліотар, для постмодерну стають неприйнятними будь-які правила та
принципи, які претендують на істинність, загальність та незмінність [10, с. 10]. 

Дискусії навколо роботи дозволили постмодернізму отримати остаточне визнання інтелектуалів.
Постмодернізм швидко став глобальним та популярним. Мода на постмодернізм сприяла його по-
ширенню практично на всі галузі наукового (у першу чергу гуманітарного) знання, було здійснено
спроби створення нових методологій соціального знання, що повністю змінювали підходи до ви-
рішення різноманітних соціально-філософських проблем. Більше того, раціоналізм, як основа по-
передньої епохи модерну, який характеризувався такими явищами, як віра в науково-технічній
прогрес, поступальний розвиток науки і техніки, був звинувачений постмодерністами як основна
причина трагедій ХХ століття у світі.

У світоглядному значенні постмодернізм встановлює плюралістичну парадигму, проголошує
принцип множинності, фрагментованості культурного простору, пріоритет особи, структур само-
управління, ідентичності. У політичному житті спостерігається зростання культурної і політичної
багатоманітності, поширення політичних цінностей постмодерну, приділяється увага проблемам
ідентичностей в політиці та в політичному управлінні, ролі особи в політиці та політичному управ-
лінні, розвитку низових політичних структур та горизонтальної взаємодії тощо. 

В умовах переходу від індустріального до інформаційного суспільства в розвинених державах від-
бувається поступове згладжування  вертикального розшарування в результаті існування в них єдиної
системи освіти, засобів масової інформації, складної системи політичних партій на державному
рівні. Культура розвиненої нації динамічна, тобто в ній на кожному історичному етапі одночасно
існує й діє щонайменше кілька традицій, відмінних одна від одної, акумульованим у них культурним
матеріалом і способом його структурної організації [14, с. 132].

Функціонування сучасного суспільства, економічні інтереси в ньому забезпечуються сьогодні
більшою мірою через орієнтацію свідомості суспільних атомів через  «кодування» і «програмування»
цієї свідомості, в якому все більше місця займають усуспільнені стандартно-колективні форми мис-
лення. Тому чільне місце стало посідати саме виробництво такої свідомості, його «зразків» і «шаб-
лонів» [15, с. 284–285]. Культура в сучасному суспільстві набуває функції релігії – освячення
реальностей цивілізації. Мета нових соціальних рухів тепер полягає не в завоюванні політико-еко-
номічної влади, а охороні певних форм і способу життя.

У середині пануючої культури, яка визначає загальні риси функціонування суспільства, починає
існувати велика кількість субкультур, які завдяки відкритості культури, утвердженню принципів
полікультурності не зникають, а навпаки – отримують імпульс для подальшого розвитку. Принци-
пове питання стосується насамперед умов життєздатності багатокультурного суспільства: зрозуміти,
як може існувати справедливе і вільне суспільство, що складається з рівноправних громадян, якщо
воно найглибшим чином розділено в релігійному, філософському і моральному плані [16, с. 25].

Плюралізм культур розкривається через аналіз проблематики самобутності і взаємодії культур
на етнічному, національному і цивілізаційному рівнях. Відсутність у членів окремих етнічних груп
необхідних елементів культури для сприйняття способу життя інших народів веде до виникнення
протиборств, що в багатьох випадках пов'язані з абсолютизацією свого етнічного, несприйняттям
того, що не вміщується в національні стереотипи. Всяке нерозуміння інших культурних цінностей
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і пов'язаних із ним традицій, систем етнічної соціалізації особи не лише збіднює можливості окремої
етнічної спільноти, а й стає причиною етнічно-територіального тертя між національними держа-
вами [17, с. 510]. 

Культурний плюралізм є виявом вільного розвитку і співіснування різних культурних масивів,
ідей, цінностей, норм, естетичних уподобань, які відображають багаторівневу етносоціальну струк-
туру певного суспільства. Культурний плюралізм є ознакою демократичного, цивілізованого сус-
пільства, в якому вільно співіснують елітарна культура, масова культура, субкультури. Субкультури
можуть розглядатися як сукупність певних негативно інтерпретованих норм та цінностей тради-
ційної культури; як автономне цілісне утворення в середині панівної культури; як трансформована
в свідомості певних суспільних груп система цінностей традиційної культури, яка стала специфіч-
ним світоглядом працівників окремих професій.

Українське суспільство, на відміну від суспільств західних, що слугують взірцем перетворень,
є суспільством посттоталітарним, тобто таким, що прямує від тоталітарного до природного стану,
що спричиняє необхідність вирішення ряду проблем: гальмування процесів розкладу суспільної ор-
ганізації, яка зумовлена порушенням нормативно-ціннісної системи тоталітарного типу та деструк-
цією партійно-державного типу керівництва; перехід до системної реструктуризації соціуму, свідоме
генерування політичною елітою макросоціальних змін, відновлення природно-історичних та ство-
рення ефективних сучасних інститутів влади, дієздатних структур управління, запровадження де-
мократичних норм і цінностей, створення надійного механізму правової регуляції суспільних
процесів тощо. 

Стабільність в такому суспільстві, з великою спадщиною архаїзму, забезпечується насамперед
відсіканням всіляких соціальних і культурних нововведень, які перевищують допустимий у даній
культурі рівень новизни. Для постіндустріального суспільства, навпаки, характерним є культурний
плюралізм, суть якого в «співіснуванні» в межах однієї держави замкнутих соціальних сегментів,
культурних спільностей, що усвідомлюють свою особливість [18, c. 87].

З іншого боку, як це було показано Ж. Бодріяром, культурна єдність суспільства в епоху постмо-
дерну, може досягатися і іншими чинниками. Так культурна ідентифікація сучасного суспільства
здійснюється через споживання [19]. 

Всі ці різноспрямовані тенденції культурного розвитку присутні в сучасному українському сус-
пільстві. І в цьому контексті те явище, що в політико-правових документах [20] та на рівні експерт-
ної аналітики [21] отримало назву «збройна (воєнна) агресія Російської Федерації» дає Україні
унікальний шанс поєднання, здавалося б, взаємовиключних культурних парадигм.

Збройний конфлікт, що є потужним засобом загальнонаціональної мобілізації відіграє роль своє-
рідної «політизації етнічності», що поступово формує загальнонаціональний культурний простір,
притаманний розвиненим європейським націям. З іншого боку, в дусі сучасного постмодерну
в українському суспільстві продовжують виникати і розвиватися різноманітні субкультури, що
є ознакою наявності сучасних тенденцій цивілізованого суспільного розвитку.
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