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АНОТАЦІЯ
Крізь призму формально-юридичної та етичної концепцій держави, розмежування яких у західній сус-

пільно-політичній думці припадає на початок ХХ століття, розкривається зміст та завдання державного
управління. Зроблено висновок, що у сучасному українському державознавстві осмислення проблематики
останнього здійснюється переважно у межах формально-юридичної підходу до вивчення держави. Це,
вкупі з тенденцією до протиставлення термінів —публічний» та «державний», яка властива україномов-
ному дискурсу, тягне за собою серйозні ризики для державно-управлінської практики в Україні, які, у свою
чергу, можуть обернутися  недієздатністю системи державного управління у цілому.

Ключові слова: формально-юридична концепція держави, етична концепція держави, державне
управління, публічне управління.

MANAGEMENT SCIENCE IN THE LIGHT
OF TWO CONCEPTS OF THE STATE

Shulga, Marina,
Doctor of Political Sciences, Professor,
Taras Shevchenko 
National University of Kyiv (Ukraine, Kyiv),
Department of Public Administration,
Professor,
e-mail: marina_shulga@i.ua

SUMMARY
The content and objectives of public administration is disclosed through the prism of technical and ethical concepts

of the state, which were distinguished in Western social and political thought at the beginning of the twentieth century.
The conclusion is drawn that understanding the issues of the public administration in the modern Ukrainian theory of
the state is carried out mainly within the technical approach to the studies of the state. This, along with a tendency to
contradiction the terms «public» and «state» which is present in Ukrainian language discourse, entails serious risks for
public-administration practice in Ukraine, which, in turn, can result in incapacity of public administration in general.

Теорія та історія політичної думки

6
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Марина Шульга. Наука управління у світлі двох концепцій держави

Key words: technical concept of the state, the ethical concept of the state, public administration, public
management.

Усе розмаїття концепцій держави умовно можна звести до двох основних, які в європейській по-
літичній думці отримали свого часу назву формально-юридичної та етичної [див.: 11, с. 244, 245].
Перша із цих концепцій є вузькоюридичною інтерпретацією держави й розглядає її як таку, що цілком
тотожна урядовим установам та правоохоронним органам, покликаним у своїй сукупності забезпечити
дотримання усіма членами суспільства існуючого законодавства — верховенство закону, — і внаслідок
цього збереження та недоторканість існуючої системи відносин між людьми — так званий «порядок»
як «певний правовий порядок здійснення спонтанних потреб індивідів» [39, с. 54].  Акцент при цьому
робиться на вивченні функцій та повноважень органів державного управління (центральних і  місце-
вих), висвітленні питання «єдності у рамках влади та між її різними рівнями, гілками та інститутами»
[10, с. 71], а також проблеми ефективності функціонування державних установ, зла годжена діяльність
яких має забезпечити регулювання поведінки приватних осіб за допомогою нормативних актів. Зага-
лом, формально-юридична концепція держави розглядає її як суто «політико-юридичну організацію»
(Антоніо Грамші), функції якої «обмежуються охороною суспільного порядку і гарантуванням дотри-
мання закону»  [11, с. 245]. «Поза будь-якого сумніву, держава існує у вигляді правового стану і діє
у правових формах за допомогою юридичних інструментів», — зазначає Рудольф Челлен [38, с. 54–55].
Саме у цьому вигляді вона є волею до збереження порядку і силою забезпечити цей правопорядок за
допомогою відповідних органів [38, с. 54].  

Саме в межах формально-юридичної концепції держави діяльність останньої  із «втілення ефек-
тивного політичного курсу» [10, с. 71] прийнято класифікувати як адміністративно-державне
управління, змістом якого, на думку французького політолога Р. Грегорі, є впорядкування розвитку
в інтересах усього суспільства, що здійснюється спеціальним агентом влади — державним чинов-
ником [див.: 5]. Інакше кажучи, адміністративно-державне управління — це здійснення державної
політики через систему адміністративних установ, де відповідальність за виконання державних
рішень спускається зверху вниз [5]. При цьому вироблення самого «ефективного політичного курсу»
розглядається як прерогатива уряду, діяльність якого являє собою «раціональний процес зна -
ходження найкращого технічного розв’язання проблеми» [28, с. 73, 74]. Фактично це є визнанням
того, що повноваження не лише втілювати, але й робити політику «залишається врешті за виконав-
чою владою» [10, с. 63]. Виключні права останньої у питаннях формування політики обумовлені
такими чинниками, як: контроль над інформацією; контролювання фінансових ресурсів; незрів-
нянний доступ до ЗМІ; бюрократія, яка й існує для підтримки інтересів виконавчої влади; «левова
частка контролю за політичним порядком денним» [10, с. 64]. Скажімо, американський науковець
Глен Райт зазначає, що адміністративні органи відіграють важливу роль у процесі формулювання
курсу політичних дій завдяки своїм знанням та досвіду, виконанню законів, можливості їх тлума-
чення та створення правил їх впровадження [29, с. 8]. 

Канадський дослідник Пол Браун наголошує на політичних функціях Кабінету та державних
службовців [3, с. 186–195]. У першому випадку мова йде про ухвалення Кабінетом, який традиційно
вважається «виконавцем політики», політичних рішень стосовно (1) встановлення пріоритетів по-
літики та (2) виділення ресурсів для здійснення програм і заходів. У другому випадку визнають, що
державні службовці відіграють велику роль у розробці і здійсненні політики. Свідченням цього, вва-
жає Пол Браун, є передусім впливовість заступника міністра, який бере безпосередню участь у роз-
робці і здійсненні політики. Заступник міністра, пише Пол Браун, прагне бути головним радником
міністра щодо того, як здійснювати курс політики, і вважає, що втрачає як престиж, так і вплив,
якщо йому не вдається взяти на себе цю роль [3, с. 194]. 

Згідно із французьким вченим Бернаром Гурне взаємопроникнення адміністративних і політич-
них структур на рівні центральних служб знаходить своє вираження, по-перше, у функціях кабінету
міністра — здійснення протокольних і світських аспектів діяльності міністра; виконання власне по-
літичних завдань, зокрема, підтримання постійних зв’язків із його виборцями, контакти із «впли-
вовими особами», аналіз пошти, зв’язки з пресою;  проведення заходів так званого технічного
характеру, завдяки яким забезпечується зв’язок між міністром та підлеглими йому управліннями.
По-друге, у неможливості для адміністративних служб уникнути «політики», свідченням чого є:
1) втручання виконавчої влади у призначення на вищі адміністративні посади; 2) виконання тими,
хто обіймає ці посади, певних політичних обов’язків, наприклад, зустрічі із парламентаріями з тим,
щоб заручитися їх підтримкою для своїх проектів.

На рівні ж регіональних та місцевих органів державного управління прикладами зазначеного
взаємопроникнення Б. Гурне називає: 1) службову кар’єру місцевих обранців та часте дублювання



ними своїх повноважень; 2) політичний характер посади мера, підтвердженням чого є той факт, що
багато парламентаріїв одночасно є першими урядовцями у своїх округах; 3) небайдужість політич-
них партій до місцевих структур влади — нове політичне угруповання, наприклад, міцно вкоріню-
ється лише тоді, коли здобуває владу бодай у кількох містах; 4) політичний характер діяльності
представників центральної влади на місцях — умови їх призначення або переведення на іншу посаду
визначаються, зазвичай, «місцевою політичною знаттю»; прагнення «зробити вибори» в інтересах
урядових партій, опираючись на силові структури у своїй боротьбі з опозицією; можливість опосе-
редкованого невиконання державних наказів (різне тлумачення вказівок) або ведення так званої
подвійної гри; схильність до викривлення інформації, що передається центральним інстанціям
[див.: 13, Р. 3, 4]. 

Необхідність зафіксувати «домінування виконавців» над законодавцями в процесі творення та
втілення політичного курсу та наголосити, що «адміністрування — це прерогатива виконавчих ор-
ганів влади або чиновника (державний службовець)» [див.: 27], мабуть, і зумовлює використання
терміна саме «адміністративно-державне управління», а не просто «державне управління», попри
те, що зміст останнього інколи прийнято розшифровувати фактично так само, як і зміст першого.
Наприклад, як «особливий та самостійний різновид діяльності держави, що здійснює окрема си-
стема спеціальних державних органів — органів виконавчої влади» [14, с. 6]. Звідси, мабуть, фак-
тичне визнання синонімічності не лише термінів «державне адміністрування» та «державна служба»,
а й термінів «державне адміністрування» та «публічне адміністрування», що тлумачаться дуже схоже,
а саме, як: «сукупність інституцій та органів виконавчої влади, які реалізують рішення уряду» [див.: 34].
«Публічність» тут є характеристикою діяльності цих інституцій та органів, що має, по-перше, про-
демонструвати їхню відкритість в сенсі готовність до «взаємодії з іншими зацікавленими сторонами
в державі, суспільстві та зовнішньому середовищі» [див.: 9]. А по-друге, дозволяє їм здійснювати
функцію «самоспостереження» й тим самим коректувати свою діяльність відповідно до запитів сус-
пільства [див.: 23, с. 162]. Відповідно: «Публічне управління — це організуючий і регулюючий вплив
держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження, спираючись
на владну силу, яку обмежує дієвий суспільний контроль» [39, с. 7].     

Крім цього, визнання «домінування виконавців» зумовлює і уявлення про державу, як про зов-
нішню відносно суспільства владну силу, покликану це суспільство організувати та впорядкувати
відповідно до державних інтересів [див.: 2; 34]. І певну абсолютизацію адміністративної реформи,
покликаної шляхом «формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так
і на місцевому рівнях управління» забезпечити становлення України як високорозвиненої, правової,
цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та
демократії [див.: 32]. Така абсолютизація в історії правової думки свого часу була класифікована як
«автоматизм політичних інститутів» (Павло Новгородцев), що існує як наполегливий пошук доско-
налого права та невпинне довершення діючого законодавства, які спрямовані на віднаходження ус-
танови, здатної стати взірцем внаслідок однієї лише своєї організації  [див.: 25, с. 135]. Сучасною
версією зазначеного автоматизму можна вважати «проект раціональності» (Дебора Стоун), який
«бере свій початок від зусилля Джеймса Медісона «вилікувати хворобу фракційності» шляхом від-
повідної конституційної програми й гарантувати в такий спосіб, що урядова політика не залежатиме
від егоїстичних інтересів владної більшості» [30, с. 15].  

Однак «внутрішнім принципом влади для самої держави дієвим є політична доцільність, але ніяк
не право», а сама «держава є чимось більшим, аніж її конституція» [38, c. 241, 258]. Тобто вироблення
та здійснення політики не в останню чергу залежить від прихильності громадян реформам та моти-
вації їхніх активних дій щодо практичного здійснення запропонованого політичного курсу. А це
у свою чергу передбачає, що спроможність держави «втілювати ефективний політичний курс» де-
термінована не лише «організаційною єдністю» її урядових відомств та «високим рівнем бюрокра-
тичного досвіду» [10, c. 71], а й відповідним культурно-історичним контекстом, або, за виразом
француза Марселя Прело,  «усією державою» як сукупністю усіх притаманних державі історичних
та конституційних форм, соціальних структур, міжнародних зв’язків тощо [див.: 20]. Відповідно
«…адміністративні можливості повинні оцінюватися адекватно національним цілям з урахуванням
історичного минулого, культурних особливостей та різноманітних факторів оточення» [5].

До речі, покладання надії на «адміністративні можливості» є лейтмотивом парадигми «держав, що
не відбулися», парадигми, яка обстоює необхідність використовувати в державному будівництві «ти-
пові, універсальні рішення в дуже несхожих контекстах» [24]. Австралійський політолог Майкл Уелсі
з цього приводу зазначав, що прибічникам цієї парадигму властиво тлумачити розбудову держави як
аполітичний процес, попри те, що «навіть, здавалося б, технократичні завдання змушують керівників
міжнародних органів ухвалювати, по суті, політичні рішення: про природу та основу виборів; про те,
з якими політичними групами впливу консультуватися; про реінтеграцію та/або відокремлення де
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факто етнічних спільнот; про шкільні навчальні програми; про частку державної власності в проми-
слових підприємствах: про становище жінок; і так далі» [див.: 24]. Це є свідченням того, що побудова
держави є «органічним, суспільним процесом, який має враховувати унікальні соціальні, культурні,
економічні, політичні і релігійні контексти кожної країни» [24]. Опираючись на ці контексти, держава
отримує можливість втручатися у суспільні справи та впливати на приватну поведінку своїх громадян
не стільки за допомогою різного роду знарядь державної політики (меню яких зажди створюється за
критерієм примусовості [див.: 3, с. 119–137; 28, с. 34–36, 204–234]), скільки завдяки розгалуженій си-
стемі приватних, тобто недержавних, організацій, які, перефразовуючи Мішеля Фуко [див.: 35], доз-
воляють керувати людським життям за рахунок спонукання, підтримки, контролю, нагляду та
організації. (Зрозуміло, що зазначені знаряддя необхідно зберігають свою важливість там, де приватна
ініціатива демонструє свою неспроможність [див.: 6, с. 347–349].)

«Але що це означає, як не визнання того факту, що під «державою» слід розуміти, окрім урядового
апарату, також «приватний» апарат «гегемонії» або громадянське суспільство?» [11, с. 245]. Таким
чином, «… у загальне поняття держави входять елементи, які слід віднести до поняття громадянсь-
кого суспільства» [11, c. 247]. За висновком А. Грамші, структура сучасних демократій охоплює і дер-
жавні організації, і «комплекс асоціацій у громадському житті», а тому «в реальній дійсності
громадянське суспільство і держава ототожнюються», а їхнє розмежування є методичним, а не ор-
ганічним [11, c. 148, 213]. Тобто доцільним для виокремлення тих складових громадянського сус-
пільства, які є своєрідною «оборонною системою» для держави, виконують для неї «роль немовби
системи  траншів у сучасній війні», що дозволяє державі витримувати катастрофічні вторгнення
«безпосереднього економічного елемента» у вигляді криз, депресій тощо [11, c. 198, 199]. Вкупі з со-
ціальними кадрами громадянське суспільство, яке «діє без «санкцій» і без категоричних «зо-
бов’язань», але чинить колективний вплив і досягає об’єктивних результатів у царині звичаїв,
способів мислення та дій, моралі тощо» здатне «відіграти роль вкрай сильних укріплень» [11, с. 199,
212–213]. Держава, пише А. Грамші, є лише передовою траншеєю і якщо вона починає хитатися,
відразу назовні виступає міцна система «довгострокових фронтових укріплень» громадянського сус-
пільства [11, с. 200, 213]. Тому громадянське суспільство не просто також є «державою», воно власне
і утворює саму державу [11, с. 246]. 

Концепція, яка розглядає державу не лише як політико-юридичну організацію, а й як таку, що
охоплює «множину інших видів діяльності та ініціативи, що мають так званий приватний характер»
і в сукупності утворюють  «апарат духовного і морального керівництва» (А. Грамші), отримала в історії
філософської та політичної думки назву етичної або «держави-вихователя»1 [11, с. 212, 216, 241, 244,
246]. Класичним її варіантом можна вважати гегелівську концепцію держави як хитрості світового
розуму, що існує об’єктивно (а не як навмисне обдурювання) у вигляді діалектики формального права,
моралі і моральності й утілюється в «мистецтві педагогіки», спрямованому на залучення одиничних
воль як приватних осіб до загальних справ, представником яких є держава. Згідно із Гегелем, політична
свобода як свобода участі приватної особи у всезагальних справах держави потребує не агрегату по-
одиноких приватних осіб, а народу, організованого у корпорації, де особа знаходить гарантію власного
майна, своєї свободи як власності, забезпечує для-себе-буття й водночас долає його межі, створює
деякий «загальний продукт», що становить загальний здобуток. Підтримуючи створення корпорацій,
держава, тим самим, вирішує проблему емпіричності загальної волі: «…загальна воля має бути й ем-
пірично загальною, тобто … окремі особистості як такі управляють чи повинні управляти» [8, с. 451].  

Далі, за висновком А. Грамші, зближення понять «етика» і «політика» у Б. Кроче є  визнанням того,
що держава нетотожна своїм офіційним інститутам,  для опису функціонування яких вдаються до юри-
дичної термінології,  а деколи «прихована» в організаціях, створених за приватною ініціативою паную-
чої соціальної групи, як то: об’єднаннях за інтересами, спортивних клубах, культурно-просвітницьких
громадах, доброчинних фондах тощо [12, с. 219, 220–221]. Юрген Габермас розрізняє владу, яка вико-
ристовується адміністративно, та владу, що народжується у процесі комунікації, є вільною від будь-
яких репресій та реалізується через мережу вільних асоціацій, які доповнюють або цілком замінюють

1 Р. Челлен у цьому контексті наголошує, що буття держави лежить «поза усіляких юридичних конструкцій», [38, с. 62]. А тому:
«політична наука повинна отримати таку ж широку можливість вивчення особливостей соціальної і економічної сили
держави, як і властивостей її правової сили» [38, с. 58]. У самого Р. Челлена наука про державу не зводиться до науки ад-
міністративної політики, яка вивчає систему управління: «державну владу у повному смислі цього слова, панування, ке-
рування, правова організація механізму реалізації завдань управління» [38, с. 240]. А включає в себе ще й такі науки, як:
геополітика, етнополітика, економполітика та соціополітика. Сама ж наука адміністративної політики не тотожна науці
державного права попри те, що у царині адміністрування кожна з них має «свою особливу перспективу, свій домінуючий
інтерес і свої методи» [38, с. 241]. «Об’єкт дослідження останньої — правосуб’єктність держави, першої — правова орга-
нізація державної влади» [38, с. 240].

Марина Шульга. Наука управління у світлі двох концепцій держави



адміністративні форми регулювання існуючих конфліктів у суспільстві публічною конкуренцією думок
та висловлювань [36, с. 49–50]. Смисл терміна «мережа», який, до речі, використовується сьогодні для
характеристики управлінських процесів у ЄС, полягає у тому, що маси акторів, які представляють різні
організації, взаємодіють між собою та діляться один з одним інформацією та ресурсами. Погодження
їх інтересів передбачає, що мережі є засобами гри з позитивною сумою, тобто вони полегшують при-
мирення, врегулювання чи досягнення компромісу між різними інтересами, яких стосується рішення
в певній сфері політики [див.: 19, с. 19, 286–289]. Це і означає, що, як писав А. Грамші, держава не лише
потребує згоди2 з боку своїх громадян для реалізації виробленої політики, але й «виховує» своїх грома-
дян в дусі такої згоди за допомогою політичних і профспілкових асоціацій, які є, однак, приватними
організаціями, відданими на відкуп приватній ініціативі керівного класу» [11, с. 242]. Інакше кажучи,
«виховна» функція держави базується на тій вирішальній функції, що її «керівна група здійснює у ви-
рішальній царині економічної діяльності»3 [11, с. 149].   

Державне управління тому розглядається в межах етичної концепції держави як зусилля забез-
печити ще до прийняття колективно-обов’язкового (державного) рішення можливість  проведення
його в життя через достатній консенсус з цього приводу. А вироблення політичного курсу — не як
раціональне розв’язання проблеми за рахунок прийняття урядом раціонального рішення, а як «по-
стійна боротьба за класифікаційні критерії, категорійні межі та визначення ідеалів, що й обумов-
люють людську поведінку» [30, с. 19]. Це зумовлено тим, що для етичної концепції держави
суспільство — це не «агрегат поодиноких приватних осіб» (Гегель), які «не пов’язані між собою
спільним існуванням» (Д. Стоун), а «психологічна та матеріальна залежність, де люди об’єднані по-
чуттями, традиціями й належністю до певної соціальної групи» [30, с. 18]. Тому для етичної кон-
цепції держави логічним можна вважати вживання терміна «публічне управління», адже «public»
в англійській мові (а саме до неї прийнято звертатися під час розгляду управлінської проблематики
[див.: 9]), означає і суспільний, і державний, і народний. «Public» засвідчує синонімічність цих тер-
мінів так само, як і етична концепція держави засвідчує і постулює синонімічність поняття держави
та «елементів, які слід віднести до поняття громадянського суспільства» [11, c. 247]. «Публічне»
у цьому контексті означає управління, здійснюване спільними зусиллями держави як «політико-
юридичної організації» та держави як «апарату політичної і культурної гегемонії», створеного за
приватною ініціативою пануючих класів  [11, c. 241]. Наприклад, пише А. Грамші, прийнято вва-
жати, що держава не повинна регламентувати приватну економічну діяльність, що властива грома-
дянському суспільству. Однак захист цієї діяльності з боку держави теж є «регламентацією»
державного характеру, яка запроваджується і підтримується законодавчо, а тому є політичною про-
грамою, націленою на зміну управлінських кадрів [11, c. 148]. 

Взаємодія між формально-юридичним та етичним елементами держави може бути описана за
допомогою так званої «трирівневої концепції» (Л. Пал). Де перший рівень — це державна традиція,
яка обіймає правила та домовленості стосовно всього діапазону державних інституцій і чинить
вплив на моделі політичної поведінки та вироблення політики. Такий вплив, зазначає Л. Пал, ба-
зується або ж на заявах про здатність держави завдяки власним джерелам сили — централізація, фі-
нансові ресурси, адміністративні кадри — досягати своїх цілей всупереч суспільній опозиції
(зазвичай капіталу), або ж на акцентуванні уваги на ідеї держави як на організаційному інституцій-
ному принципі [28, с. 158]. Крайнім випадком «державної традиції» є ідея держави як «безтілесного
плавильного тигля державної волі на тлі мінливих соціальних конфліктів і боротьби» [28, с. 157–158].
Конкретизацію цієї ідеї в уявленні про державне управління, яке здійснюється адміністративною
(виконавчою) гілкою влади завдяки її винятковості, вмінням та відповідальності «перед високими
суспільними інтересами» [див.: 28, с. 158], можна вважати своєрідним кредо прибічників фор-
мально-юридичної концепції держави. Другий рівень — це конкретні політичні сектори, що охо-
плюють різні категорії реальних і потенційних учасників, які, у свою чергу утворюють відповідну
політичну спільноту. До таких учасників прийнято відносити: 1) урядових учасників (виконавчі ор-
гани або міністерства; законодавчі комітети; муніципалітети; комісії та агентства); 2) асоціаційних
учасників (головні організації, що говорять від імені цілого сектора, наприклад, підприємницькі
асоціації; профспілки; фахові товариства; організації з окремого питання тощо); 3) «уважних спо-
стерігачів», які віддалені від серцевини спільноти (науковці та журналісти; іноземні спостерігачі;

2 « …але не тієї загальної і безпосередньої згоди, яка виявляє себе у момент виборів, а <…> організованої згоди» [11, с. 242
Грамші]. Тому важливо «… не стільки ствердити всезагальне виборче право, скільки організувати його так, щоб воно відображало
не лише єдність нації, але й розмаїття суспільства» [38, с. 247].
3 Як зазначає Анрі Файоль, власник підприємства не повинен нехтувати соціальною освітою своїх працівників, яка передбачає
заохочення їхньої інтелектуальної ініціативи винятково у межах, що визначені повагою до авторитету влади і дисципліни. Тим
самим поряд із технічною освітою працівник отримає досвід участі у громадському житті: «Могутність єднання проявляє себе
не лише у щасливому результаті гармонії <…> значну роль в організації будь-яких справ відіграють також комерційні угоди,
профспілки та різного роду асоціації» [Див.: 33].

Теорія та історія політичної думки
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інші уряди). «Політичні сектори та політичні спільноти — це ключові елементи політичного про-
цесу, де відбуваються головні дебати та ухвалюються основні рішення» [28, с. 167]. Третій рівень —
це політичні мережі у межах політичних спільнот або регулярність взаємодій між учасниками остан-
ніх. Цей рівень, пише Л. Пал, визначається дією двох змінних — ступенем самостійності та кон-
центрації влади урядових учасників або державних агентств та ступенем концентрації і координації
інтересів у суспільстві. Різні комбінації цих змінних і утворюють різні види політичних мереж [див.: 28,
c. 168–171]. Завдяки останнім, підмічає Ю. Хабермас, ідея народного суверенітету розосереджується
в «безсуб’єктних формах комунікації», «сублімується до рівня важко вловимих взаємодій, інтеракцій
між державно-правовим інституціоналізованим утворенням волі і культурно-мобілізованими об’єд-
наннями громадськості» [36, с. 75].

Отже, для етичної концепції держави публічним є управління, що здійснюється державою, яка
«= політичне суспільство + громадянське суспільство» [11, с. 247]. Однак термін «public» означає
не лише суспільний, державний і народний одночасно. А ще й — «відкритий» та «загальнодоступ-
ний». Як зазначає Ніклас Луман, в класичному правому дискурсі публічне визначається через по-
няття «доступності для кожного», тобто через «виключення контролю над доступом». Але поняття
«доступності» зажди обмежене простором і часом. Таке обмеження долається у випадку визначення
публічності як «рефлексії будь-якої внутрішньо суспільної межі системи» або ж, іншими словами,
як «внутрішньо суспільного зовнішнього світу підсистем суспільства» [див.: 23, с. 161]. Публічність
у такому випадку є розумінням системою змісту своєї діяльності через розуміння свого «зовнішнього
світу», який за нею спостерігає. «… вона осягає себе саму як таку, що є предметом спостереження
у медіумі публічності» [23, с. 162]. Наслідком цього стає формування системою «орієнтації на гене-
ралізовані (презентовані публічно) точки зору» [23, с. 162]. Публічність тому означає не просто від-
критість чи доступність системи для спостереження, а її готовність усвідомити межу своєї діяльності,
як вона визначається її «зовнішнім світом». Або: організація внутрішнього середовища системи від-
повідно до запитів і потреб зовнішнього її середовища.   

Що є «зовнішнім світом» для системи державного управління? В межах формально-юридичної
концепції держави — стихія приватних, у першу чергу економічних, інтересів, як індивідуальних,
так і групових4. Тому публічне управління не є просто «зовнішньо орієнтованою діяльністю упов-
новажених суб’єктів, пов’язаною з реалізацією політичних рішень» [25]. А є діяльністю, що забез-
печує таку організацію внутрішньої роботи цих «уповноважених суб’єктів», яка й дозволяє їм
реалізовувати політичні рішення. Саме таке розуміння публічного управління простежується у ви-
значенні, що пропонується глосарієм Програми розвитку ООН: «Публічне управління — це галузь
практики та теорії, яка є ключовою для публічного адміністрування та зосереджена на внутрішній
діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких управлінських питань, як контроль, ке-
рівництво, планування, організаційне забезпечення, забезпечення інформаційними технологіями,
управління персоналом, та оцінка ефективності» [9]. Тут звернемо увагу на два моменти. Перший —
публічне управління пов’язане із внутрішньою діяльністю державних установ і покликане вирішити
низку управлінських питань з тим, щоб ці установи якнайкраще виконували поставлені перед ними
завдання. Публічне управління виходить з того, що уряд і некомерційні адміністрації в деяких важ-
ливих аспектах нагадують управління у приватному секторі. А тому можуть використовувати спільні
з останнім інструменти для отримання максимальної ефективності. Такими інструментами є заохо-
чення своїх працівників,  а також представників громадськості та інших організацій з тим, щоб
спільно працювати заради досягнення конкретних результатів, робота у команді, підкреслення прав
і можливостей своїх співробітників, наголос на важливості постійного самовдосконалення, щоб
посилити участь співробітників та контроль над тим, як співробітники реалізують свою участь.
«Добре публічне управління можна визначити як управління заради залучення, з акцентом на ство-
рення потенціалу для досягнення результатів» [9]. Тому публічне управління і визначається Дес-
мондом Кілінгом як «пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля досягнення
пріоритетних цілей державної політики»5 [цит. за: 21, с. 157]. 

4 Публічними і є правові відносини, в яких однією із сторін виступає держава або її орган (посадова особа), наділені владними
повноваженнями.
5 Як таке, публічне управління властиве не лише державним установам, а й бізнесовим компаніям. Звідси — й ідея про
доцільність використання в державному управлінні раціональних та дієвих методів організації й управління в бізнесі, ви-
сунута ще Вудро Вільсоном [див.: 4]. Фактично публічне управління поряд із стратегічним, антикризовим, управлінням
ризиками і т. д. покликане забезпечити досягнення організацією (установою) її місії, яка у менеджменті формулюється
як «чітко виражена причина її існування» [див.: 37, с. 184]. І ще одне зауваження. Р. Челлен звертає увагу на те, що державна
діяльність за своєю виключною природою є управлінням [38, с. 241]. А тому установи, що її здійснюють, не перестають
бути державними, використовуючи публічне управління для організації своєї внутрішньої роботи заради  найкращого
використання ресурсів під час досягнення цілей такої діяльності (управління).

Марина Шульга. Наука управління у світлі двох концепцій держави



Другий момент стосується терміна «public administration», який у зазначеному глосарії розшиф-
ровується як: 1) цілісний державний апарат (політика, правила, процедури, системи, організаційні
структури, персонал тощо), який фінансується за рахунок державного бюджету і відповідає за уп-
равління і координацію роботи виконавчої гілки влади та її взаємодію з іншими зацікавленими сто-
ронами в державі, суспільстві та зовнішньому середовищі; 2) управління та реалізація різних
урядових заходів, що пов’язані з виконанням законів, постанов та рішень уряду, та управління, що
пов’язане з надання публічних послуг [9]. В першому розумінні «public administration» є інститутом
(адміністрація як «цілісний державний апарат»). В другому — управлінською функцією цього ін-
ституту (адміністрування як «координація роботи виконавчої гілки влади», «реалізація різних уря-
дових заходів» та «надання публічних послуг»). До речі, і перше, і друге розуміння «public
administration» перегукуються із тлумаченням цього терміна «Коротким Оксфордським політичним
словником» як «загальної назви всіх державно-бюрократичних установ: організаційних структур,
що становлять основу ухвалення і втілення в життя державних постанов, а також механізмів надання
комунальних послуг» [22, с. 186]. Однак сам термін «public administration» перекладається тут укра-
їнською як «державна адміністрація». Такий нюанс (пов’язаний із зазначеною вище полісемантич-
ністю терміна «public») дозволяє стверджувати, що публічна (державна) адміністрація стає власне
публічною тоді, коли внутрішній розпорядок її роботи (політика, правила, процедури, системи, ор-
ганізаційні структури, персонал тощо) організований у спосіб, що дозволяє їй забезпечувати взає-
модію виконавчої гілки влади «з іншими зацікавленими сторонами в державі, суспільстві та
зовнішньому середовищі». Адміністрування ж як робота органів виконавчої влади та чиновників
є публічним не тому, що пов’язане із «реалізацією урядових заході» та «наданням публічних6 послуг».
(Це завдання, на виконання яких і спрямоване адміністрування.) А тому, що внутрішня діяльність
цих органів та робота державних службовців організовується таким чином, щоб ресурси, якими
вони розпоряджаються (а це, в першу чергу, виділені бюджетні кошти), були використані у найкра-
щий з точки зору «пріоритетних цілей державної політики» спосіб. Пошуком такого способу
і є метою публічного управління, зміст якого полягає в організації внутрішнього розпорядку роботи
державно-адміністративних установ з точки зору потреб їхнього «зовнішнього суспільства», пред-
ставленого приватними інтересами7. Таке тлумачення публічного управління видається логічним
у межах формально-юридичної концепції держави, оскільки, акцентуємо ще раз, означає «зосеред-
женість» на внутрішній діяльності установ держави як «політико-юридичної організації» задля за-
доволення потреб її «зовнішнього світу», роль якого виконують приватні інтереси. Громадянське
суспільства як стихія приватної діяльності не ігнорується цією концепцією держави, а просто не
включається у поняття останньої. Визначається як зовнішня межа діяльності держави, яка, пере-
фразовуючи А. Грамші, самоусувається від інтриги «створення партій і асоціацій» [11, с. 242].
В. Вільсон, наприклад, пише, що існує природна межа державного управління як найбільш оче-
видної функції уряду. Ця функція закінчується там, де закінчується необхідність кооперації для сус-
пільства у цілому, тобто там, де ця кооперація перестає бути необхідною для суспільного блага,
а люди вже не потребують одне одного для вирішення якихось питань суспільного життя. Зважаючи
на це, В. Вільсон і формулює закон державного управління, який вимагає, щоб держава не брала
на себе те, що можна досягти за допомогою приватної ініціативи8 [див.: 7].

12

6 І «public», і «communal» можуть тлумачитися як «суспільний». Відповідно публічні чи комунальні послуги пов’язані із
забезпеченням суспільства державою так званими «суспільними благами» [див.: 6, с. 69–94; 28, с. 344–352].
7 Засобами такої організації сьогодні і є принцип «єдиного вікна», електронний документообіг, «онлайнові» послуги тощо.
З ними і прийнято пов’язувати публічне управління. Однак, якщо згадати Д. Кілінга, вони є не стільки ознакою, скільки про-
дуктом публічного управління «як пошуку», спрямованого на таку трансформацію внутрішнього середовища системи, щоб
якнайкраще задовольняти  потреби її «зовнішнього світу». Публічність — це, скоріше, ознака готовності системи до таких
трансформацій, результатом яких має стати не запровадження чергового «ноу-хау» в системі, а задоволення потреб її «зов-
нішнього світу». Внаслідок цього вона і стає, якщо звернутися до моделі «адміністративної ефективності»  В. Вільсона, «місцем,
наділеним довірою народу» [див.: 7]. Зрозуміло, що така публічність означає ще й відкритість, прозорість, але не для зовнішнь-
ого середовища, а в сенсі, що працівники мають «знати і розуміти структуру установи, в якій вони працюють» [17, c. 102]. Знову
ж таки це необхідно для швидкого, злагодженого і, загалом, ефективного задоволення потреб приватних осіб, яким не так важ-
ливо (та й не потрібно) детально знати, як улаштована установа, але конче потрібно, що вона працювала «на них».
8 Але водночас В. Вільсон визнає: «Сам факт того, що ми реалізували владу народу в усій її повноті, зробив тим більш
складним завдання організації цієї влади» [див.: 7]. Вирішення ж цього завдання потребує оволодіння громадською дум-
кою, що не можливо без впливу на думки людей, «не обтяжених філософськими роздумами». Лише в цьому випадку прин-
ципи управління будуть дотримуватися у країні. Фактично, це визнання обмеженості тлумачення державного управління
виключно як «царини виконання обов’язків», обмеженості, яка засвідчується складністю проведення «розділової лінії
між управлінськими та не управлінськими функціями, що їх виконують ті чи інші департаменти в уряді» [7].   

Теорія та історія політичної думки
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Оскільки в україномовному дискурсі термін «публічний» не має значення «державний», створюється
можливість уживання цих двох термінів як антонімів.  Наприклад: «Ключовим аспектом державного
управління є держава, у той час як ключовим аспектом публічного управління є народ»9 [див.: 2]. А доволі
поширені у вітчизняному науковому дискурсі міркування про державне управління як про «владний
вплив держави на суспільну систему» свідчать, що термін «публічний» у контексті управлінської про-
блематики переважно вживається у значенні, що є звичним для формально-юридично концепції дер-
жави10. Внаслідок цього «публічне управління» перетворюється на програму реформування вітчизняної
системи державного управління відповідно до міжнародних лекал, узагальнених концепцією «сервісної
держави», де послідовно проведена ідея технічної діяльності органів виконавчої влади. Але, як уже за-
значалося вище, в західних демократіях держава зажди «була лише передовою траншеєю», позаду якої
був надійний ланцюг різного роду політичних і профспілкових асоціацій, створених приватною ініціа-
тивою пануючого класу і у своїй сукупності фактично керуючих суспільно-історичним розвитком [11,
с. 200]. Тому тут держава необхідно є «сервісною», оскільки здійснює функцію обслуговування  цих
«фортець і казематів», що утворюють «міцну структуру громадянського суспільства»11. Надає публічні
послуги в сенсі 1) «діяльності у загальному інтересі» (французька традиція); 2) «забезпечення гаранто-
ваних умов життя, а також їх покращення» (німецька традиція); 3) «чітко визначеного корисного ре-
зультату роботи уряду на зовнішнього користувача» (англосаксонська традиція); 4) «мінімальна послуга
установленої якості, що надається будь-якому користувачу за доступну ціну»12 [див.: 31]. 

У пострадянських же країнах, де відсутня традиція існування держави як громадянського суспільства,
захоплення концепцією «сервісної держави» вкупі зі схильністю сприймати «публічне» як антонім до
«державного» загрожує формуванням громадянського суспільства під проводом  приватної ініціативи
«чужих» керівних класів, які роблять ці країни «частиною своєї організації і одиницею бізнесу, стратегії,
виробництва тощо»13 [17, с. 118]. Свідченням цього і стає так звана «партія іноземців», у виникненні якої
«знаходить відображення факт економічної залежності і підпорядкованості країни тій чи іншій пануючій
нації чи групі націй» [див.: 11, с. 162–163]. Це, до речі, дозволяє зробити висновок, що справжнім «зов-
нішнім світом» для держави є світ інших держав14. І публічність у цьому контексті буде означати таку ор-
ганізацію діяльності держави (у єдності її  політичного та громадянського  суспільства), яка дозволить

9 Але згадаймо тезу Гегеля про те, що держава потребує народу, але не як агрегату поодиноких приватних осіб, а як народу,
організованого у корпорації.
10 Є й винятки. Наприклад: « …аспект взаємодії держави і громадянського суспільства в державному управлінні є дуже
важливим на відміну від традиційного бачення державного управління як організуючого і регулюючого впливу держави
на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, зберігання або перетворення, що спирається на її владну
силу» [1, с. 150]. Але й у цій тезі громадянське суспільство розглядається як дещо «зовнішнє» стосовно держави, з чим по-
трібно взаємодіяти.
11 Чи не є концепція «сервісної держави» різновидом концепції «держави як нічного сторожа» (метафоричне позначення
формально-юридичного підходу) з її ідеєю про те, що держава має піклуватися про дотримання законів та дбати, щоб
«гра» між різними силами громадянського суспільства відбувалася «чесно» і не переходила у «свавілля та упереджену тен-
денційність»? [див.: 11, с. 246; 12, с. 253].
12 Ще раз — публічною є загальнодоступна послуга, а точніше, послуга доступна всім на певних умовах. Це те трактування
публічності, на яке звертає увагу Н. Луман, коли говорить про «класичний правовий дискурс» [див.: 23, с. 161].  
13 Чи не є своєрідним відображенням цього процесу термін «good governance» («належне управління»), введений у 1992 році
в обіг Всесвітнім банком і набувший статусу програми у 1997 році? Цей термін тлумачиться не просто як «управління по-
літичними, соціальними та економічними ресурсами країни в цілях розвитку» чи «здійснення економічної, політичної
та адміністративної влади для управління справами країни на всіх рівнях, що охоплює механізми, процеси та інститути,
через які громадяни та групи виражають свої інтереси, здійснюють свої законні права, виконують свої зобов’язання та
врегульовують свої розбіжності» (власне «governance») [див.: 9]. А як таке управління, що «тягне за собою розумне управ-
ління державним сектором (ефективність, результативність і економічність), підзвітність, обмін та вільну циркуляцію ін-
формації (прозорість), а також нормативну правову базу для розвитку (правосуддя, повага прав і свобод людини)» [див.: 9].
Пропоноване країнам, що розвиваються, як нормативна глобальна модель управління, «good governance» передбачає
оформлення культурно-історичних контекстів цих країн у спосіб, здатний забезпечити вказані характеристики  «управ-
ління справами країни на всіх рівнях». Тобто відповідно до вимог західних урядів, агенцій міжнародних організацій тощо.
Саме таке оформлення відбувається за рахунок фінансових ресурсів останніх — кредити на цілі розвитку (Всесвітній
банк), гранти для створення чи підтримки різного роду громадських організацій тощо. Але той же грант є знаряддям дер-
жавної (і в цьому разі — далеко не вітчизняної) політики, специфіка якого полягає у тому, що це видатки на підтримку
чогось вартого само по собі, майже як форма визнання, винагороди або заохочення, тісно не пов’язана із витратами на
досягнення цієї цілі. «… а отримувачі грантів, одержаних на підтримку певного виду діяльності <…>, мають досягти пев-
ного мінімального рівня виконання програми» [28, с. 217–218].
14  Звідси, до речі, й підмічена Р. Челленом, ілюзія того, що держава — це лише суб’єкт права: «Держави у боротьбі інтересів
постають самі перед  собою як правова держава, тому всередині себе, виконуючи свою особливу правоохоронну функцію,
вони настільки звернені до своєї правової суті, що їхній природний бік лишається затемненим» [38, с. 74–75]. 
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державі обстоювати свої інтереси у стосунках із цим світом, тобто встановлену нею самою «межу своєї
суверенної діяльності»15 [11, с. 241]. А це, у свою чергу, потребує, щоб у концепції держави враховувалися
не лише політико-юридичні її складові, а й ««постійно діючі елементи», тобто  «економічний і фінансо-
вий» потенціал і населення» [11, c. 250]. Якщо ж згадати Р. Челлена, — розгляду держави не лише як по-
літико-юридичного факту («забезпечення правового порядку здійснення спонтанних потреб індивіда»
[38, с. 54], пов’язаного із «державним устроєм», «формою правління» і загалом системою адміністрування,
де перетинаються юридична і політична науки [38, с. 241]), а й як феномену соціального, економічного,
географічного та етнографічного [38, с. 77]. Розгляду «державного корабля», а не державного устрою, дер-
жави, а не її властей [38, с. 86]. «Ми більше не можемо бути задоволеними протиставленням <…> держави
і <…> суспільства, оскільки час і саме життя зістарили його» [38, с. 58]. Цей висновок Р. Челлена виявля-
ється на диво актуальним для вітчизняних державознавчих студій, яким все ж таки варто зберегти термін
«державне управління» і почати осмислювати державу в межах її етичної концепції.

Наостанок зазначимо, що науковий суспільствознавчий дискурс має бути дуже уважним до різ-
ного роду термінів. Адже термін є позначенням поняття, а поняття — «згорнутою» логікою відпо-
відної діяльності. Приймаючи ті чи інші терміни, оперуючи ними, ми фактично формуємо соціальну
реальність відповідно до тієї логіки, яка цими термінами зафіксована. Ось чому Пітер Друкер наго-
лошує: «Менеджери повинні, передусім, досконало вивчити свою рідну мову, щоб розуміти точне
значення кожного її слова та виразу» [16]. У цьому контексті, мабуть, варто завжди мати на увазі
низку питань. А саме: що стоїть за новими термінами в науці державного управління? Які проблеми
і завдання? У якому культурно-історичному контексті вони свого часу виникли? Зарубіжний досвід,
який нині активно пропонується, у том числі й у вигляді термінів-кальки   з англійської, на що він
спрямований? Які завдання вирішує в іншому культурно-історичному контексті?16

Згадаймо, що переклад є діяльністю, по-перше, з інтерпретації смислу тексту на одній мові, та, по-
друге, зі створення нового еквівалентного тексту на іншій мові. Така інтерпретація, особливо у випадку
наукових термінів, якими оперує державно-управлінська наука, обов’язково має враховувати їхнє конк-
ретно-історичне наповнення. В цьому разі вони не будуть сприйматися у вигляді «типових, універ-
сальних рішень у доволі несхожих контекстах» [24]. А управлінська практика в цих контекстах буде
орієнтуватися на визначення та вирішення їхніх власних проблем, а не на опис останніх за допомогою
іноземних термінів, смисл яких у нових соціокультурних реаліях може змінитися17. Чому б у цьому
сенсі не згадати того ж В. Вільсона, який наголошував, що загальні теорії мають бути лише тлом для
дискусії, а переконливий зарубіжний досвід має бути прийнятним у США. А тому: «Космополітичне
«що робити» повинно підпорядковуватися американському «як це зробити»» [7]. Або ж П. Друкера,
який зазначав, що менеджмент глибоко укорінений в культуру. Те, що менеджери роблять в усіх країнах,
по суті є однаковим. Те, як вони це роблять, може бути зовсім різним. Тому менеджери країн, які роз-
виваються, мають відшукати та розпізнати ті елементи їхньої власної традиції, історії та культури, які
можна використовувати як будівельні блоки модернізованої системи управління [див.: 15]. Це й буде
переклад — створення еквівалентного, але нового тексту на іншій мові.  
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турних контекстах. Народний суверенітет є витвором політичної міфології. Проблема реального змісту
принципу народного суверенітету не має універсального характеру, а залежить від місця та часу, тобто
від певної організації суспільства та наявності розвиненої інституційної мережі, сформованої найбільш
активною частиною населення, яка переймається гарантіями та захистом особистих прав і власності.
Стверджується, що неюридична за своєю природою ідея може ефективно реалізовуватись лише через
упровадження дієвого політико-правового контролю за діяльністю владних інституцій.

Ключові слова: суверенітет, народ, ідеологія, міфологія, легітимність, право.
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SUMMARY
The article is dedicated to the idea of popular sovereignty and the development of such concept in different

historical and socio-cultural contexts. Popular sovereignty is the product of the political mythology. The problem
of the real content of the popular sovereignty principle has not universal character and depends on place and time,
in other words on the specific society organization and the presence of developed institutional network that is
created by the most active part of population concerned about guaranties and protection of personal rights and
properties. It is stated that idea that is non-legal by its nature can be realized effective only through establishment
of the forceful political and legal control over the power institutions activities. 

Key words : sovereignty, people, ideology, mythology, legitimacy, law. 

Тематика народного суверенітету в різних своїх аспектах викликає постійний інтерес. Мова йде
не лише про академічні дослідження. Ідея верховенства народу є невід’ємною частиною складних
та постійних політико-правових процесів державотворення як у демократичних, так і в недемокра-
тичних країнах. Але так само, як і поняття демократії, народний суверенітет, будучи включеним
у філософські, політологічні, юридичні схеми легітимації чи делегітимації порядків, стає розмитим
та суперечливим. Крім того, в процесі тривалої боротьби за гегемонію над суспільством за допомо-
гою процедури мовної номінації в масовому уявленні виник живий образ суверенного народу, ім’ям
та інтересами якого легітимуються рішення довільного змісту. Цей образ затьмарює природу на-
родного суверенітету, створену в рамках політичної міфології.       

У сучасних демократичних державах вважається аксіомою, що принцип народного суверенітету
є одним із базових складових легітимного врядування. Ідея суверенітету народу, подібно до інших
ключових міфологем та ідеологем, будучи раціональним витвором інтелектуалів, є не більше ніж
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філософською абстракцією, з часом у масовому уявленні набула осяжних знаково-символічних
форм, «реальної» буттєвої сутності. Вже у добу «повстання мас», коли між державою та індивідом
остаточно зникли станові перегородки, що ґрунтувались на усталених привілеях та відповідних
політико-правових гарантіях, народний суверенітет не ставився під сумнів. Він уже давно перестав
бути революційною політичною інновацією, а сприймався як даність, історична необхідність та за-
кономірність. Засобами соціальної філософії та конституційного права був утворений симулякр,
що  являв собою порожню форму, яка в конкретних історичних та соціокультурних контекстах може
наповнюватись специфічними смислами. Просвітницька ідеологема (міфологема, якщо йдеться
про масову свідомість) народу як джерела влади виявилась корисною як самому «народу», так і влад-
ним групам. Населення держави відчуло себе «моральним тілом», державоутворюючим народом,
політичною нацією та гегемоном, а верховна влада натомість отримала у своє розпорядження нові
легітимні та легальні підвалини для формування та здійснення політики заради «національних ін-
тересів», «національної безпеки» та «національного добробуту» тощо. 

Безсумнівно, що сучасний ідеал народного суверенітету в різних своїх варіаціях має насамперед
Просвітницьке походження. Втім, так само очевидно, що ідея верховенства влади народу має довшу
історію. Її коріння можна почути у відлуннях тривалої полемічної боротьби між церковною та світською
властями. Італієць Марсілій Падуанський у своїх «Defensor pacis» та «Defensor minor» у рамках тра -
диційної дихотомії божественного та людського права пояснює, що джерелом законодавчої влади
всередині людської спільноти є «сам народ або його переважна частина» [1, c. 124]. Теза про народ-за-
конодавець націлена на позбавлення претензій католицької церкви на контроль над питаннями права
і відповідні світські публічно-владні повноваження. Але наступним кроком Падуанський переносить
владу з загалу на переважну частину, а звідси і на більш гідних представників, вказуючи на якісні ознаки
цієї більшості. Колективного законодавця могли уособлювати аристократи або князь. Вочевидь, у такій
аргументації були задіяні засоби римського права, зокрема актуалізована глосаторами доктрина lex
regia, згідно з якою римський народ передав свою владу государю. Справжнім носієм народного суве-
ренітету є вибірні світські правителі, які мають забезпечувати єдність спільноти. Текст «Захисника
миру» (Defensor pacis) був присвячений Людовіку Баварському. Падуанський, розв’язуючи певні суто
теоретичні завдання, водночас надавав підтримку королю Баварії у його боротьбі за імператорську
владу та конфлікті з папою Йоаном XXII, який виступив на боці його противника. Очевидно, що важ-
ливим є історичний та соціокультурний контекст ґенези тих чи інших концепцій й їх сучасного осмис-
лення. Контекст, а саме час та простір, який дозволяє побачити палітру думок, специфічні умови,
в яких вони народжувались, соціальні проблеми, що мали бути вирішені за їх сприяння, оцінити сту-
пінь впливу на історичну практику. ХVI–XVII століття з їх постійними релігійними, громадянськими
війнами дали новий поштовх для інтелектуального пошуку виходу з перманентної духовної, політичної,
соціальної кризи, яка роздирала Європу. За таких умов цілком логічними стали актуалізація та пере-
осмислення договірних концепцій державності. Спільною метою різних версій договірної теорії було
замирення соціуму. Ідея народного суверенітету, який би зміст у нього не вкладався і яке б значення
йому не надавалось, мала тісний зв’язок з теорією суспільного договору.      

Six livres de la republique Жана Бодена став класичним текстом, в якому прямо, багатослівно, хоч
і суперечливо, обґрунтовується державний суверенітет. Проте французький філософ постулює й на-
родний суверенітет, але забуває про нього, обстоюючи верховенство держави в особі монарха. Су-
веренітет народу невловимий, захований у поняття держави — res publica. Боден допускає
множинність як носія суверенної влади, але віддає перевагу персональному правлінню. Слабкість
державних інституцій через розмаїття центрів впливу за умов гострих релігійних й громадянських
конфліктів загрожувала знищити цілісність Франції. Саме у чіткій та міцній владній вертикалі, яка
очолюється світським монархом, вбачалось збереження миру й злагоди в країні. Правник за фахом
Боден намагається обстоювати правову природу суверенітету, вводячи у свою теорію договір між
народом і монархом, який має на меті конституювати підпорядкованість загалу владі правителя.
Він зосереджується на законодавчих прерогативах короля, але в результаті виводить його за межі
права. Визначення того, що є правомірним та справедливим, слід шукати не у нормах, процедурах
чи інститутах, а у совісті суверена. Із середньовічної максими Rex infra et supra legem (Король нижче
і вище закону) залишились лише supra legem. Скромна вимога враховувати норми божественного
та природного права є не більше ніж даниною традиції. Саме у правових аспектах суверенітету ідеї
Ж.Бодена торували шлях до абсолютизму французьких монархій Нового часу. Боденівський суве-
ренітет — це верховенство земної влади правителя, що є цінним само по собі. «Суверенітет як фе-
номен верховної влади стає у нього абсолютно самостійною, ні від чого не залежною субстанцією
метою для себе самої, а не засобом, що забезпечує більш високі цілі, які стоять перед державою та
державоутворюючим народом. Всі інші аспекти державного життя починають визначатись саме їх
ставленням до верховної влади, яка розглядається як свого роду «абсолют» [2, c. 280].
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Німецький кальвініст та монархомах Йоганн Альтузій помістив аристотелевську політичну істоту
в асоціації, які з’єднані між собою численними договорами. Об’єднання утворюють народ, який
є, за аналогією з давньою органологічною метафорою (corpus mysticum), «тілом» (corpus symbioticum
consociationis universalis). Держава є частиною цього спільного тіла людей, найбільшою, але не най-
вагомішою. Договірна природа об’єднань зумовлювала юридичну конструкцію «тіла», в межах якого
держава набувала обмежених законом адміністративних повноважень. «Найважливішим аспектом
Альтузієвої теорії було те, що, згідно з нею, верховну владу доконечно уособлює народ як юридична
особа. Народ неспроможний позбутися її, оскільки вона є характерною саме для цього конкретного
виду об’єднання. Як наслідок, верховна влада ніколи не відчужується і не переходить у володіння
якогось панівного класу чи родини» [3, c. 376]. Звідси робиться і логічний висновок про природне
та законне право народу на опір тиранічним проявам влади. Життя у провінційному німецькому
Емдені дало змогу Альтузію застосувати теорію на практиці. Він став одним з очильників протес-
тного руху громади цього портового міста проти аристократичного керівництва провінцією через
податкові суперечності [4, c. 435]. Розпорошена Священна Римська імперія та сусідні Нідерланди
зі своїм федеративним устроєм були  сприятливим  середовищем для виникнення ідей, подібних до
Альтузієвих й відповідних політичних практик.

Конфлікт між політичними інститутами, що розгорівся в Англії за кілька десятиліть після виходу
праці Альтузія, перейшовши у повноцінну громадянську війну, не міг не вплинути на дискурс су-
веренітету. До того ж в Англії концептуалізація суверенітету не могла не відчути тиску вже наявних
ідейних основ владної проблематики, а саме міцно вкоріненої в інтелектуальну традицію фікції двох
тіл короля. Ідеологічна полеміка, як це зазвичай буває, була істотною частиною революційного про-
цесу. У межах провідної доктрини політичного тіла, в яку втиснувся парламент, потіснивши його
традиційного володаря короля, залишалось занадто мало місця для народу. Майже загальною дум-
кою було те, що суверенітет є властивістю державних інститутів. Однак Томас Гоббс, на відміну від
теоретиків божественного права як джерела легітимності верховної влади, переводить справу
у земну площину, залучаючи всіх людей до акту державотворення. Цей акт є десакралізованим, по-
стать Бога як творця посідають люди, які свідомо, у раціональний спосіб заснували цивілізацію.
Вони мали бігти від Бегемота і потрапили в міцні обійми Левіафана, тому що перший є згубним
станом хаосу, безладу, саморуйнації, шляхом в нікуди, а другий — вимушеним, але єдино можливим
кроком заради безпечних (знов-таки!) умов суспільного життя. Гоббс перекладає власний міф про
договірне заснування держави на мову політики і права. Надаючи природному праву руйнівного
характеру, Гоббс використовує юснатуралістичну традицію для нового обґрунтування функцій дер-
жави та статусу правлячої особи. Природне право на життя, яке не має меж у додержавному стані,
внаслідок укладення установчого договору трансформується на взаємні зобов’язання щодо підпо-
рядкованості государю. За Гоббсом індивіди є творцями «штучної людини», «смертного Бога». Як
наслідок вони несуть тягар цілковитої відповідальності за все, за власні вчинки і діяльність прави-
теля (до речі, з цим солідаризується і Б.Спіноза [5, c. 181]). Проте суб’єкти договірних зобов’язань
перетворюються на аморфну масу, коли йдеться про верховенство влади. Народ персоніфікується
в особі правителя. Якщо Rex est populus, то цілком прийнятною є фікція, що «бажання государя
є бажанням усіх і кожного, або що государ представляє всіх і кожного» [6, c. 182]. Справжнім суве-
реном стає правляча особа. Суверенітет не є трансцендентним феноменом, занесеним ззовні, він
іманентний самій природі людської спільноти, є фундаментом її організації. Звідси його мінливість
та внутрішня беззмістовність. Суверенітет має вияв у законі, який є «декларацією волі верховного
правителя» [7, c. 343], будь то король, лорд-протектор чи «ошметки» парламенту. Закон є прескрип-
тивним владним рішенням, що звільнено від зовнішніх оцінок щодо його сумісності зі справедли-
вістю. Значущість закону обумовлюється тільки метафункцією держави. Якщо Боден встановлював
неформалізовані, хоч і принципові, обмеження владі монарха щодо сфер власності, оподаткування
майна підданих, то Гоббс зводив умови делегітимації влади до невиконання сувереном засадничої
державницької функції: захисту права на життя. Проте, на відміну від Бодена, який розкривав по-
няття суверенітету в категоріях власності (король є володарем речі під назвою «загальна річ», Re-
publique [8, c. 113], Гоббс сконструював поняття держави як політичної спільноти і не лише для того,
щоб віддати абсолютну владу одній людині. Народ як творець Суверена продовжує нести цілковиту
відповідальність за кожний його крок. 

В Англії після подій 1649 р. радикального розриву з усталеною традицією легітимації влади не
відбулось. Незважаючи на страту короля, а можливо і завдяки їй, міфи про святість короля та народу
не стали антагоністичними. Не загибель короля в династичних усобицях, а ритуальне вбивство по-
літичного образа Бога за рішенням парламенту стало потрясінням для країни. Надалі політичний
і конституційний дискурси узгоджували колективну єдність владних та соціальних інституцій.
Цьому сприяв і компромісний характер Славетної революції. 
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Століття потому революційна Франція жодних компромісів не приймала. Проект Просвітництва
підготував умови для народження нації. Як механічне поєднання володарів прав або загальна, орга-
нічна єдність, нація поставала як вища інстанція, з сутності якої виводились легітимаційні підвалини
верховної влади. Розправа з ancient regime відбулась у момент страти Луї XVI. Неприродна в усіх ас-
пектах смерть короля стала для революціонерів тріумфальним засновчим актом нового порядку. Народ
(нація) був проголошений сувереном. Втім новий верховний володар, відібравши у короля політичне
та фізичне тіло, все ще не мав власної інституційної форми буття. Політична сутність народу була
репрезентована у парламенті. «Парламент був інституційним локусом, що дозволив риторично за-
повнити політичний центр, спустошений зі смертю короля» [9, c. 55]. Парламент, що раніше в особі
Генеральних штатів був невеликою частиною політичного тіла монарха, відтепер займав друге, на-
глядне тіло нації. Заміна однієї ідеологічної фікції на іншу легітимувала перехід влади до революційних
груп, які формували політичні, правові, економічні дискурси та відповідну соціальну практику.  

Не дивно, що парадоксальний світ Жан Жака Руссо був тим простором смислів, який надихав
антимонархічні політичні угруповання. Суспільний договір, природні права, рівність, свобода, на-
решті народний суверенітет — амбівалентні за своєю суттю концепції, які з обопільним успіхом
можна використовувати як для повалення старого порядку, так і для обґрунтування нового ладу. До-
говір конституює народ як суверена та водночас є первісним актом здійснення суверенітету. Меха-
нічна сукупність індивідів через конвенцію зливається в єдине колективне тіло народу. По суті,
виникає ефект, подібний Гоббсівському смертному Богу, — індивіди в результаті взаємних домов-
леностей створюють політичний організм, який має власну волю — Загальну волю, що не є простою
математичною сумою воль усіх та домінує над кожною людиною як часткою Цілого. Договір, як ра-
ціональний засіб утвердження громадянської свободи, викликає до життя ірраціональну першоос-
нову суспільного ладу. Раціональне переходить в ірраціональне і навпаки, коли згідно із Загальною
волею Цілого ставиться питання про легітимність чи законність влади. 

Суверенна воля націлена на досягнення загального блага та є джерелом соціальної справедли-
вості. Вона розкривається у загальному законі, який не зводиться до окремих декретів чи інших
актів магістратур. Зміст загальної волі віднаходиться інтуїтивно. Воля є невловимою метафізичною
субстанцією, що в суворих земних справах може поставати політичним рішенням будь-якого змісту.
Надбанням народного суверенітету є рівність перед законом. Однак закон є втіленням загальної
волі, перед якою індивід є обеззброєним. Загальна воля є практично безмежною силою, небезпеку
якої бачив і сам Руссо, застерігаючи надати їй інституційної форми. Внаслідок очевидної небезпеки
узурпації влади філософ заперечує представництво або принаймні вважає за необхідне поставити
під чітко визначений контроль над діяльністю депутатами з боку виборців [10, c. 524]. Проте аб-
страктна загальна воля не убезпечує суверенний народ від тиранії. Всю могутність суверена на прак-
тиці забирає інституція — парламент чи уряд. «Держава Руссо була не чим іншим, як Левіафаном
Гоббса, увінчаним Загальною Волею замість корони тих, кого якобінці називали «les rois et les tyrans»
[11, c. 50]. Суперечливий характер ідей Руссо, відкритість для інтерпретацій зумовлювало не менш
парадоксальні максими, що виводились з теорії народного суверенітету. Виправдовуючи револю-
ційне насильство, Максиміліан Робесп’єр називав Терор «швидкою, суворою, неухильною спра-
ведливістю», «еманацією чесноти», що є «загальним принципом демократії при найбільш складних
потребах вітчизни»; «революційне правління — це деспотизм свободи проти тиранії» [12, c. 112–113].
Безпосередні наслідки такої логіки — скасування індивідуальних свобод, зведення права до над -
звичайних законів, виокремлення категорії «ворогів народу», «пекельні колони» і Терор від імені
і в ім’я народу.  

Досвід Революції та Наполеонівської Франції яскраво засвідчив, що справа не у формальній при-
належності влади, а у її межах. Бенджамін Констан, будучи прибічником самого принципу суверені-
тету народу, оголошував неприпустимість його необмеження через те, що «свободу може бути втрачено
всупереч цьому принципові, чи навіть через цей принцип» (27). Пізніше Франсуа Гізо констатував,
що суверенітет народу є «абсолютною владою чисельної більшості над меншістю, іншими словами,
тиранією» (575). Народний суверенітет з його суперечливою дихотомією колективного цілого та ін-
дивідуальних природних прав не був кращою панацеєю від схильності влади до свавільного правління,
ніж верховенство монарха, що ґрунтувалось на божественному праві королів. Претензії європейських
монархів на абсолютизм вгамовувались з більшим чи меншим успіхом сталим станово-корпоративним
суспільством, збудованим на заглиблених у традиціях або набутих у боротьбі привілеях, правах та сво-
бодах, а також обмежувались авторитетними канонічними текстами, добре відомих у християнській
спільноті. Бенефіціарієм нової ідеологеми стала державна структура, що мала легальну можливість
заповнювати порожнечу народного суверенітету своїми довільними смислами. «І справді, кожна ти-
ранічна влада, що виникала з тих пір, виправдовувала свою несправедливість щодо особистих прав
претензією на присвоєння собі представництва народу» [15, c. 74].  
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У ХІХ столітті, незважаючи на спроби спротиву (відновлення монархії та відповідна реанімація
теорії суверенітету монарха), ідея верховенства народу стала провідною у західному світі. Револю-
ційне перетворення підданого на громадянина означало історичний розрив з абсолютистською тра-
дицією. З іншого боку, влада народу як колективного цілого у повсякденному житті залишалась
у значущих аспектах примарною. Історія першої половини ХХ століття спонукала до переукладання
суспільних контрактів на нових підвалинах. Розвиток представницької системи був вагомим досяг-
ненням, але через її відкритість до маніпуляцій та зловживань, самої корпоративної сутності, пар-
ламентська демократія не є механізмом, що гарантує реалізацію загального блага, що б під ним не
розумілось. Більш значущим було встановлення контролю над владними інституціями, що мало
убезпечити простір громадянської свободи зрозумілими, ефективними юридичними та цінністно
збагаченими засобами. Запровадження чітких правових обмежень та відповідальності є спільним
благом: «в інтересах тих, ким управляють — захист свобод, в інтересах влади — збереження легі-
тимності» [16, c. 30]. Формальна процедурна законність та правосуддя, що відповідає певним цін-
нісним морально-правовим вимогам, з яких складається опорна конструкція держави, обмеженої
правом, є можливими за сприяння громадянського суспільства. Йдеться про наявність розвиненої
інституційної мережі, сформованої найбільш активною частиною населення, яка переймається га-
рантіями та захистом особистих прав і власності. Наочний або абстрактний характер народного су-
веренітету залежить передусім від реального балансу сил, що утворився між державними та
суспільними інституціями в конкретному соціумі в певний історичний час. Досягнутий соціальний
компроміс визначає наповнення змісту симулякрів правової держави, конституціоналізму та на-
родного суверенітету, зокрема.    

Отже, народний суверенітет є витвором політичної міфології. Міфічна по суті ідея не передбачає
безпосереднього впровадження в суспільну практику та має іншу функцію. Суверенітет за своєю
природою міфічний в тому сенсі, що виступає першосмислом, який нормує простір політики. Це
стосується теорій суверенітету монарха, безособової абстрактної держави, народу чи нації. Кано-
ніки, монархомахи, апологети монархічного верховенства, філософи-просвітники прагнули за-
класти ціннісно-смислову систему координат, в межах якої лише могли бути осмислені та пояснені
значущість та ієрархія соціальних інститутів. Народний суверенітет не є за своєю природою пра-
вовим поняттям. Подібно до інших легітимаційних концепцій принцип суверенітет народу є ідео-
логічною конструкцією для утвердження панування, що водночас має важливе символічне
значення. Вона створюється поза правом, але надалі може розвиватись у просторі юридичної лек-
сики. Ідея суверенітету могла бути належним чином виражена на мові права через те, що «юри-
дична мова належить до так званих енкратичних мов, які володіють владним характером — або
народжуються та живуть всередині владних угруповань, або використовуються ними для впливу
на решту суспільства» [17, c. 72]. Мова права сама є ідеологічною мовою, здатною створювати міфи,
що конструюють чи змінюють соціальний світ. Завдяки своїй сугестивній потенції вплив юридич-
ної мови на свідомість спроможний викликати в масовому уявленні ефект реіфікації ідеї, яка
з дійсністю може мати лише опосередкований зв’язок. Проте проблема реального змісту принципу
народного суверенітету не має універсального характеру, а залежить від місця та часу, тобто від пев-
ної організації суспільства та наявності реальних ресурсів встановлення контролю за державними
інститутами. Саме тому дієвий політико-правовий контроль є ключовим чинником наповнення
життям ідеї суверенітету народу. 
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ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМНА МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ТА ЇЇ СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТ 
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АНОТАЦІЯ
Досліджено процес демократичної політичної модернізації в українському контексті. Показана сут-

ність політичної модернізації, її різновиди, складові, а також політико-філософські основи. Описано
чинники, які впливають на процес політичної модернізації: типи соціалізації; тип суспільства за сту-
пенем його традиційності або техногенності; ступінь самоврядності суспільства; рівень технологічного
розвитку, етнічний фактор, релігійний фактор. Показана хибність самостійної оригінальної модерні-
зації на Україні. Досліджена стратегія вторинної політичної модернізації та запропоновано політико-
системні, інституційні та кадрові рішення. Показана роль світогляду в соціальному управлінні
і політичній модернізації. Проаналізовано деякі традиційні й нові світогляди. Запропонований агентно-
системний світогляд, що заснований на базових поняттях штучного інтелекту і системного аналізу.
Описано переваги агентно-системного світогляду: єдиний підхід до опису матеріальних і духовних про-
цесів навколишньої дійсності за допомогою мінімальної кількості фундаментальних понять; високий рі-
вень формалізації і можливість математичного та програмного моделювання як абстрактних
граничних понять, так і конкретних соціально-політичних процесів. Описано деякі фундаментальні фі-
лософські поняття з точки зору агентно-системного світогляду.

Ключові слова: демократична політична модернізація, оригінальна політична модернізація, вто-
ринна політична модернізація модернізація, вторинна політична модернізація, локальна політична
автономія, базове поняття світогляду, агентно-системний світогляд.
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AND ITS WORLDVIEWS ASPECT
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SUMMARY
The article deals with the democratic political modernization in the context of the Ukrainian. The article an-

alyzes the essence of political modernization, its varieties, components, as well as political and philosophical foun-
dations. The factors that influence the process of political modernization: the types of socialization; type of society
by the degree of his tradition or technogenic; degree of political self-government; the level of technological devel-
opment, the ethnic factor, religious factor were investigated in the article. It shows an incorrect original political
modernization in Ukraine and the need for a secondary political modernization. There were studied traditional
and new systems of worldviews. The role of ideology in social management and political modernization was shown.
Agent-system worldview as a progressive worldview which is based on concepts of artificial intelligence and system
analysis was represented. Describes the advantages of the agent-system worldview: a unified approach to the de-
scription of the material and spiritual processes of the surrounding reality with the minimum number of funda-
mental concepts; a high level of formalization and possibility of mathematical and software modeling as abstract
concepts and specific socio-political processes. Some of the fundamental philosophical concepts have been inter-
preted from the point of view of the agent-system worldview.
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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 про-
цесу. Політична організація (політичний інститут) і її основні елементи складають основу розвитку
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 конк-
ретних політичних системах та політичних режимах. Таким чином, політична система та влада як мета
її існування є сутністю, субстанцією політики, єдністю всього політичного різноманіття, що визначає
всі політичні явища. Влада опосередкована політичною системою, що є інструментом, засобом до-
сягнення та реалізації влади.

Тому політичний розвиток є розвитком політичної системи, її системною модернізацією.
Сучасний підхід до тлумачення політичного розвитку (Д. Коулман, Л. Пай) визначає політичний

розвиток, як поєднання процесів структурної диференціації, зростаючої потреби в рівності, роз-
ширенні функцій політичної системи.

Існують такі критерії політичного розвитку: структурна диференціація; здатності системи, тен-
денції до рівноправності, придбання нових можливостей.

1. Структурна диференціація відображає процес ускладнення соціальних відносин внаслідок реа-
лізації закону зростаючого різноманіття діяльності людей і появи нових груп, інтересів. Для того
щоб політична система була дієвою, їй необхідна сильна структурна диференціація і висока спеціа-
лізація функцій політичних інститутів. Прості і складні політичні системи схожі за своїми фун-
кціями, але розрізняються за структурними характеристиками.

2. Здатності системи. Вони бувають трьох типів:
2.1.Здатність до інновацій, тобто здатність адаптуватися до нових проблем, гнучко реагувати на

нові імпульси і непередбачені ситуації.
2.2.Здатність до мобілізації — тобто здатність мобілізувати ресурси людські, матеріальні для ви-

рішення завдань. Мобілізація ресурсів полягає в такому:
2.2.1.Перетворенні неясних очікувань мас в конкретні програми;
2.2.2.Розробці і поширенні колективних дій;
2.2.3.Наявності політичних ідей, здатних захопити маси;
2.2.4.Накопиченні необхідних ресурсів;
2.2.5. Авторитеті лідерів.
2.3.Здатність до виживання, тобто здатність політичної системи до вироблення лояльних форм

поведінки за допомогою політичної соціалізації.
3. Тенденція до рівноправності. Вона характеризується:
3.1.Участю народу в політичній діяльності.
3.2.Універсальним характером законів.
3.3.Рекрутуванням на державні пости на основі виборів.
4. Придбання нових можливостей:
4.1. Ітегративної можливості, тобто створення національної єдності народу і раціональної бю-

рократії.
4.2. Можливості налагодження міжнародних контактів.
4.3. Можливості створення громадянської політичної культури.
4.4. Розподільчої можливості, тобто поширення стандартів добробуту.
Політичний розвиток, модернізація є придбання політичною системою нових позитивних якостей

і нових можливостей, що дозволяють їй ефективно адаптуватися в нових проблемних ситуаціях [6].
Існують такі концепції модернізації політичної сфери Д. Ростоу і С. Хантінгтона:
1. Д. Ростоу виділяє три ключові цілі: національна єдність; стабільна влада; рівність.
2. С. Хантінгтон визначає модернізацію як процес, що включає три процеси: раціоналізацію

влади; диференціацію соціальних, державних, громадських структур; підвищення рівня політичної
участі. Він запропонував відрізняти концепцію політичної модернізації від соціально-економічної;
передбачає існування популістської і технократичної моделей політичної модернізації. С. Хантін-
гтон попереджає, що «там, де існуючий політичний режим високо автократичний, його швидка
і насильницька заміна демократичним режимом вельми сприяє появі масових екстремістських
рухів, які спрямовані на перетворення нової демократії в антидемократичних напрямках».

В економіці модернізація виглядає як:
– розширення новітніх технологій;
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– широке освоєння природних ресурсів;
– розвиток ринків товарів, капіталу, праці, послуг;
– розвиток ринкових відносин.
У соціальній сфері модернізація виглядає як ослаблення запропонованих типів соціальності і по-

силення нових зв’язків, диференціації суспільства, поділом між виробництвом, політикою та гро-
мадською діяльністю.

У культурній сфері — диференціацією духовних систем і цінностей.
У сфері політики — утворенням централізованих держав, переходом від авторитаризму і тоталі-

таризму до демократії як формі політичного режиму.
Політична модернізація означає (на думку С. Ейзенштадта):
– створення диференційованої політичної структури з високою спеціалізацією політичних ролей

і інститутів;
– територіальне й функціональне розширення централізованого законодавства адміністрацій та

політичної активності;
– постійне включення в політичне життя нових груп та індивідів;
– збільшення числа і ролі раціональної бюрократії;
– ослаблення ролі традиційних еліт.
Визначення типу модернізації. Політична діяльність є процесом політичного управління соціаль-

ною системою за параметрами мінімуму конфліктності, максимуму політичного, соціального, куль-
турного, технологічного, економічного розвитку.

Політична модернізація є процесом оптимізації політичного управління соціальною системою.
Оптимізація політичного управління проводиться шляхом оптимізації системи управління та ме-
тодів (алгоритмів) управління. Під системою управління мається на увазі політична система, під
методами управління — політичний режим і політичні програми, за якими реалізуються різні види
політики — державна, соціальна, економічна, технологічна, культурна. Доцільно виділення в окреме
поняття технологічної політики і виведення її з обсягу поняття економічної політики. З одного боку,
технології є частиною економіки, з іншого боку, останнім часом під економікою маються на увазі
сфери, які є не тільки непродуктивними а й соціально небезпечними, такі як наприклад, наркотор-
гівля, війна, гіпертрофовані та корумповані торговельна, кредитна і посередницька діяльність.

Як політика, так і політична модернізація, з філософської точки зору, є процесами теоретичного
і практичного освоєння дійсності у сфері політики, політичного управління.

Як і будь-яка теоретико-практична діяльність, політична модернізація заснована на викорис-
танні попереднього позитивного досвіду і його результатів, щоб кожного разу не починати заново
процес освоєння дійсності, не відкривати заново вже відомі закономірності і не повторювати минулі
помилки. З цієї точки зору, оригінальна модернізація, що вже за своїм визначенням не враховує до-
свід вже наявних модернізацій, є не кращим варіантом модернізації в порівнянні з модернізацією
вторинною, на підставі вже наявного досвіду і закономірностей інших модернізацій. Таким чином,
найбільш доцільною є політична модернізація вторинного типу.

Політичний розвиток та модернізація обумовлені переходом від традиційного суспільства до тех-
ногенного, як наслідок розподілу праці та ускладнення процесу управління, а політична модернізація
є окремим випадком історичної, цивілізаційної модернізації як переходу від традиційного суспільства
до індустріального та постіндустріального, під впливом техногенного розвитку цивілізації, та обумов-
лена необхідністю управління суспільством, що постійно розвивається та ускладнюється. Традиційне
суспільство засноване на звичці, інерції, традиції, нерухомості, підпорядкуванні індивіда суспільству
як його другорядної і повністю залежної від суспільства складової. Сучасне суспільство засноване на
універсальних цінностях і його основним елементом стає індивід. З цього випливає таке: 

1. Належність до певного типу цивілізації визначає перспективи розвитку одних держав та стри-
мання розвитку інших. Традиційна цивілізація є атавістичною, а нині, на тлі глобальних перетво-
рювань, можна сказати, що і дегенеруючою формою цивілізації. Тому впровадження її цінностей,
норм, та ідеології може надати гальмуючий, а потім і зовсім деструктивний вплив на всі сфери життя
країни, де вони впроваджуються. Водночас упровадження цінностей, норм та ідеології техногенної
цивілізації може зробити країну такою, що динамічно розвивається і виходить на перші ролі у сві-
товому співтоваристві. Країни, що належать до традиційного типу цивілізацій, є політично вразли-
вими та схильними до політичного маніпулювання іншими країнами, тому що політичні рішення
у таких країнах здебільшого приймає одна людина, і нею легше маніпулювати в порівнянні з ко-
лективним органом прийняття рішень.

2. Традиційний шлях розвитку цивілізації, протилежний техногенному, ніяк не передбачає пе-
редовий світогляд і розвиток науки і технологій, тому що підтримка цивілізованого стану на висо-
кому технологічному рівні потребує постійних та важких зусиль. Впровадження в підсистему
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культури політичної системи держави (згідно з теорією політичної системи Т. Парсонса) традицій-
них культурних цінностей за недостатнього розвитку політичної соціалізації може призвести до зни-
ження технологічного рівня і руйнування економічної підсистеми, слугуючи, таким чином,
інструментом деструктивної антидемократичної політичної маніпуляції. Заклики до зупинки тех-
нічного прогресу та впровадження цінностей традиційної цивілізації є політичною маніпуляцією
з метою підриву науково-технічного, економічного і військового потенціалу.

Критерієм розвитку та модернізованості суспільства є рівень техногенності, технологічності, рі-
вень і якість життя, переважання частки політичного управління, тобто політичного менеджменту
та маркетингу на основі зацікавленості та заохочення громадян, у порівнянні із державно-адмініс-
тративним управлінням за допомогою владного примусу.

Процес відтворення демократії включає в себе такі складові: політична культура, виникнення
громадянського суспільства, самоорганізація громадянського суспільства, активна та конструктивна
політична дія, демократична реінституціоналізація як синтез у діалектичному сенсі, що співвідно-
ситься з інституціоналізацією як тезою і деінституціоналізацією як антитезою.

Політична модернізація обумовлена переходом від традиційного суспільства до сучасного під
впливом техногенного розвитку та політичною соціалізацією.

Політична соціалізація є засадою процесу системної модернізації і має сенс розгляду її у контексті
еволютивного розвитку, з чого випливає таке: 

1. Політична соціалізація є етапом процесу еволютивного генезису, розвитку соціалізації, який
включає в себе такі стадії як: антропологічна соціалізація, політична соціалізація та політико-гло-
балістична соціалізація. Ці стадії, етапи являють собою ступені розвитку людського мислення від
простого до складного, від конкретного до абстрактного, в напрямку його ускладнення, відповідно
до ускладнення процесів у світі, в якому живе людина, і докладніше описуються таким чином:

1.1. Антропологічна соціалізація є процесом засвоєння індивідом правил поведінки у людському
суспільстві як такому, та соціальних стандартів суспільства.

1.2. Політична соціалізація є процесом засвоєння індивідом правил поведінки у політичному
суспільстві та політичних стандартів суспільства.

1.3. Політико-глобалістична соціалізація є процесом засвоєння індивідом та суспільством ідей
політичної глобалістики та екології, є найвищим ступенем попередніх стадій соціалізації.  

2. За аналогією з антропологічною соціалізацією, при якій  відбувається процес виокремлення
людського «Я», вихідним пунктом політичної та політико-глобалістичної соціалізації є виокрем-
лення політичного та космополітичного «Я». Якщо своє фізичне, антропологічне, людське «Я» не
усвідомлюють тільки психічно хворі члени суспільства, то своє політичне «Я» не усвідомлюють до
кінця свого життя більшість психічно здорових людей, залишаючись все життя «політично-боже-
вільними», політичними іграшками в руках маніпуляторів від політики.

3. Має місце політико-соціалізаційний парадокс: з одного боку, політика є найважливішим
видом людської діяльності, що визначає існування людського суспільства; з іншого боку, переважна
частина членів людського суспільства є політично неадекватними, соціопатами, з точки зору полі-
тичної свідомості.

У світі, що глобалізується, настає час розподілу діяльності, якою буде зайнята та чи інша країна
майбутнього світового співтовариства згідно з концепцією «органічного зростання», концепції «су-
часної світ-системи» Валерстайна [11, с. 707–729], в якому кожен регіон світу виконуватиме певні
функції.  Починаючи з Середніх віків у світовій історії відбувалася послідовна зміна парадигм гро-
мадського розвитку, кожну з яких визначала панівна галузь економіки — сільське господарство і ви-
добуток корисних копалин; промисловість і виробництво товарів народного споживання; надання
послуг і управління інформацією [8 , с. 263]. Деякі країни пройшли весь шлях розвитку, деякі зали-
шилися у Середніх віках, тому кожна з країн буде виконувати функції згідно зі своїм розвитком,
згідно зі своїм технологічним розвитком.

У зв’язку з цим особливої актуальності набувають цивілізаційно-техногенні фактори політичного
розвитку, системної політичної модернізації, до яких входять: технологічний розвиток, самоврядна
(така, що саморегулюється) система державного та політичного управління та політико-глобаліс-
тична соціалізація (як процес засвоєння ідей політичної глобалістики та екології і вищий етап ево-
лютивного розвитку антропологічної та політичної соціалізації).

Оскільки, по-перше, системна політична модернізація означає оптимізацію політичної системи
та політичного режиму, а демократична політична система і демократія є саме оптимальними варі-
антами політичної системи та режиму; по-друге, модернізація є комплексним явищем, що охоплює
всі сфери політики та потребує участі всіх громадян як політичних акторів, тобто наявності грома-
дянського демократичного суспільства; по-третє, процес модернізації як впорядкований процес
може йти тільки при демократичному консенсусі міжцивілізаційних, міжкультурних та міжетнічних
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відмінностей як гарантії запобігання конфліктів на основі цих відмінностей, то системна модерні-
зація України повинна здійснюватися саме шляхом демократизації, при цьому слід враховувати такі
моменти:

1. Досвід українського державотворення показав нездатність України йти шляхом оригінальної
політичної модернізації за прикладом передових країн західних демократій через низьку політичну
культуру населення України. Тому для продовження та завершення політичної модернізації України
необхідно обрати шлях вторинної політичної модернізації.

2. Вторинна політична модернізація України може бути виконана шляхом перенесення в укра-
їнське політичне середовище політичних систем передових демократичних країн із залученням спе-
ціалістів державного і політичного управління з цих же країн при одночасному підвищенні рівня
політичної культури населення, без якого подібне перенесення не дасть результату. У зв’язку з тим,
що підняти рівень політичної культури відразу по всій країні неможливо, то модернізацію викону-
вати шляхом створення локальних політичних автономій у європейсько-американському політич-
ному напрямку, організацією незалежних регіональних зон прогресивного політико-економічного
розвитку у тих регіонах, де рівень політичної культури найвищий. Це можливо за таких умов:

2.1. Створення локальних національних політичних автономій у межах держави, у тих регіонах,
де рівень політичної культури максимально високий у порівнянні з іншими регіонами (Західна Ук-
раїна), без порушення державної та територіальної цілісності України.

2.2. Політична автономія повинна здійснюватися за британським, швейцарським, скандинав-
ським або американським зразком, із залученням зацікавлених фахівців державного і політичного
управління з цих країн при одночасному підвищенні рівня політичної культури населення.

2.3. Політичним і моральним обгрунтуванням створення такої автономії американо-європей-
ського типу є фактичне, протягом десятиліть, існування політичної автономії кримінально-росій-
сько-азіатського типу на сході України, що привело до всебічної деградації та розколу української
держави, до громадянської війни та іноземної військової агресії.

2.4. Є необхідним швидкий і радикальний технологічний розвиток цієї автономії, що є єдиним
способом радикального ж підвищення рівня життя в порівнянні з іншими регіонами, що створить
у решті регіонів громадську мотивацію для таких же політичних трансформацій.

3. Останнім часом етнічний і релігійний чинники набувають все більшого впливу у процесах
державотворення та державної трансформації. Підтвердженням цьому служить виникнення таких
державоподібних утворень як так звані «Ісламська держава», «Донецька народна республіка», «Лу-
ганська народна республіка». В основі таких утворень лежить як етнічно-культурна ідентифікація,
так і релігії, відповідно іслам і православ’я, які в цьому разі виступили як державні ідеології і навіть
призвели до утворення «ісламських» і «православних» армій. З точки зору цивілізаційного підходу,
всі ці «держави» належать до традиційного типу цивілізацій і є прикладами радикальних державно-
політичних трансформацій у напрямку традиційної, азіатської цивілізації, тобто є прикладами по-
літичної «демодернізації», політичної деградації. Це підтверджує те, що для збереження України та
її європейського вектора розвитку в рамках процесу вторинної модернізації азіатсько-сепаратист-
ським тенденціям слід протиставити такі ж локальні державно-політичні трансформації протилеж-
ного напряму, європейсько-американського, в рамках політичної автономії, що не порушує
державної та територіальної цілісності.

Наслідком неефективної самостійної оригінальної модернізації стає формування неефективної
внутрішньої та зовнішньої політики, яка зробила з України «гібридну державу», для якої характерним
є поєднання залишків старої радянської системи та нових економічних і політичних інституцій. Полі-
тичний 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].
Як показав невдалий досвід вторинної модернізації постколоніальних країн в 60-х роках 20-го

століття, причиною невдач був низький рівень політичної культури населення цих країн, в результаті
чого з’явилося саме поняття політичної культури як моделі політичної поведінки, на основі певного
рівня політичної свідомості. Політична свідомість і політична поведінка у свою чергу визначається
типом світогляду: при прогресивному світогляді свідомість і поведінка цивілізовані і креативні, при
примітивному — дикі і деструктивниі. Наплив до Європи мігрантів і біженців з Близького Сходу,
які мають примітивний повсякденний і релігійний світогляд і які в результаті цього виявилися
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невідповідними соціально-політичним стандартам цивілізованого світу, веде Європу до соціальної,
економічної та демографічної катастрофи, й це підтверджує викладене вище. Культура і різні види
культурної ідентифікації визначають моделі згуртованості, дезінтеграції і конфлікту [12]. 

Роль світогляду в соціально-політичному управлінні ілюструється діаграмою співвідношення пси-
хічних і соціальних сфер (дивись рис. 1), який показує, що в основі сфер суспільства і культури лежать
психічні сфери [10 , c. 376], які повністю визначаються світоглядом, що детермінує систему базових
цінностей суспільства. При розбалансованості системи цінностей у суспільстві починаються кон-
флікти. У свою чергу соціальні конфлікти негативно впливають на ціннісне ядро, яке іменується
архетипічним комплексом суспільства і яке охороняє суспільні традиції, а також формує ідентичність
людей. Сторонній культурний вплив на ціннісне ядро породжує соціокультурні конфлікти [9, с. 277–282].
Джерелом небезпеки у теперішній час є конфлікт цінностей, пов’язаний з конфліктом культур та
цивілізацій [5, с. 12–16], які також детермінуються світоглядом соціально-політичного індивіда.

Рис. 1. Співвідношення психічних та соціальних сфер [10 , c. 376]

Система світогляду, яка прийнята на цьому етапі історичного розвитку людства як найбільш пра-
вильна і ефективна, становить загальну основу і єдину базу системи всіх видів приватних наукових
знань (як точних, так і гуманітарних), яку має у своєму розпорядженні це суспільство і яка є теоре-
тичною основою практичного освоєння дійсності людським суспільством, а також основою полі-
тичної свідомості і дії.

Водночас будь-яка світоглядна система базується на сукупності деяких понять, у свою чергу обу-
мовлених рівнем розвитку цієї системи, та всіх видів приватних наукових знань. Таким чином,
у кожному світогляді можна виділити базові поняття світогляду (БПС), що його визначають.

Наприклад, за допомогою БПС китайського світогляду — «Інь» і «Ян» можна робити логічні ви-
сновки про полярності буття, і водночас про його системність, діалектичну єдність його протилеж-
ностей: якщо є біле, значить має бути і чорне, чорне без білого не існує, істина посередині, і т.д. Це
призвело до виникнення китайської філософії, в той час як у багатьох інших народів філософії прак-
тично не було, а Нільса Бора це поняття призвело до відкриття принципу додатковості. У релігійній
філософії масонства базовим поняттям, метафорою є процес обробки каменю, з якого випливають
всі інші поняття і концепції: оброблений або необроблений камінь (майстер і учень), піраміда або
купа каміння (земний Едем або ворогуюче між собою дике людське стадо), і т.д. БПС релігій є іє-
рархічні, родові, рабовласницькі і феодальні відносини, антропоморфні аналогії.
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Вихідним, базовим поняттям філософії як науково-теоретичного світогляду є людина. Решта поняття
виводяться шляхом поєднання з вихідним поняттям допоміжного поняття — тріади діалектичного роз-
витку — теза-антитеза-синтез: людина — теза; світ, у якому вона живе, тобто не-людина, те, що протис-
тоїть людині — антитеза; сукупність відносин людина-світ, що пов’язують людину і світ — синтез.

Головним відношенням у системі людина-світ є відношення діяльності з підтримки якісної ви-
значеності людини у світі, виживанню в середовищі, що оточує її. Якісна визначеність означає, що
людина або існує в середовищі світу як щось окреме і визначене, або перестає існувати і розчиня-
ється в середовищі світу. 

Діяльність щодо практичного освоєння дійсності з метою виживання в навколишньому середовищі
(підтримання якісної визначеності, відмінності від середовища), задоволення пов’язаних з цим потреб
і інтересів, що їх опосередковують, є субстанціальною, суттєвою ознакою, атрибутом людини.

Відношення складається з протилежностей, що складають суперечності, антагоністичні або не-
антагоністичні. 

На відміну від тварини, що існує в неантагоністичній суперечності з навколишнім середовищем, яке
вирішується здібністю тварини до органічного пристосування до середовища для виживанням в ньому,
людина змушена змінювати навколишній світ, створюючи штучне середовище проживання, яке існує
на шкоду навколишньому середовищу і відношення світ-людина із самого початку є антагоністичним.
Але в перспективі антагонізм може бути знятий відтворенням природного середовища за допомогою
тієї ж перетворюючої людської діяльності, але на більш високому рівні її розвитку, що забезпечує її гар-
монію з навколишнім світом як органічної частини світу, що розвивається в одному напрямку з цілим.

Світогляд має бути науковим, а отже, його теорії повинні бути максимально абстрактними і підда-
ватися формалізації, математизації. На сьогодні таким вимогам найбільше задовольняє системний сві-
тогляд. Базове поняття, що лежить в основі системного світогляду — «управління» — передбачає
комплекс пов’язаних з ним понять: система, середовище, самоврядність (здатність до самокерування,
самоуправління); зворотний і прямий зв’язок; вектор стану, вектор помилки. Як і елементи інших сві-
тоглядів, такі поняття, взяті з теорії автоматичного управління, відображають рівень розвитку систем
і методів їх опису, що існував до появи комп’ютерних технологій або на ранніх стадіях їх розвитку.

У зв’язку з цим пропонується агентно-системний підхід і агентно-системний світогляд (АСС або
АГСС), викладений автором у [4], в якому базовим і світоглядно самодостатнім поняттям пропо-
нується поняття «агент» в тому сенсі, в якому воно використовується у філософії (як суб’єкт діяль-
ності стосовно до об’єкта) і теорії штучного інтелекту.

З філософської точки зору агент (або агентна система, при акцентуванні уваги на внутрішній ор-
ганізації агента) — це сутність, яка діє в навколишньому її світі з певною метою. Агент — це суб’єкт
дії (фізичної, біологічної, соціальної, космічної), що має певну мету щодо деякого об’єкта і прагне
змінити стан цього об’єкта відповідно до цієї мети. 

З кібернетичної точки зору, агент — це відносно автономна система, яка здатна сприймати вплив
із зовнішнього світу за допомогою рецепторів (рецепторного блоку сприйняття середовища), ви-
значати свою реакцію на цей вплив за допомогою асоціаторов (асоціативного, інтелектуального
блоку, блоку прийняття рішень) і здійснювати цю реакцію з допомогою ефекторів (ефекторного
блоку впливу на середовище).

З теоретико-множинної точки зору, агент — це впорядкована множина взаємодіючих елементів
і їх підмножин, що виконують рецепторну, асоціативну і ефекторну функцію згідно з певною ці-
льовою функцією в рамках певної цільового процесу.

Таким чином, визначення агента включає в себе максимально абстрактні і фундаментальні фі-
лософські та математичні поняття, такі як: «множина», «порядок», «взаємодія», «самоорганізація»,
«організація».

Агенти мають такі властивості [7]: 
– автономність: агенти діють самостійно без безпосередньої участі людини і можуть в деяких

межах самі управляти своїми діями;
– соціальність: агенти взаємодіють з іншими агентами (можливо з людиною) за допомогою пев-

ної мови комунікації;
– реактивність: агенти сприймають навколишнє середовище (яке може бути фізичним світом,

множиною інших агентів) і адекватно реагують на її зміни;
– активність: агенти мають цілеспрямовану поведінку, проявляючи при цьому ініціативу.
Системи, що описуються і досліджуються теорією систем і теорією автоматичного управління,

що лежать в основі системного світогляду, призначені для управління матеріально-енергетичними
потоками в фізичних системах з фіксованою структурою.

Водночас, сучасний світ характеризується розвитком систем, що керують інформаційними по-
токами в системах з динамічною структурою (наприклад, комп’ютерні, торговельні та транспортні
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мережі, інтелектуальні системи). При цьому використовуються поняття, які за своєю інформативністю
і широтою охоплення описуваних явищ істотно вище понять, що використовуються в теорії систем
та теорії автоматичного управління, що становить основу системного світогляду. Так, математичний
апарат теорії автоматичного управління представлений теорією диференціальних рівнянь, які при-
значені для вирішення завдань щодо визначення кількісних значень параметрів системи при фік-
сованій, статичній структурі цієї системи. На противагу цьому, агентно-системний світогляд може
використовувати апарат дискретної математики (зокрема математичну логіку, теорію графів, теорію
автоматів, семантичні мережі), який дозволяє досліджувати не тільки кількісні, але також якісні ха-
рактеристики систем із динамічною структурою. Поняття «агент» не тільки добре формалізоване,
але і вже представлено у вигляді комп’ютерних програм, що моделюють агентів, їх властивості та
поведінку, та вже давно використовуються в системах управління інформаційними і матеріально-
енергетичними потоками. Можлива модель політичної системи, в основу якої покладено поняття
інтелектуального агента — обчислювальної системи, поміщеної у зовнішнє середовище, здатної
взаємодіяти з ним, здійснюючи автономні раціональні дії для досягнення певних цілей [3, c. 114].

З’єднання базового поняття з допоміжним поняттям дає інтерпретацію філософських концецій
з точки зору агентно-системного світогляду.

Так, з’єднання базового поняття «агент» і допоміжного «розвиток» дає концепцію головного призна-
чення, надзавдання людства і сенсу життя людини — розширення «агентності» як атрибутивної властивості
агента — на зовнішній і внутрішній світ, розвиток «агентних складових»,  «агентних аспектів» людини або
людства як системи стосовно навколишнього середовища, зовнішнього світу — рецепторної, асоціативної
і ефекторної складових, що обумовлюють розвиток теоретичного і практичного освоєння дійсності. 

Базовому поняттю агентного світогляду органічно притаманний зв’язок з такими поняттями, як
«просторова багатомірність дійсності», «система» і «алгоритм».

Поняття просторової багатовимірності дійсності передбачає існування фізичних просторів з чис-
лом вимірів вище трьох у складі єдиного світового багатовимірного гіперпростору і підпросторів,
що складають цей багатовимірний гіперпростір і є його «проекцією». Одним із таких підпросторів
є тривимірний світ. Допустимість цієї гіпотези обгрунтована наявністю в сучасній фізиці теорії ба-
гатовимірності Всесвіту і матеріально-енергетичного обміну з іншими вимірами, що застосовується
для пояснення існування електричних зарядів і силових ліній електричного поля. З точки зору ідеа-
лізму, гіперпростір є агентом з максимальними можливостями сприйняття, мислення і дії.

Онтологічний алгоритм системи (ОАС) — спосіб функціонування системи, за якого вона зберігає
якісну визначеність (існує) необмежено довго внаслідок своєї оптимальності.

Будь-яка система існує тільки за умови хоча б часткового функціонування згідно з ОАС. Чим по-
вніше алгоритм функціонування системи відповідає ОАС, тим тривалішим є період збереження нею
своєї якісної визначеності (існування системи).

Гіперпросторова розподільно-параметрична агентна система (ГРАС) — агент, що існує у всіх під-
просторах світового гіперпростору з розподіленими системними параметрами і характеристиками
(властивостями, структурою і функціями, які безперервно розподілені у всіх, або певних підпрос-
торах (вимірах) єдиного гіперпростору дійсності (багатовимірного світу)).

Агент з зосередженими параметрами — окремий випадок ГРАС.
Поняття ГРАС і ОАС є універсальними з точки зору відображення матеріального і ідеального, опису

об’єктів матеріалізму і ідеалізму, мають матеріалістичні і ідеалістичні проекції (або інтерпретації).
Матеріалістична проекція ГРАС є Буття (матеріальний Всесвіт), ідеалістична — Бог. Ма те рі -

алістична проекція ОАС є закони Буття (закони матеріальної Всесвіту), ідеалістична — божі заповіді.
Таким чином, матеріалістичні проекції (інтерпретації) ГРАС і ОАС є відповідно: Буття і закони

Буття (матеріальний Всесвіт і його закони); ідеалістичні проекції (інтерпретації) — Бог і Божі за-
повіді відповідно.

Поняття «агентність» проектується на вихідні (або кінцеві) філософські поняття матеріального
і духовного (буття і пізнання, матеріалізму і ідеалізму) у вигляді понять матеріальної та духовної
агентності. Далі ці поняття поділяються на агентності: фізичну, біологічну, соціальну, асоціальную,
політичну, глобалістичну, космічну та т. д.

Так, поняття «Бог» можна інтерпретувати у філософських термінах і термінах агентно-системного
світогляду.

Формулювання у філософських термінах: «Бог — це сутність, яка ніколи не порушує божествен-
ний закон, завжди і всюди діє відповідно до божественного закону. Вона відрізняється від самого
божественного закону і сама є божественним законом. Якщо сутність порушує божественний закон
хоча б малою мірою, то вона вже не Бог».

Формулювання в термінах агентно-системного світогляду: «Бог — ГРАС, що реалізує ОАС із по-
милкою рівною нулю».
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«Не існує Бога без божественного закону, як способу його існування і управління сущим, так
само як не існує божественного закону, крім того, що виконує і застосовує Бог: Бог і божественний
закон є одне і те ж, Бог — це божественний закон».

«ГРАС, що реалізує ОАС з помилкою рівною нулю, не відрізняється від ОАС, отже, сама є ОАС».
Слід зазначити, що обґрунтуванням так званих «божих» заповідей релігій служить безсистемна,

еклетична сукупність позбавлених логічного зв’язку, достатнього обґрунтування і суперечливих
тверджень, у великій їхній кількості, які можна використовувати в дискусії, залежно від ситуації,
для доказу будь-яких тверджень. Така теологія розрахована на стародавній міфологічний і сучасний
повсякденний світогляд, що допускає порушення логіки (зокрема, закон виключення третього,
закон достатньої підстави, принципи однорідності простору і часу), емоційні аргументи, прямо про-
тилежні твердження. Абсурди теології обгрунтовуються складністю предмета і авторитетного дже-
рела, віруючим пропонується просто прийняти їх на віру і виконувати, в надії зрозуміти їх сенс
в майбутньому, яке, природно, ніколи не настане, бо усвідомити сенс абсурду неможливо.

Існує основне питання і основна суперечність авраамічної, християнської теології, що полягає в та-
кому: її концепція Бога містить суперечність у тому, що Бог вважається нескінченно всемогутнім і не-
скінченно всеблагим і всемилостивим при одночасній наявності пекла і раю. Якщо Бог всеблагий
і всемилостивий батько, то чому він прирік частину своїх створених дітей на вічні муки пекла, знаючи
наперед їх вибір на користь гріха? Якщо він все-таки всемилостивий, то єдиною причиною, котра ви-
правдовує його з точки зору моралі і моральності за створення частини людей для вічних мук у пеклі є те,
що він не всемогутній і не може передбачити вибір грішників, якщо ж може, то він не всемилостивий.

Так звана «свобода волі» також анулюється наявністю раю з вічним блаженством і пекла з віч-
ними муками, які жорстко орієнтують віруючого індивіда на рух в напрямку від пекла до раю і, при-
родно, на виконання сукупності правил поведінки, що регламентуються божими заповідями.

Свідки Єгови намагаються вирішити цю суперечність шляхом виключення пекла із загальної
концепції буття, замінюючи його смертю, але знову ж таки, всемогутній і всеблагий Бог не повинен
створювати своїх дітей, прирікаючи їх на смерть.

Таким чином, якості могутності і благості, за умови створення людства не для смерті і вічних
мук, можуть бути притаманні одночасно тільки при їх кількісному обмеженні. Але при обмеженні
яких-небудь кількісних характеристик божественних якостей виникає суперечність з категоріями
безмежності і вічності Бога, які є категоріями нескінченної кількості і якості.

Вирішення цієї суперечності і створення логічно несуперечливої теорії загального буття і єдності
верхнього рівня (що включає в себе поняття Бога, людини і всесвіту) можливо шляхом уведення в цю
теорію поняття еволюції, яка пов’язує кінцеве і нескінченне за рахунок розвитку кінцевого в бік не-
скінченності, як це представлено у теорії трансгуманістичного прогресу (ТЕОТРАНГПРО), згідно
з якою людина є проміжною ланкою, етапом між неживою матерією і світовим розумом, надрозумом.

На більш конкретному рівні це виглядає як розвиток агентних якостей і характеристик (агентності)
системи, будь то Бог чи людина. З цієї точки зору Бога можна описати або інтерпретувати як: вищий
агентний фактор формування енергоентропійних самоврядних (таких що самоорганізуються) систем,
сутність або цивілізацію, що з’явилися в як завгодно далекому минулому в порівнянні з часом існування
людини чи людства, і еволюційно розвинулася до як завгодно високого ступеня досконалості в порів-
нянні з людським рівнем розвитку. Причому, рівень розвитку людини, або цивілізації, інтерпретується
як ступінь агентності, тобто ступінь можливості теоретичного і практичного освоєння дійсності за до-
помогою рецепторної, асоціативної та ефекторної функції (тобто сприйняття, мислення і дії). На ко-
ристь такої інтерпретації служить релігійний догмат про антропоморфності Бога.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в Україні неможлива оригінальна політична мо-
дернізація й необхідна вторинна політична модернізація впровадженням прогресивних політичних
систем в локальних політичних автономіях з європейсько-американським політичним напрямком і ра-
дикальним політико-культурним та технологічним розвитком, без порушення державної цілісності.

Основою подібних політико-системних модернізацій обов’язково повинен стати високий рівень
політичної культури, який базується на прогресивному світогляді. Водночас адепти традиційних апо-
каліптичних і месіанських культів у принципі не визнають права людини в сучасному демократичному
їхньому розумінні, можливість і навіть доцільність вирішення глобальних проблем, досягнення хоча
б якоїсь соціальної гармонії як в окремій країні, так і в усьому світі, очікуючи, а можливо, навіть й на-
ближуючи використанням сучасних озброєнь та технологій бажаний «кінець світу» або «прихід месії»,
при якому вони, згідно із своєю вірою, будуть у кращому становищі, ніж усі інші «невірні». Формально
не визнаючи політику сферою своєї діяльності, подібні релігійні рухи фактично можуть займатися по-
літикою в найгіршому і найреакційнішому її вигляді, не усвідомлюючи цього, або самостійно, або під
стороннім впливом. Зростаюча роль релігійного чинника показує, що політична модернізація можлива
лише на основі прогресивного світогляду, яким може виступити агентно-системний світогляд.

Євген Отдєлєнцев. Демократична системна модернізація та її світоглядний аспект
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто питання громадянськості (активного використання громадянських прав) як складової де-

мократичної політичної культури, яка легітимізує державну владу і робить її ефективною. Дано авторське
визначення громадянськості. Проаналізовано джерела дослідження начал громадянськості. Розкрито саме
поняття громадянськості та його складові і прояви. Досліджено умови реалізації громадянської активності,
її форми та інституціоналізацію. Розглянуто актуальні питання діяльності громадсько-політичних об’єд-
нань в Україні як суб’єктів державної політики. Розкрита правова база реалізації громадянської активності
в Україні та впливу громадян на формування і реалізацію державної політики. 

Ключові слова: громадсько-політичні об’єднання, громадянськість, громадянське суспільство,
взаємодія влади і громади, державна політика, демократичне врядування.
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SUMMARY
This article examine the questions of citizenship (active use of civil rights) as a part of a democratic po-

litical culture that legitimizes state authority and makes it effective. Given the authors’ definition of citizen-
ship. Analyzed the sources of research the principles of citizenship. Disclosed the concept of citizenship and
its components and manifestations. Examined the conditions of implementation of civil activity, its shape
and institutionalization. Reviewed urgent questions of the activity of social and political organizations in
Ukraine as subjects of public policy. Disclosed the legal base of implementation of social activity in Ukraine
and impact of citizens on the formation and implementation of public policy.
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Авторитетності й легітимності владі надають саме через її обмеження, через формальну регла -
ментацію її прерогатив. Однією з форм такого обмеження є ліберальна традиція розрізнення держа -
ви та громадянського суспільства, заперечення втручання держави у приватне життя громадян.
Сучасна проблема суспільного розвитку України полягає у тому, щоб відродити громадськість як
інституцію, що легітимує й контролює владу, відродити відмінність і рівновагу між державою та
громадянським суспільством, захистити громадянське суспільство. У період після піднесення гро -
мадських рухів, зокрема, Революції Гідності, необхідно суспільну енергію спрямувати у кон -
структивне русло, використовуючи легітимні способи взаємодії влади і громади. 

Демократичне суспільство, яке залежить від ініціативи та залученості громадян у суспільно-
політичні процеси, потребує активної громадської участі. Людині для її становлення як громадянина
необхідно отримати систему політичних цінностей, ідей, в які вона може вірити і які є орієнтацією
у політичному середовищі, що дозволять адаптуватися в ньому. Значення активного учасника
суспільно-політичних процесів для становлення, зміцнення і збереження демократії обґрунтували
ще Г. Алмонд і С. Верба в роботі «Громадянська культура» [1, с. 943–985]. Є. Сербіна, посилаючись
на О. Митрошенкова, пише: «Демократична орієнтація суспільства виникає та функціонує лише
в контексті таких соціально-важливих функцій культури: 1. Тип соціальної пам’яті. Культура зберігає
попередній досвід, вона пов’язана з теорією і передбачає безперервність морального, духовного
життя людини, суспільства, людства. 2. Форма трансляції соціального досвіду. Культура характеризує
буття соціуму і людини, яке оновлюється, виступає як жива субстанція. Кожне покоління освоює
як наочний світ культури, способи і вміння технологічного ставлення до природи, так і культурні
цінності, зразки поведінки. 3. Спосіб соціалізації людини. Культура як стійка традиція соціальної
діяльності людини дає змогу переносити зразки соціальної поведінки від покоління до покоління.
Індивід виступає як носій культурних норм і зразків. У цьому сенсі культура постає і як продукт, і як
детермінанта соціального розвитку. У ситуації важкого вибору саме культура дає змогу людині
розвинути внутрішній світ, творчо реагувати на соціальні вимоги, усвідомлювати їх моральний,
естетичний, політичний або інший сенс, ухвалювати адекватні рішення» [2, с. 37]

Громадяни не є постійними учасниками політичного процесу. Разом з тим громадяни, які існують
у рамках громадянської культури, наділені резервом впливовості. Громадянська культура (змішана),
як і активістська політична культура (або «культура участі»), характеризується активною участю
громадян в тих умовах, що їм створює політична система і влада, разом з тим у процесах, які
змінюють владу і політичну систему в цілому. Хоча, як правило, громадяни не включені в політику
постійно, але стежать активно за ухваленням рішень, поведінкою осіб, які ухвалюють рішення, що
стосуються суспільства. Цей резерв впливовості — впливовості потенційної, інертної і не вираженої
в політичній системі — найкраще ілюструється даними, що стосуються здатності громадян в разі
потреби створювати політичні структури. Громадяни знають, що в разі необхідності можуть
мобілізувати своє звичайне соціальне оточення в політичних цілях. Це є потенційно активні
громадяни, яких під час Революції Гідності називали «диванна сотня».

Демократична держава базується на такій якості громадян, як громадянськість, яка потребує
активності для мобілізації потенційного впливу на владу, постійної поінформованої участі широкого
кола громадян у житті свого суспільства. Формування такої якості особистості, як громадянськість
на рівні індивіда є перенесення вимог системи в структуру особистості, інтеріоризацію її ключових
політико-культурних елементів.  

Ідея активної участі громадян у врядуванні набула особливої актуальності в другій половині XIX ст.,
коли почала формуватись соціологія як наука про суспільство і політологія як наука про владу.
Фундаментальні основи дослідження явища «громадянськості», що визначають «дух» громадян -
ського суспільства, були закладені в працях Е. Гідденса, Д. Коена, Ф. Гайека, Л. Гьєлла, К. Юнга.
На вивчення громадянськості були спрямовані також зусилля Т. Бєльської, A. Князєва, А. Ніжнік,
Ю. Нікіфорова, А. Скаліної, Г. Ломакіної,  В. Пащенко, О. Шапаренко. Вони розгля дають активну
громадську участь (громадянськість) як нагальну потребу громадянського суспільства. Громадянське
суспільство може розвиватися лише за умови, якщо більшість його членів свідомо будуть
відтворювати громадянські цінності, ідеї, норми й правила поведінки. З огляду на це важ ливим стає
усвідомлення поняття громадянськості, вироблення критеріїв громадянськості з метою зміни
стосунків усередині соціуму, зміцнення демократичних цінностей. 

Тлумачать поняття громадянськості по-різному. Зокрема, ще В. Даль у «Толковом словаре живаго
Великорускаго языка» трактував це поняття як «стан громадської общини; поняття та ступінь
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освіченості, необхідні для створення громадянського суспільства»; або «що належить до громад -
ського стану» [3].  

У Росії простежується певна специфіка розуміння громадянськості з акцентом на духовно-
моральні об’єднуючі засади, пріоритеті моралі над правом, що, на думку Ю. Нікіфорова та
А. Скаліної, відповідало сформованій в російській громаді традиції вирішувати всі питання з позиції
не стільки правових, скільки моральних засад. Особистість формується під впливом суспільства,
в якому ця особистість живе, а отже, «ступінь» громадянськості визначається тим, наскільки ця
особистість вписалася в соціально-політичні відносини і сприяє розвитку і зміцненню суспільного
устрою [4].  

Російський соціолог А. Стронін, аналізуючи моральний бік такого явища як громадянськість,
визначав його як єдність переказів, звичаю і моральних якостей людини [5]. А П. Лавров і Н. Ми -
хайлівський вважали вершиною прояву громадянськості — внутрішню готовність людини служити
вищим цілям, бути джерелом і рушійною силою морального вдосконалення суспільства [6].

Інші підходи до громадянськості використовують західні дослідники. Відразу хочу наголосити,
що українська наукова традиція має спільні витоки з західною традицією. Американський дослідник
Дж. Зевін, розмірковуючи про зв’язок патріотизму і критичного мислення, дійшов висновку, що
гро мадянськість — це здатність людини критично оцінювати як ситуацію в суспільстві в цілому, так
і рішення уряду зокрема. Такий підхід передбачає можливість для особи робити свій вибір,
заснований на знанні, освіченості, освіті (концепція «Освіченого патріотизму») [7]. Це ближчий до
нашого розуміння раціональний підхід, який прослідковується і у габермасівському дослідженні
структурних змін модерного суспільства «Структурні зміни громадськості». Тема громадянськості
є важливим чинником його теорії комунікативної дії загалом. Провідна ідея інституції громадськості
полягає в тому, щоб за допомогою публічного обговорення контролювати й легітимувати систему
панування, а також консенсуcно-дискурсивно розв’язувати конфліктні ситуації. Цьому також
відповідає ідея творення громадянського суспільства діяльними індивідами, які володіють такою
якістю, як громадянськість [8]. Е. Гідденс трактував поняття «громадянськості» як «сукупність
правил і ресурсів, що сприяють виробництву та відтворенню соціальних інститутів, «зафіксованих»
у часі й просторі» [9, с. 68].

Громадянськість — активна свідома діяльність громадян в інтересах всього суспільства, його
певної групи та себе самих. Знання та вміння використовувати адекватні інструменти врядування,
ухвалення рішень, взаємодії влади і громади та відповідальність за спільно ухвалені рішення. Це
якість активного громадянства.

На різних етапах розвитку суспільства громадянськість, на думку російської дослідниці Л. Куз -
не цової,  розумілася як:

– суспільно-державний патріотизм, тобто усвідомлення і відчуття приналежності до багато -
національного державно-організованого загалу, що включає в себе повагу до держави, конституції,
законів, державних символів, готовність захищати державний лад, законопорядок;

– класова, пролетарська солідарність, самовідстороненість, свідомість і організованість у бороть -
бі за наближення комунізму;

– інтегративна якість, що дозволяє людині відчувати себе юридично, соціально, морально
і політично дієздатним [10, с. 18]. 

Таке тлумачення громадянськості демонструє глибину перекручування поняття та маніпу лю -
вання суспільною свідомістю як за радянської доби, так і в сучасній Росії. Наведені визначення
описують явище пасивного громадянства, якому не притаманна громадянськість.

Поняття громадянськості включає в себе:
– розуміння своїх прав і свобод та вміння використовувати їх на практиці в рамках поваги прав

і свобод інших громадян;
– особисту відповідальність за свій вибір і свою поведінку, усвідомлення необхідних юридичних

і моральних зобов’язань перед суспільством і державою;
– дієве і критичне ставлення до соціальної реальності на основі вільного особистого вибору, мо -

ральних переконань і спонукань, ідеалів рівноправності громадян і суверенітету народу щодо влади;
здатність вести позитивний діалог з владою, іншими громадянами і громадськими організаціями;

– усвідомлення своєї громадянської ідентичності — приналежності до країни, суспільства
і держави, їх правового, культурного і мовного простору.

Таким чином, поняття «громадянськість» включає ряд компонентів: цінності, якості, знання,
позицію, дії — резюмує А. Іоффе [11, с. 19]. Ці компоненти необхідно уточнити, зокрема, конкре -
тизувати поняття відповідальності. Причому ця відповідальність має бути не абстрактною: «за
суспільство», «за державу», а конкретною — «за себе», «за конкретне рішення», «за конкретну
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справу». А розуміння своїх прав і свобод має щоденно реалізовуватись у повсякденному житті,
безумовно, без порушень прав і свобод інших громадян.

Отже, поняття «громадянськість» містить у собі низку складових: цінності, якості та позицію,
знання, вміння, дії, тобто багато в чому збігається з поняттям «політична культура», що є системою
домінуючих цінностей та нормативних моделей поведінки влади та громадян. Але громадянськість
є визначальним елементом саме активістського типу культури. Активістський тип політичної
культури (або «культура участі»), як і  громадянська культура (змішана) характеризується активною
участю громадян не тільки в тому, що їм дає політична система і влада, а й у тому, щоб відігравати
у ній активну роль, проявляти власну ініціативу.

Якщо у період Модерну громадянськість бачилася у взаємовідносинах громадян із державою на
вертикальному рівні, і вважалося, що вона не впливає на структуру й зміст відносин на гори -
зонтальному рівні, то у період Постмодерну розгляд громадянськості тільки через ставлення до
держави, крізь призму співвідношення особистих — громадських — державних інтересів не
відображає вповні зміст цього поняття. «Громадянськість охоплює своїм змістом цілісне, ініціативне
і відповідальне ставлення до соціального і природного світу; до життя в цілому як космо пла -
нетарного явища (тобто характеризує статус людини як глобального суб’єкта життя). Громадян -
ськість вносить у діяльність автономних суб’єктів (індивідів, груп, державних і громадських
інститутів), у співвідношення їхніх інтересів критерій загального, загальнолюдського (родового);
відображає причетність кожної людини (кожного створеного людьми інституту), до всієї сукупності
явищ, що становлять зміст «людського світу» [12].

Громадянськість — це стрижень особистості, навколо якого будуються всі інші її якості.
Громадянськість проявляється у вигляді індивідуальної поведінки, але опосередкованої соціокуль -
турною обстановкою. Механізмом реалізації громадянськості виступає громадська участь населен ня,
через яку проявляється його здатність до самоорганізації і суспільного самоврядування і про -
являється через громадські об’єднання. 

Громадські об’єднання є своєрідною ланкою між політичним і громадянським суспільством, між
«ни зами» і «верхами». Саме в цьому полягає їх стабілізуюча, інтегративна роль у суспільстві (Кон -
ституція України ст. 36, 37). Дослідження Р.Патнамом діяльності хорових гуртків та футбольних клубів
в Італії довели, що активна участь населення у роботі громадських об’єднань є основним чинником
ефективності роботи урядових інституцій та зростання економічного добробуту. Ефек тивному
врядуванню має передувати формування довіри між членами спільноти, що легітимізує владу [13]. 

Держава має постійно підтримувати громадянське суспільство хоча б для того, щоб легітимізувати
свою владу. Підтримка громадянського суспільства є зобов’язанням країн, які вважають себе
демократичними. В рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 вересня 2011 р. вісім країн-
засновниць (Бразилія, Сполучені Штати Америки, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни,
Південно-Африканська Республіка, Сполучене Королівство) започаткували міжнародну ініці -
ативу «Партнерство «Відкритий Уряд», підписавши Декларацію «Відкритий Уряд». Партнерство
спрямоване на підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності державних органів, підтримку
залучення інститутів громадянського суспільства до формування державної політики, впровадження
високих стандартів професійної чесності в державному управлінні. У результаті приєднання до
Ініціативи викликом для України стало забезпечити відкритість процесу впровадження ініціативи
та консультацій із громадськістю [14]. 

Серйозні виклики для діалогу між представниками державної влади та інституціями
громадянського суспільства в Україні постали у зв’язку з глибокою суспільно-політичною кризою
наприкінці 2013 р. — початку 2014 р., в окремих форматах фактично звівши його нанівець.
Дискредитація діалогу, цілеспрямоване відсування громадського сектора від важелів впливу на
прийняття рішень досягла небезпечної межі, оскільки призводить до спроб розв’язання проблемних
питань та конфліктів за правовими межами і є руйнівною для суспільства і держави.

Насправді демократичні перетворення потребують консолідованого зусилля всіх типів громад -
ських об’єднань і держави. 

В Україні нормативними документами передбачена достатня кількість різноманітних форм
участі громадян у формуванні державної політики. Законами України «Про об’єднання
громадян», «Про соціальний діалог в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
інформацію», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про молодіжні та дитячі
громадські організації», «Про організації роботодавців», «Про органи самоорганізації населення»,
«Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про благодійництво та благодійні
організації», «Про волонтерську діяльність», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про
соціальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
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діяльності». Закони України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про доступ до
публічної інформації», «Про безоплатну правову допомогу», «Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2020 року», Національна стратегія сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, нормуються такі форми взаємодії
влади і громади, як: громадські ради; громадські слухання; громадські ініціативи; консультації;
круглі столи; опитування громадської думки; організація громади; соціальний моніторинг;
електронні петиції; створення коаліцій та ін. 

Ухвалення управлінських рішень із залученням громадян належить до групових методів політики,
де яскраво проявляється громадянськість. Групове ухвалення рішень має низку важливих переваг:
більший обсяг знань та інформації, що впливають на рішення; більша кількість альтернатив рішень;
відповідає характеру демократичного суспільства; дозволяє донести рішення до всіх зацікав -
лених сторін. Ці форми групової політики поділяються на безпосередні (публічне громадське
обговорення) та опосередковані (вивчення громадської думки). Згідно з постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації
державної політики» від 6.01.2010 р. № 10 публічне громадське обговорення передбачає організацію
і проведення:

– громадських слухань;
– зустрічей із громадськістю;
– конференцій, семінарів, форумів, «круглих столів», зборів, громадських приймалень;
– теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач теле- і радіомовлення;
– інтернет-конференцій, електронних консультацій;
– телефонних «гарячих ліній», інтерактивного спілкування в інших сучасних формах.
В Україні до практики громадських слухань як механізму залучення до обговорення широкого

кола громадськості звертаються, як правило, або формально, або у випадках, коли питання, що роз -
глядається, викликає резонансний конфлікт. Такий стан справ є наслідком недосконалості техно -
логічного процесу ухвалення рішень за допомогою проведення громадських слухань. Зокрема,
більшість статутів територіальних громад або положень про проведення слухань не мають чіткого
визначення механізму впровадження в життя результатів громадських слухань. Досить часто
перешкодами для проведення громадських слухань є низька матеріально-технічна база або
недостатній рівень поінформованості населення. Окремо варто згадати використання громадських
слухань у політичних цілях. Зазвичай партійні організації вдаються до цього напередодні місцевих
виборів для дискредитації конкурентів або власного позиціонування на тлі проблеми, яку виборці
важають важливою й актуальною. Громадські слухання — це досить ефективна технологія
електоральної мобілізації, але її непродумане й безвідповідальне застосування може дати зворотний
ефект: виборці розчаровуються у власних можливостях впливу на владу і перестають вірити
політикам.

Поширеними формами участі громадян у виробленні та реалізації рішень на місцевому рівні
є збори громадян, місцеві ініціативи, діяльність органів самоорганізації населення. Ці форми також
не лишаються поза увагою політичних партій. Незважаючи на свій начебто невеликий масштаб,
вони можуть ефективно використовуватись у політичних кампаніях різного рівня, навіть наці -
онального, коли певна знакова тема артикулюється локальними громадами у різних регіонах країни
для досягнення відповідного партійного інтересу [15].

Ефективним інструментом впливу громадськості на ухвалення управлінських рішень є спеціальні
дорадчі органи громадського контролю при органах виконавчої влади (громадські ради). Створення
громадських рад в Україні було передбачене постановою Кабінету Міністрів «Про додаткові заходи
щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від
26.11.2009 р. № 1302, Загальне положення про громадські ради при органах виконавчої влади [16].
Діяльність громадських рад регулюється Порядком проведення консультацій з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політики, прийнятим у 2010 р. Згідно із цим до -
кументом громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим
органом, що діє з метою забезпечення участі громадян і їх об’єднань в управлінні державними
справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагод -
ження ефективної взаємодії таких органів із громадськістю, врахування громадської думки під час
формування та реалізації державної політики. 

Ефективність і доцільність створення громадських рад підтверджується світовою практикою
їх функціонування. Наприклад, ради з розробки бюджету функціонують у Порто-Алегро (Бра -
зилія), Сен-Дені (Франція), Барселоні (Іспанія), Торонто (Канада), Брюсселі (Бельгія) та інших
містах. В Україні громадські ради функціонують при центральних органах виконавчої влади,
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а також на регіональному рівні — при обласних державних адміністраціях, міських адміністраціях
Києва та Севастополя. Натомість на місцевому рівні цей механізм взаємодії влади з інститутами
гро мадянського суспільства все ще перебуває на стадії формування. Важливе значення при цьому
має особиста позиція міських/селищних/сільських голів та/або керівництва районних державних
адміністрацій. Однією із причин такої ситуації є пасивність громадськості або відсутність
в активістів практичного досвіду роботи в таких органах. Велика кількість громадських орга -
нізацій, представлених у раді, також заважає її роботі. Окрім того, громадські діячі не завжди є фа -
хівцями конкретних, вузько спеціальних питань. Отже, основою ефективного впливу гро мадських
рад на участь у формуванні  державної політики є залучення членів рад на професійній добро -
вільній основі. 

Досить дієвими формами налагодження двостороннього зв’язку із громадськістю при виробленні
та реалізації державної політики є електронні консультації та «гарячі» телефонні лінії. Актуальність
та ефективність цих форм зумовлені їх доступністю для громадян, а також відсутністю обмежень
часовими рамками та місцем проведення. Сучасні технології дозволяють людям оперативно
отримувати зворотний зв’язок після свого звернення до органу влади, а також гарантувати ано -
німність, що сприяє залученню більшої кількості громадян до прийняття державних рішень. Крім
того, використання таких форм двостороннього зв’язку потребує значно менших матеріальних
витрат і організаційних заходів. Забезпечити участь громадян у формуванні державної політики
влада може лише за умови створення відкритого і спрямованого на розвиток інформаційного
суспільства, в якому кожен міг би мати вільний доступ до інформації та знання, користуватися
і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій
потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.

Україна однією з перших стала учасницею нової глобальної ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд» (2011 р.). Було створено національний план дій з реалізації проекту Партнерства; в рамках
підготовки до його реалізації підписано три Меморандуми — Меморандум про співпрацю Держав-
ного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, Національного центру електронного
урядування та Міжнародного фонду «Відродження» щодо впровадження міжнародної ініціативи
Партнерства [14]. Метою ініціативи є:

1. Розвиток електронної демократії в Україні, застосування нових інструментів залучення гро-
мадськості до процесів формування публічної політики; 

2. Підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності органів державної влади, залучення ін-
ститутів громадянського суспільства до формування державної політики і впровадження високих
стандартів професійної чесності в державному управлінні. 

Утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку України ви-
значено одним із напрямів її внутрішньої політики відповідно до Закону України «Про засади внут-
рішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року. Державна політика у сфері формування
інститутів та організацій громадянського суспільства передбачає посилення їхньої взаємодії з ор-
ганами публічної влади, запровадження громадського контролю за діяльністю влади, проведення
регулярних консультацій з громадськістю. 

Мету та завдання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, а також
шляхи їх реалізації, визначає Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства
в Україні на 2016—2020 роки [17].

Разом з тим нехтування громадською думкою, невикористання дієвих механізмів ефективного
залучення суб’єктів господарювання інших зацікавлених осіб до вироблення державних/місцевих
рішень ведуть до викривлення реального стану речей, деформують моральні цінності суспільства.
А в результаті спричиняються до негативних наслідків матеріального та морального характеру. Зо-
крема, мають негативний вплив на господарську діяльність, збільшення відстані між бідними і ба-
гатими, між владою та громадою. Таким чином, гальмується розвиток, втрачається пріоритетність
користі управлінської діяльності для суспільства. Немає результатів для підприємців (зміст підмі-
няється формою). Усе це шкодить національним, економічним та соціальним інтересам і веде до
втрат державного бюджету. 

Враховуючи негативні наслідки, а також настрої громадськості України, можна спрогнозувати
виклики для сучасної державної політики:

– підвищення ролі громадянського суспільства в процесі формування та реалізації державної
політики;

– побудова ефективної моделі запобігання та протидії корупції; 
– підвищення ефективності державного управління через впровадження конституційної реформи;
– розбудова інформаційного суспільства (зокрема, інформаційних мереж, електронного уряду).
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Отже, невід’ємною складовою будь-якого демократичного суспільства є різноманітні об’єднання
громадян. Соціально-політичне призначення громадських об’єднань полягає в тому, що вони
допомагають людям у розв’язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі можливості
для виявлення суспільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самоврядування. Для їх
ефективності громадяни повинні володіти такою якістю, як громадянськість, яка перетворює
пасивних громадян у активних. 
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АНОТАЦІЯ
Проаналізовано форми державного правління та її ролі у питанні стабілізації політичної системи

України. Проаналізовано прямий зв’язок наявності прорахунків у механізмах формування та здійснення
державної влади з проблемою повторюваних політичних криз та відповідних загроз національній безпеці
держави. На підставі проаналізованого досвіду інституціональних перетворень, отриманого з моменту
проголошення незалежності, запропоновано альтернативні моделі формування та реалізації державної
влади, обґрунтована доцільність їх застосування у найближчій, середньо- та довгостроковій
перспективах з урахуванням специфіки політичного простору України. Виокремлено та підпорядковано
головні перешкоди та чинники, що гальмують процес реорганізації державної влади, найбільш вагомим
з яких виступає політичне лобі та запропоновані відповідні опції щодо їх усунення.

Ключові слова: національна безпека; форма державного правління; політична система; парла -
мент; президент; прем’єр-міністр; парламентсько-президентська форма правління; змішана форма
правління; політична боротьба.  
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SUMMARY
The article is dedicated to analysis of the form of government and its role in Ukraine’s political system stabilization

issue. The straight connection between actual failures and flaws underlying in mechanisms of designing and imple-
menting of state power and the problem of recurring political crises with related threats to national security is analyzed.
Based on the experience of institutional transformations carried since independence, the research defines several al-
ternative models of designation and implementation of state power and justifies the expedience of their applying in
the short, medium and long term perspectives considering Ukrainian political environment distinctive features. The
main obstacles and factors hindering the reorganization of the government with the key point on political lobby are
allocated and subordinated, and the appropriate options to challenge them are defined.
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З моменту проголошення незалежності України питання повторюваних політичних криз упро-
довж років лише загострюється, наочно демонструючи як недоліки інституціональної організації
вищих органів державної влади та недієвість основних механізмів стримувань та противаг, так
і високу специфічність місцевої електоральної політики та політичного лобі — відправних точок
формування цих органів.

Хиткий баланс у механізмах стримувань та противаг імплікованих форм державного правління,
наднизький рівень політичної свідомості населення, відсутність оптимізованої моделі виборчої системи
та надмірна вага політичного лобіювання водночас перетворюють  політичну систему України у справжній
«Гордіїв вузол» проблемних питань, шанси розв’язання якого нині здаються досить примарними. 
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Станом на сьогодні більшість спроб вітчизняних теоретиків відшукати альфу і омегу проблеми та
«кристалізувати» модель її вирішення впираються у глухий кут через принаймні одну з трьох причин: 

– надмірну теоретизацію розробок, котрі залишаються суто «паперовими» через відсутність мо-
делей практичної імплікації або зв’язку із практикою взагалі;

– розгляд аспектів та чинників стабілізації політичної системи лише окремо одне від одного,
у чистому вигляді — так би мовити, у «вакуумі»;

– неврахування електоральної специфіки, політичного лобі та тиску як об’єктивних чинників
формування і функціонування політичної системи.

У той час як наукові напрацювання були і залишаються в суто теоретичній площині, практична
реалізація основних механізмів формування та здійснення політичної влади у багатьох аспектах
здебільшого зводиться до певного роду суспільно-політичного компромісу — застосування «гібрид -
них» інституціональних моделей, таких як змішана форма державного правління чи змішана модель
виборчої системи. Основним і невідворотним аргументом «проти» цього компромісу наразі
залишається, власне, 25-річний досвід функціонування такого роду систем в Україні: застосовувані
моделі технічно виглядають оптимальними, в першу чергу — за критерієм доцільності, проте
в результаті призводять до повторюваних політичних криз. Незважаючи на п’ятиразову зміну моделі
форми державного правління України, функціональні відмінності залишались скоріше «косметич -
ними»: застосовувались лише дві моделі — парламентсько-президентська та президен тсько-пар -
ламентська, в більшій мірі відповідно до інтересів провладних політичних сил. Фактично, прямих
ініціатив радикальної зміни моделі державного правління зафіксовано не було — на технічному
рівні форма залишалась змішаною, лише з різним розставленням акцентів. Водночас головні
механізми контролю, стримувань та противаг суттєвих змін не зазнали і до сьогодні: наприклад,
процедура імпічменту залишилась практично нездійсненною, а розпуску парламенту Президентом —
спірною у контексті нормативного обґрунтування. Головною ж проблемою нині залишається
питання формування, контролю та підпорядкування виконавчої влади.    

На надзвичайну актуальність цього аспекту політичної організації у контексті підтримки політичної
стабільності держави вказує сам факт наявності у сучасному світі специфічних моделей супер пре -
зидентських та некласичних республік, поява яких зумовлена винятково специфікою місцевого
політичного ладу, недостатньо розглянутою та обґрунтованою загальною політичною теорією. 

Так, наприклад, електорат незалежної України продемонстрував надмірну схильність, віддаючи
кількісну перевагу на загальнонаціональних парламентських виборах певній політичній партії,
згодом «фіксувати» цей результат на найближчих президентських — голосуючи за кандидата,
представника тієї ж політичної сили і навпаки. Не поглиблюючись у причинно-наслідковий зв’язок
цієї проблеми, варто визнати: на що б не вказували будь-які теоретичні напрацювання, на практиці
цей процес не призводить ні до чого іншого, як до ліквідації балансу у політичній владі.  

Перед тим, як перейти безпосередньо до політичної системи України, доречним буде провести
порівняльний теоретичний аналіз загальних та найбільш суттєвих технічних відмінностей парла -
мент ської, президентської та комбінованої форм державного правління з метою оцінити доцільність
та можливість їх імплікації.

Сучасна політична думка тяжіє до переваги парламентської форми правління: технічно ця форма
зводить до мінімуму конфлікти між законодавчою і виконавчою владою, запобігає виникненню
політичних колапсів і забезпечує краще представництво інтересів меншин, одночасно з цим
надаючи можливість здійснення змін у складі урядів без постійних політичних потрясінь.

Параметри парламентської форми правління:
– підзвітність глави уряду і його кабінету перед парламентом залежить від довіри останнього;

виконавча влада може бути відправлена у відставку при висловленні вотуму недовіри;
– президенти обираються шляхом прямого народного голосування або парламентом; прем’єр-

міністри обираються парламентом [2; c. 179];
– відносно високий ступінь колегіальності при ухваленні рішень виконавчою владою: найваж-

ливіші рішення у парламентських системах приймаються всім складом кабінету міністрів; у прези-
дентських системах рішення можуть прийматися президентом за узгодженням, без узгодження, чи
навіть усупереч пораді уряду;

– представники парламенту можуть одночасно обіймати посади у законодавчій та виконавчій
владі [5, c. 8]. 

Параметри президентської форми правління:
– президент обирається виключно прямим голосуванням на термін, як правило, від чотирьох до

восьми років: повноваження визначаються мандатом всенародного голосування і не залежать від
законодавчої гілки влади;

– виконавча гілка влади підпорядковується виключно президенту;
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– парламент не може відправляти у відставку міністрів, а президент не може розпускати парламент;
– президент не підзвітний парламенту, але має право відкладального вето щодо актів парламенту

[6, c. 11];
– за відсутності посади прем’єр-міністра його повноваження виконує президент: у таких систе-

мах уряд може не бути колегіальним органом, його заміняє кабінет президента; у протилежному
випадку президент призначає прем’єр-міністра, затверджує уряд з представників партії, яка пере-
могла на виборах [12, c. 38].

Подвійна легітимність законодавчої і виконавчої влади забезпечує певну стабільність системи:
незалежно від некомпетентності президента, законодавча влада не має можливості усунення його
з посади, за винятком імпічменту. Проте недосягнення згоди під час ухвалення законодавчих актів
потенційно може спричинити виникнення проблеми тупикових положень у питаннях законодавчих
пріоритетів, що змінює динаміку взаємовідносин державної влади без досягнення значних ре зуль -
татів у секторі законотворчості [11, c. 94].

Характерна риса змішаних — президентсько-парламентських і парламентсько-президентських
систем — полягає у наявності в обох сторін повноважень щодо формування уряду: призначення
і розпуск кабінету міністрів є прерогативою одного інституту за умови довіри іншого. Як правило,
назва системи робить акцент, який саме інститут має ширші повноваження щодо формування уряду. 

Головною рисою змішаних систем є класична «трикутна» модель механізму стримувань та
противаг вищих інститутів державної влади: 

– народні вибори президента та парламенту;
– уряд повинен користуватися довірою парламенту;
– президент має право розпустити парламенту у випадку неспроможності останнього сформу-

вати коаліцію та провести сесію протягом встановленого законом строку;
– парламент не має відповідних повноважень для дострокового проведення президентських виборів.
– змішані системи надають рівні повноваження по звільненню членів кабінету міністрів як пре-

зиденту, так і парламенту [7, c. 116].
Окремої уваги, особливо з огляду на ситуацію повторюваних політичних криз в Україні, за -

слуговує унікальна Ізраїльська модель інституціонального гібриду: формально зміненого кон сти -
туційного ладу, що трансформував інверсивний, суто парламентський характер його політичної
системи у так званий механізм стримувань та противаг «двох з половиною сил». Головною причиною
конституційної реформи виступає надзвичайна фрагментація ізраїльської партійної системи:
протидією стало введення прямих виборів прем’єр-міністра одночасно зі збереженням класичного
механізму парламентської системи:

– прем’єр-міністр займає посаду шляхом прямих виборів, проте для членів його уряду необхідне
затвердження з боку парламенту; 

– у випадку неодержання кабінетом міністрів вотуму довіри або винесення вотуму недовіри пар-
ламентом безпосередньо після формування уряду, призначається розпуск Кнесету (парламенту)
і одночасно нових виборів прем’єр-міністра.

– автоматичного розпуску парламенту можна уникнути виключно за умови винесення вотуму
недовіри прем’єр-міністру двома третинами парламентської більшості. 

– прем’єр-міністр обирається прямим голосуванням і займає посаду, віддалену від прямого пар-
тійного впливу: його легітимність забезпечується прямим народним голосуванням [1, c. 246–249]. 

Світова політична практика продемонструвала, що найбільш стабільними політичними систе -
мами є ті, у яких законодавча функція президента є низькою, а виконавча — навпаки, високою.
Найбільш нестійкими — у котрих наявні сильні інститути президентства із широкими повно ва -
женнями як у законодавчої, так і у виконавчої гілках влади.

Починаючи з 1991 року, система правління України тяжіла до законодавчої гілки влади; у 1995 році
відбулася трансформація вбік домінування виконавчої гілки влади, згодом — тривалий процес
переходу до більш збалансованого становища. Повноваження законодавчої та виконавчої влади
зазнали значних змін, конституційний розвиток та процес реформування стали заручниками
боротьби за владу. Постійні трансформації у системі правління в Україні наразі можна інтер пре -
тувати як результат постійних змін у розподілі влади між політичною елітою. 

Головним фактором ризику виникнення політичної кризи є нормативно-правові засади, що
закріплюють спроможність однієї гілки влади провокувати усунення іншої без прискорення
власного падіння, підвищуючи цим імовірність владних сутичок. До ухвалення Конституційної
Угоди у 1995 році президент не мав права розпускати парламент; президент міг бути усуненим
з посади шляхом імпічменту за рішенням двох третин парламенту, але процес мав ініціюватися не
існуючим на той час Конституційним Судом. Станом на той час така модель була вигідною для всіх
ключових політичних гравців: парламентська більшість — «уламки» комуністичної партії — не
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вбачали загрози з боку Президента; президентові і націонал-демократичній меншості у парламенті,
у свою чергу, не загрожувало усунення з посад у разі тиску з боку комуністичної більшості [9, c. 267].

Прямої підпорядкованості кабінету міністрів парламенту і президенту не існувало: прем’єр-
міністр не формував уряд, а парламент міг звільнити з посад окремих членів кабінету, тоді як
президент мав право призначати всіх міністрів. У результаті впливу цих структурних факторів
неминуче виникала плутанина щодо визначення відповідальних за керівництво програмою уря -
ду. Президент мав право законодавчої ініціативи, але не мав права вето у законотворчості.

Відсутність у президента права вето у поєднанні з правом видавати укази надали можливість
використання указів у разі виникнення непрохідних ситуацій з питань державної політики, однак,
враховуючи те, що парламент мав право скасування указів президента і прем’єр-міністра, президент
мав враховувати імовірність несхвалення указу з боку парламенту [8, c. 194].

Парламент був відповідальним за постійні експерименти з гілками влади у період з 1991 по
1994 роки: з одного боку, Верховна Рада затвердила президентський указ для встановлення ієрархії
виконавчої гілки влади, але через два роки позбавила президента контролю над структурами
місцевої виконавчої влади, надавши цим ці надзвичайні повноваження прем’єр-міністру, а вже через
шість місяців парламент відмовився продовжити ці повноваження; парламент сформулював
численні конституційні законопроекти і створив декілька конституційних комісій, але не зміг ухва -
лити жодного з них навіть як проект закону у першому читанні. 28 грудня 1994 року у першому
читанні було ухвалено проект «Закону про владу», що безпосередньо перед голосуванням в другому
слуханні (що відбулось лише у квітні 1995 року) нараховував понад 900 змін і сприймався як
тимчасова конституція, отримавши назву «Конституційна Угода» [10, с. 79].

Початком політичного «перетягання канату» щодо владних повноважень, характерні риси та
модель якого ми спостерігаємо і станом на сьогодні, можна вважати події 1995 року. У серпні
президент видав два укази, підпорядкувавши собі місцеві ради з правом звільняти голів рад
і призначати нові вибори. Парламент наклав вето на обидва укази: причина — суперечність
принаймні семи існуючим законам. Президент відповів новим указом, що фактично спростовував
право парламенту накладати вето, а також наголосив, що змушений буде оголосити про скликання
референдуму, якщо парламент не ухвалить Закон про владу. Президент виявився в безпрограшній
ситуації: у разі ухвалення парламентом Закону його становище значно зміцниться, а в іншому
випадку у президента буде законне право скликати національний референдум. У відповідь одразу
після ухвалення «Закону про владу» парламент ухвалив резолюцію, що забороняла президенту
використовувати бюджетні фонди для проведення національного референдуму [4].

Імплементація «Закону про владу» вимагала внесення конституційних правок, призупинення
більш ніж третини статей Конституції 1978 року; взаємовідносини законодавчої і виконавчої гілок
влади вступили в нову стадію і стосувалися безпосередньо питання контролю над кабінетом
міністрів. Модель механізму стримувань та противаг все ще не передбачала можливості спри чи -
нення відставки президента та розпуску парламенту, що зменшувало імовірність взаємних нападів.
Президент одержав право законодавчого вето, для подолання якого було потрібно одержання двох
третин парламентської більшості та право на скликання національного референдуму щодо внесення
змін до Конституції.

Ключовим результатом імплікації Закону про владу для майбутнього було встановлення і збе -
реження базової моделі розподілу влади у момент гранично високої небезпеки виникнення
політичної кризи:

– прийнято положення про можливість ухвалення парламентом рішення про імпічмент прези-
дента за умови наявності не менш ніж 3/4 голосів від конституційного складу парламенту [3, c. 28]; 

– президент може розпустити парламент у разі нездатності провести парламентську сесію про-
тягом 30 днів. 

Президент призначає прем’єр-міністра і декількох міністрів за умови затвердження парламентом;
інші члени уряду могли бути призначені без затвердження парламентом [4]. 

Поданий розгорнутий аналіз інституціональних трансформацій вищих органів державної влади,
що відбувались упродовж останньої декади минулого століття, чітко вимальовує корінь проблеми:
надмірна вага лобіювання політичних інтересів провладних сил, яку не здатні витримати механізми
стримувань та противаг, передбачені змішаними системами правління у їх класичному розумінні.
Впродовж наступних років і до сьогодні акценти у розподілі владних повноважень зміщувались,
змінювались імена і трансформувались політичні сили, проте кризова модель залишається не -
змінною. Фактично, її можна охарактеризувати як політичний парадокс, цілком природний для
перехідних держав: імплікація змішаної форми може виглядати оптимальною для України на папері —
доцільним соціально-політичним компромісом, що встановлює «трикутний» розподіл важелів
впливу між законодавчою і виконавчою владою, а з точки зору практичного застосування —
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відкритим полем для боротьби за абсолютну домінацію у державній владі між найвпливовішими
політичними силами та їх протеже. 

У розрізі цієї проблеми неприпустимим було б не вказати на дві специфічні риси українського
політичного простору, що вносять свої поправки у надмірно ідеалізовані уявлення сучасних
наукових напрацювань:  

– лобіювання та тиск: життєдіяльність левової частки політичних сил підтримується розрізне-
ними олігархічними групами, котрі фактично мають прямий вплив на загальнопартійний курс. Ба-
гатьма сучасними вітчизняними політологами загроза, як правило, вбачається у конкретних
особистостях та окремих політичних групах, без огляду на чинники, що впливають на політичний
курс партій, представниками котрих вони виступають; 

– наднизький рівень політичної свідомості громадян: на рівні електоральної підтримки, лояль-
ність населення здобувається політичними силами шляхом не дуже витончених інформаційних ма-
ніпуляцій.

З метою посилення власних позицій та/або виходу з-під політичного пресингу, ключові актори
починають чергове «перетягування канату» на користь своїх владних повноважень, секторів впливу
та контролю над національною політикою загалом, повторюючи одну й ту саму помилку, результат
якої — дестабілізація політичної системи України, а «полем бою» виступають конституційні реформи. 

Відправною точкою цього протистояння між інститутами вищої державної влади умовно можна
вважати Всеукраїнський референдум за народною ініціативою, проголошений Президентом Украї -
ни 15 січня 2000 року, який включав шість питань, два з яких були не були визнані Конституційним
Судом: про недовіру Верховній Раді України поточного скликання та доповнення до Конституції
України про вираження недовіри Верховній Раді України на всеукраїнському референдумі, що дає
підставу Президентові України для розпуску Парламенту, і про ухвалення Конституції України на
референдумі.

В результаті, на референдум були винесені 4 питання: дострокове припинення Президентом
України повноважень Верховної Ради, якщо протягом місяця не сформована постійно діюча пар-
ламентська більшість; обмеження депутатської недоторканності, зменшення загальної чисельності
народних депутатів та формування двопалатного парламенту. Проте, попри одержання понад 70%
підтримки громадян, результати не визначили майбутній зміст відповідного закону, лише конста-
тувавши позицію громадян. 

Сценарій перетягання канату повторився у 2004 році з впровадженням Закону України № 2222: ІV
«Про внесення змін до Конституції України», головні положення якого набрали чинності 1 січня
2006 року; закон вносив суттєві зміни у розподіл повноважень між Президентом, Верховною Радою
та Кабінетом Міністрів та визначав перехід до парламентсько-президентської форми правління,
незважаючи на те, що зміст як ст. 5 Конституції, так і інших статей першого розділу не змінився.

З точки зору причинно-наслідкового зв’язку, імплементація Закону була «покриттям ризиків»
для провладних політичних сил: діюча провладна парламентська більшість відчула життєву
необхідність мінімізувати вплив новообраного президента на державну політику та ізолювати власні
політичні інтереси від потенційного втручання.  

Ескалація політичної конфронтації продовжувалась до парламентських виборів 2006 року, згодом
трансформувавшись у затяжну політичну кризу, що призвела до проведення дострокових парла -
ментських виборів вже у 2007 році. Події 2013 та 2014 років та їх катастрофічні наслідки винесли
питання інституціонального балансу далеко за межі політичної площини, проде мон стру вавши весь
спектр загроз національній безпеці від дисбалансної моделі державної влади: «кабінетні» конфлікти
призвели до відкритого конфлікту національного масштабу.

Принаймні згадки заслуговує хоч і вирішена, але показова ситуація, що склалась наприкінці
2015 року: через розбіжності у питаннях здійснення державної політики дві політичні партії
висловили своє невдоволення роботою діючого Кабінету Міністрів та вийшли з коаліції парла -
ментської більшості. За умови найгіршого збігу обставин — нездатності парламенту сформувати
протягом 30 днів нову коаліційну більшість шляхом добору позапартійних депутатів — результатом
міг стати розпуск парламенту та проведення позачергових виборів. 

Абстрагуючись від усього отриманого досвіду, варто окремо розглянути такі елементи механізму
стримувань та противаг, як процедури імпічменту та розпуску парламенту, та визначити, чи необ -
хідні доповнення до них.

Станом на сьогодні, система інструментів стримування законодавчої влади у теорії може
виглядати оптимізованою: 

– президент має право розпустити парламент та призначити дострокові вибори у разі неспро-
можності останнього сформувати коаліційну більшість протягом 30 днів; 

– ця норма є диспозитивною — розпуск парламенту за таких обставин не є обов’язковим; 
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– нездатність парламенту сформувати коаліційну більшість протягом 30 днів означає автома-
тичну відставку поточного уряду; 

– сформований Кабінет Міністрів протягом одного року має «імунітет» до вотуму недовіри;    
– парламент має опцію саморозпуску.
Проте, враховуючи окремі аспекти досвіду України, досить доречною була б опція автоматичного

розпуску парламенту, орієнтована на більш специфічні кризові ситуації, з поправкою на довго -
строковість або повторюваність. У разі, якщо президент є представником політичної партії, якій
належить парламентська більшість, навіть за умови неспроможності парламенту сформувати
коаліцію у визначений термін, вірогідність ініціювання його розпуску буде доволі примарною: уряд
може продовжувати функціонувати у «тимчасовому режимі» — на чолі з виконуючими обов’язки —
т.т. фактично, державна влада буде здатна функціонувати впродовж тривалого часу, нехай і у кри -
зовому режимі.

Окрім додаткової опції розпуску, існує реальна потреба проведення парламентської реформи
з урахуванням світового досвіду і національного менталітету населення України.  Практично для
всіх постсоціалістичних країн є характерними нестабільність державної влади і громадянського сус-
пільства, особливо парламентських інститутів, значна залежність парламенту від інших гілок влади
та відкрите протистояння між ними. 

Кінцева мета — набуття українським парламентом усіх характеристик сучасного європейського
законодавчого органу, маючи відповідні конституційні передумови. 

Необхідним вбачається внесення змін до Конституції України у межах парламентської реформи,
в першу чергу:

– зменшення конституційного складу Верховної Ради України, оскільки стабільно зменшується
кількість виборців в Україні;

– позбавлення народних депутатів України абсолютної депутатської недоторканості;
– утворення двопалатної структури парламенту з метою забезпечення представництва у Верхов-

ній Раді України адміністративно-територіальних одиниць.
Незалежно від некомпетентності президента, законодавча влада не володіє можливістю його

усунення з посади, за винятком імпічменту. Власне, процедура імпічменту згідно з українським
законодавством у теорії можлива, проте з точки зору практичного застосування фактично є фікцією: 

•створення спеціальної тимчасової слідчої комісії у складі спеціальних прокурора і слідчих;
•розгляд висновків слідчої комісії на засіданні Верховної Ради України;
•за наявності підстав, Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного

складу ухвалює рішення про звинувачення Президента України;
•Конституційний суд виносить висновок щодо додержання конституційної процедури розслі-

дування і розгляду справи про імпічмент;
•Верховний Суд України підтверджує наявність у діях обвинувачуваного ознак державної зради

чи іншого злочину;
•Верховна Рада не менш як трьома четвертими від конституційного складу ухвалює рішення про

усунення Президента України з посади;
•виконання обов’язків Президента України покладається на Голову Верховної Ради України [3, c. 84].
Таким чином, імплікація додаткової опції розпуску парламенту та спрощення процедури

імпічменту здатні оптимізувати механізми стримувань та противаг за рахунок зменшення
необхідності когабітації, стабілізуючи силовий баланс політичної системи, і відповідно до цього,
зменшуючи вірогідність виникнення затяжних політичних криз за наявної системи державного
правління.

Станом на сьогодні, Україна має два оптимальні варіанти стабілізації політичної системи за
рахунок оптимізації чи зміни форми державного правління:

•коригування та доповнення діючої парламентсько-президентської системи вказаними опціями;
•перехід до некласичної парламентської системи, наближеної до Ізраїльської моделі, що зведе

до мінімуму конфронтацію між законодавчою та виконавчою владою. 
Обидва сценарії потребують проведення конституційної реформи і можливі виключно за умови

послаблення політичного лобіювання. В цьому розрізі другий сценарій можна охарактеризувати як
виграшний за критерієм доцільності, але нездійсненний з точки зору практичної реалізації, у той
час як діюча система хоч і потребує значних правок, але є вже сформованою і функціонуючою.
Відповідно, починати варто саме з корегування актуальної моделі, створюючи тим самим фун -
дамент для майбутніх, більш радикальних трансформацій. З огляду на поточну ситуацію, досить
влучним є вислів: «Для досягнення максимального результату, необхідно користуватись конкретно
доступними інструментами у конкретно доступний час». 
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АНОТАЦІЯ
Окреслено становище України на геополітичній карті світу, її можливості, перспективи, визначено

переваги та виклики на шляху до інтеграції в найбільш актуальні для України міжнародні союзи та спів-
праці зі стратегічними партнерами. Розглянуто місце  України в Європі та залежність від російського
газу, значення виходу Великобританії з ЄС, перспективи України в міжконтинентальній співпраці та
участь в регіональних об’єднаннях, таких як Балто-Чорноморський союз та ГУАМ. Сьогодні від розвитку
війни Росії проти України залежить не тільки наше майбутнє, а й перспектива зміни важелів впливу
ключових гравців на політичній карті світу. В статті наведено варіанти співпраці, які б дозволили за-
лучити якомога більше партнерів та ресурсів на нашу користь, щоб захистити нашу країну від збройної,
дипломатичної та інформаційної війни.

Ключові слова: Україна, глобалізація, національні інтереси, російсько-українська війна, геостра-
тегічні партнери.
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SUMMARY
The article outlines the position of Ukraine on the geopolitical map of the world and its possibilities, prospects,

defined benefits and challenges towards integration in the most important for Ukraine international alliances and
cooperation with statehichnymy partners. The place Ukraine in Europe and the dependence on Russian gas output
value UK from the EU, the prospects for Ukraine in intercontinental cooperation and participation in regional
associations, such as the Baltic-Black Sea Union and GUAM. Today the war of Russia against Ukraine depends
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not only our future, but also the prospect of change leverage key players on the world political map. In the article
the ways of cooperation that would attract more partners and resources to our advantage to protect our country
from an armed, diplomatic and information war.

Key words: Ukraine, globalization, national interests, the Russian-Ukrainian war, geo-strategic partners.

Глобалізація не стоїть на місці, охоплюючи весь світ. Вона має динамічний характер та змінюєтся
залежно від політичної та економічної кон’юктури. Україна не є винятком, знаходячись «на грані
двох світів» Сходу і Заходу, вона завжди була в полі цікавості провідних країн світу.

Щоб чіткіше визначити перспективи глобалізації України, варто спочатку окреслити теперішній
її стан та місце на геополітичній карті світу.

Як повідомляє інтернет-видання «Слово і діло», порівнюючи, як змінились позиції України
в семи рейтингах у 2016 році порівняно з минулим роком, в індексі глобальної конкурентоспро-
можності ми впали із 79-го на 85-е місце, втративши 6 позицій. У рейтингу економічної свободи
Україна знизилася ще сильніше — на 7 позицій (зі 128-го на 135-е місце). Традиційно страждає й со-
ціальна сфера, продовжуючи повільно, але впевнено деградувати. В поточному році в Індексі соці-
ального прогресу Україна змістилася на 63-е місце.

Водночас Україна стала ще більш відкритою світові, піднявшись на 41-е місце з 207 можливих
в Індексі глобалізації. В 2016 році тут ми поліпшили позицію на 1 місце. Більш успішною Україна
виглядає і в Глобальному інноваційному індексі, піднявшись із 62-го на 56-е місце, таким чином
зміцнивши позицію на 8 сходинок.

Найбільший прорив у розвитку України відзначається на терені виробництва зброї та свободи
преси. У відповідних індексах наша країна піднялася на 24 та 22 місця, посівши 68-е та 107-е позиції
відповідно зі 100 й 180 можливих [1].

Проте головними чинниками глобалізації є місце у міжнародному розподілі праці та геополі-
тична ситуація в конкретний час. Сьогодні Україна займає місце швидше аграрно-сировинної пе-
риферії, тобто серед держав, що живуть за рахунок продажу своїх природних багатств. Метал та
аграрна продукція є головними товарами українського експорту. Згідно з економічною теорією,
чим вищий ступінь «готовності» продукту, тим більш високу додаткову вартість отримує виробник.
Тому, щоб підвищити конкурентоспроможність економіки та вийти на більш глобальний рівень,
Україні варто активніше модернізувати підприємства і відстоювати інтереси на зовнішніх ринках.

Сьогодні, в умовах війни, глобалізація грає з Україною злий жарт, адже вона, як і інші країни
Європи, залежна від російського газу, що впливає на дипломатичні відносини країн в умовах війни.

Як повідомляє Deutsche Welle, на сьогодні ЄС отримує третину необхідного газу з Росії. Водночас
кілька східноєвропейських країни ЄС практично повністю залежать від нього. Щоб зменшити за-
лежність від російського газу, ще у лютому 2016 р. в контексті так званої стратегії ЄС-СПГ, яка
у свою чергу є частиною пакета енергетичної безпеки Європейської Комісії, Естонію, Латвію, Литву
та Фінляндію планують приєднати до європейської газотранспортної мережі. Від хорватського ост-
рова Крк планують прокласти трубопровід до Угорщини. Болгарія і Румунія повинні бути з’єднані
з газорозподільною мережею Греції. Два інших проекти спрямовані на поліпшення транскордон-
ного постачання газу між Іспанією, Португалією та Францією [2].

Польща також вирішила повністю позбутись російського газу. Як повідомляє прес-служба по-
льської державної газової компанії PGNiG, передає Reuters, до 2022-го року в країні планують по-
будувати газопровід з Норвегії, щоб зменшити залежність країни від російського газу.

В 2015 р. Україна скоротила імпорт природного газу на 15,9% (на 3,1 млрд куб. м) порівняно
з 2014 роком — до 16,4 млрд куб. м імпорт газу з Європи за підсумками минулого року становив
10,3 млрд куб. м, що в 2,1 раза більше, ніж у 2014-му (5,1 млрд куб. м). Імпорт Україною газу з боку Росії
в 2015 році становив 6,1 млрд куб. м, що в 2,4 раза менше, ніж за підсумками 2014 року (14,5 млрд куб. м).
Про це повідомляє інтернет-видання ZN.UA. Водночас Україна нарощує обсяги газового транзиту
з РФ до Європи. З початку поточного року українська газотранспортна система забезпечила для євро-
пейських споживачів транзит 25,9 млрд кубометрів природного газу, що на 6,9 млрд куб. м більше, ніж
у період січня-квітня минулого року. Зростання обсягів транзиту за звітний період становило 38,3%.

У планах ПАТ «Укртрансгаз» на 2016 рік забезпечити транзит газу до країн Європейського Союзу
на рівні 70 мільярдів кубометрів. Росія качає трубами Укртрансгазу на європейський ринок, вклю-
чаючи й турецький, не більше 130 млн кубометрів на добу.

Ми спостерігаємо, як керівництву нашої держави зачасту не вистачає політичної волі у вирішенні
важливих державних питань. Але в час, коли проти нашої країни ведеться збройна, інформаційна
та дипломатична війна, ми маємо зайняти досить жорстку позицію у захисті своєї державності та
бути прикладом у запровадженні санкцій і розриву дипломатичних відносин із Росією. Євросоюз
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вимагає виконання «мінських дововленостей» в той час, коли всі розуміють, що самий рівень цих
«угод» та й саме місце, столиця «останнього диктатора Європи», робить їх не достатньою мірою ле-
гітимними. А політика «умиротворення агресора» ніяк не відповідає інтересам України, тим більше,
зважаючи на сумний досвід Грузії та Придністров’я.

Україна продовжує інтегруватись в Європейський Союз. Проте і він переживає зараз не найкращі
часи. Фінансова криза, викликана економічною ситуацією в Греції, повне фіаско Європейської по-
літики сусідства, ситуація в Україні, все більш самовпевнена поведінка Росії, перешкоджання
у створенні енергетичного союзу та міграційна криза значно дестабілізують ЄС.

Викладач університету ім. Лазарського, др. Спасімір Домарадзький висловив переконання, що слід
шукати іншу модель співпраці між державами. За його словами, багатьом країнам була вигідною ні-
мецька домінація, але нині ця домінація відходить на задній план, бо Берлін допустився кількох серй-
озних помилок, які певним чином «дискваліфікують» його з ролі лідера, повідомляє «Польське радіо».

Багато політологів наголошують на руйнівних наслідках для ЄС виходу звідти Великобританії.
Якими ж будуть наслідки її демаршу для України? Політолог Кирило Сазонов вважає, що найбільш
послідовними і принциповими союзниками України у боротьбі з Російською агресією є саме Ве-
ликобританія і США. І справа тут не тільки в нас — протистояння там давнє. Євросоюз теж уводить
санкції, допомагає грошима, але постійно демонструє готовність якось вийти з клінчу, бажано за
рахунок України. А для нас агресивний сусід — вічний головний біль. І в цій ситуації ЄС — союзник
тимчасовий і ситуативний, а Великобританія і США — стратегічні.

Головним результатом виходу Великобританії з ЄС стане необхідність для Сполучених Штатів
зміцнювати кордон з Росією за рахунок нових союзників. Це в першу чергу країни Балтії і Више-
градська четвірка, ключову роль в якій грає ще один наш союзник — Польща. У цій ситуації зна-
чення України для США стає на порядок вище. Саме ми боремося на передньому краї в буквальному
сенсі слова. Саме Україна сьогодні — форпост західної цивілізації на шляху орди. І, судячи з останніх
подій, до результатів референдуму у Великобританії США були готові. І заздалегідь почали зміц-
нювати свої позиції на східному рубежі [3].

Сьогодні чим менше США здатні виконувати роль гегемона, тим більше проблем, які вони ра-
ніше зупиняли самим фактом свого існування, виходять назовні. І ось на Близькому Сході сфор-
мувався ІДІЛ, а Україна з Росією ведуть між собою гібридну війну. Тим часом Китай помалу
при міряє одяг гегемона на виріст. Придивившись, ми побачимо, що його політика помалу стає де-
далі більш експансіоністською, і він обростає союзниками — державами, які хочуть бути з потен-
ційним переможцем. Але Пекін ще не здатний диктувати свою волю світовій спільноті, і нинішня
ситуація неминуче веде його до конфлікту з США за вплив на світовій арені [5].

Важливим для України є підписання зони вільної торгівлі між Канадою і Україною, що стало
черговим каменем фундаменту нової G5 East. У цей союз зараз входять п’ять країн: Канада, США,
Британія і Польща з Україною, але перспектива має на увазі ще прихід Німеччини. Причина таких
глибоких змін — колосально значуще геополітичне становище України для Європи та Азії. Тому що
для американо-британських планів необхідні два торгових мости — з Європою і Азією. А Україна —
це ворота в такий міст.

В цілому, за задумом адміністрації Білого Дому, Британія і Канада повинні послужити своєрідним
торгово-економічним мостом між транстихоокеанським партнерством і трансатлантичним торго-
вим партнерством, об’єднавши таким чином дві найпотужніші торгово-промислові системи пла-
нети, які сконцентрують у собі 80% загальносвітового ВВП.

Таким чином, якщо плани будуть реалізовані, Україна стане сполучною ланкою ще одного тор-
гового союзу найближчого майбутнього, який вибудовується навколо Китаю, Індії та ряду країн
Близького Сходу. Тунель у цьому напрямку пробиває Китай вже протягом тривалого часу, збираючи
навколо себе в тому числі і країни Середньої Азії, які послужать основою «Нового Шовкового
шляху». А Новий Шовковий шлях, це модель Трансазіатського Торгового партнерства. Однак тут
ще повинні відбутися воістину тектонічні зміни в Китаї і Індії. Але коли вони відбудуться, дві країни,
що займають територію від Балтійського до Чорного моря, яка вже має умовну назву «Міжмор’я»
і перетворяться в новий міст зростання економіки Першого Світу. Таким чином, останню цеглину
в будівлю Глобалізації покладуть Україна і Польща десь на рубежі 20–30-х років нового століття.
Звідси і всі рухи нової коаліції підтримки України, звідси і реформа української митниці британцями
і канадця [6].

В умовах зародків холодної війни за світове панування, «розбору польотів» між ключовими грав-
цями на геополітичній карті світу Україні слід шукати різні шляхи для обростання союзниками.
Сьогодні, поки Європа ще надіється на «умиротворення агресора», країни пострадянського про-
стору дуже добре пам’ятають імперські амбіції Росії на своєму прикладі, Україні слід звернути увагу
також на зміцнення своїх позицій у регіоні.
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Одразу після свого обрання новий президент Польщі, котрий представляє крайню праву силу
«Право і справедливість», заявив, що він розглядає можливість створення партнерського блоку між
державами Центральної та Східної Європи. Це знову привернуло увагу до ідей утворення такого гео-
політичного союзу, як Інтермаріум або Міжмор’я — союз держав між Чорним та Балтійським морями.
Президент Польщі Анджей Дуда неодноразово заявляв, що має намір запропонувати главам держав
Центрально-Східної Європи створити «партнерський альянс держав» від Балтійського до Чорного
й Адріатичного морів. Напередодні інавгурації 6 серпня 2015 р. А. Дуда висловився за створення
Балто-Чорноморського альянсу держав у складі Польщі, України, Білорусі, Латвії, Литви, Естонії,
Молдови, Угорщини, Румунії, Болгарії, Словаччини, Чехії та шести країн колишньої Югославії.

Сьогодні президент Польщі А. Дуда намагається реалізувати давню ідею створення Балто-Чор-
номорського альянсу в умовах, коли агресія Росії проти України показала всю неспроможність су-
часної системи європейської безпеки, незважаючи на наявність НАТО, ОБСЄ, ООН і ЄС, в умовах,
коли США і Велика Британія не виконали своїх зобов’язань щодо захисту суверенітету України
згідно з Будапештським меморандумом 1994 р., і жодна із західноєвропейських держав не збирається
зупиняти силовими методами російську військову агресію проти України.

Ідея створення Балто-Чорноморського союзу є альтернативою до зовнішньополітичних стратегій
як РФ, так і ФРН, а також керівництва Євросоюзу, в якому Німеччина і Франція відіграють провідну
роль і європейська стратегія яких базується на ідеї «несуб’єктності» держав Балто-Чорноморського
регіону і можливості досягнення компромісу з Росією за рахунок інтересів країн цього регіону. Так,
на думку керівництва партії «Право і справедливість» і її прибічників, підсумки Нормандського са-
міту у червні 2014 р., а також перші та другі «Мінські угоди», показали основні риси такої стратегії
«геополітичного компромісу» між Берліном, Парижем та Москвою за рахунок України.

На думку деяких політологів, така ідея була б позитивно сприйнята у Вашингтоні як противага
тандему Берлін — Париж на тлі серйозних військово-політичних та економічних суперечностей
між США і Євросоюзом, а також зростаючого «євроскептицизму» і «європейського антиамерика-
нізму» [4].

На тлі україно-російського конфлікту відновив свою актуальність «призабутий» проект  ГУАМ.
Ця регіональна організація, до якої входять Україна, Грузія, Молдова та Азербайджан, була створена
ще в кінці 90-х років для опору агресивній політиці Росії на пострадянському просторі.

Головною метою нової регіональної структури було ослаблення економічної, в першу чергу енер-
гетичної, залежності від Москви і розвиток транзиту енергоносіїв за маршрутом Каспій — Кавказ —
Європа в обхід Росії.

З самого моменту створення організації Кремль усіма силами протестував проти проекту. У ро-
сійській пресі раз у раз падали лавини критики на ГУАМ, що не дивно.

Країни-члени не тільки спокусилися на енергетичну монополію Москви, не тільки стали проти
домінування Росії в регіоні, а й задумалися над своєю обороноздатністю. Цього Кремль вже не міг
стерпіти, оскільки миротворчий батальйон швидше за все був би задіяний у конфліктах, які розпа-
лювала Москва.

Адже на сьогодні всі чотири члени ГУАМ в тій чи іншій мірі постраждали від агресії Росії: При-
дністров’я в Молдові, Південна Осетія в Грузії, Крим і Донбас в Україні. А для Азербайджану як
і раніше залишається актуальною проблема Нагірного Карабаху, окупованого Вірменією за під-
тримки Кремля.

«У всіх конфліктах у регіоні Росія є або стороною конфлікту, або потужним союзником однієї зі
сторін. Москва була дуже не зацікавлена   в будь-яких подібних ініціативах. Тому все й залишилося
на рівні розмов. За допомогою політичного тиску на країни ГУАМ Росія не допустила створення
миротворчого батальйону, та й взагалі багато в чому блокувала діяльність організації», — прокомен-
тував «Обозревателю» народний депутат України і координатор групи «Інформаційний опір»
Дмитро Тимчук.

Всі ці роки ГУАМ продовжував функціонувати, правда, через тиск Москви конкретних резуль-
татів від організації так і не дочекалися. До того ж періодично до влади в країнах-учасницях прихо-
дили проросійські сили, які бойкотували будь-які ініціативи організації.

Наприклад, Віктор Янукович ще напередодні свого обрання президентом заявив, що діяльність
ГУАМ неактуальна. Природно, що з приходом його до влади проект знову відклали в довгий ящик
майбутнє організації.

За часів Майдану в Україні знову згадали про ГУАМ. Організація значно активізувала свою між-
народну діяльність, хоча все поки не заходить далі розмов. Проте реальні шанси відродити ГУАМ
залишаються.

«У перспективі можлива реанімація ГУАМ. Але це станеться тільки у форматі контактів з ЄС
і США. Якесь колективне протистояння російської агресії. Є сенс задуматися і над співпрацею

Ольга Ворончук. Перспективи України в процесі глобалізації



з цього питання з Польщею і країнами Балтики», — прокоментував «Обозревателю» екс-дипломат,
співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки «Центру Разумкова» Михайло
Пашков [7].

Сьогодні перспектива розвитку ГУАМ вимальовується чіткіше. Як зазначив Володимир Гройс-
ман, важливість посилення співпраці ГУАМ зі Сполученими Штатами Америки, Японією, країнами
Вишеградської четвірки та країнами Балтії — «Формат «ГУАМ+» є дуже доцільним для нашої спіль-
ної подальшої взаємодії.

В липні цього року Україна і її партнери з міжнародного об’єднання ГУАМ скоординували зу-
силля для поглиблення торговельно-економічної співпраці між членами організації й обговорили
практичні заходи щодо запровадження зони вільної торгівлі між країнами-членами, повідомили
в уряді України.

Спостерігаючи картину розвитку зовнішньополітичних відносин, в загальному складається вра-
ження, що Україна «пливе за течією», піддаючись впливу ззовні, недостатньо відстоює свої інтереси
в той час, як від політичної волі влади України та характеру розв’язання війни залежить не лише
наше майбутнє, але й майбутнє Європи та перспектива зародження нової «холодної війни».

В України є достатньо широкі перспективи інтеграції в глобальне середовище. І головне тут —
формулювання власної геополітичної стратегії та глибока модернізація українського суспільства
в економічній, політичній та духовній сферах, яка має бути основою еволюційного розвитку.
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто теоретико-методологічні засади соціальної політики в умовах глобалізації. Проаналізо-

вано поняття соціальна держава, соціальна політика та соціальна справедливість з точки зору науки
та масової свідомості. Досліджено зв’язок понять соціальна справедливість та соціально-політичний
маркетинг у соціальних державах.

Визначено роль соціальної політики як стратегії соціально-політичного маркетингу у функціонуванні
сучасних соціальних держав. Проаналізовано особливості соціально-політичного маркетингу у форму-
ванні соціальної політики та соціальної держави в умовах глобалізації. Розглянуто моделі соціальної по-
літики держави в умовах глобалізації.

Ключові слова: соціальна справедливість, соціальна держава, соціальна політика, модель соці-
альної політики. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
SOCIAL POLICY UNDER GLOBALIZATION

Мjakushko, Nadiya,
«Ukraine» University (Ukraine, Kyiv),
Poltava institute of economy and law,
Director,
e-mail:MyakushkoNadiya@i.ua

SUMMARY
The article deals with theoretical and methodological foundations of social policy in the context of globalization.

Analyzes the concepts of social state, social policy and social justice in terms of science and public consciousness.
We study the relationship concepts social justice and socio-political marketing in social states.

The role of social policy as a strategy for social and political marketing in the functioning of modern welfare
states. Specific features of the socio-political marketing in shaping social policy and social state under globalization.
The models of social policy in the context of globalization.

Key words: social justice, social state, social policy, social policy model.

Проблеми дослідження особливостей формування і реалізації соціальної політики в умовах гло-
балізації вимагають формулювання теоретико-методологічними засадами соціальної політики як
такої. В цьому контексті потрібно визначитися з такими основними категоріями соціальної полі-
тики, як соціальна політика, об’єкт і суб’єкт соціальної політики, типологія і функції соціальної
політики, основні принципи соціальної політики тощо. 

Загалом, під соціальною політикою розуміють систему цілей і засобів їх досягнення по літичними
і державними інститутами з регулювання соціальної сфери суспільства, соціальних відносин від-
повідно до сукупності політичних установок, принципів, рішень та ідей, спрямованих на задово-
лення соціальних інтересів і потреб особистостей, соціальних груп, класів та ін. [3].

Об’єктом соціальної політики держави розглядають, насамперед, суспільство, со ціальні групи
та окремих індивідів, які за певних умов можуть бути і носіями та суб’єктами соціальної політики.
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До найважливіших функцій держави належать: формулювання завдань соціального розвитку
суспільства, здійснення законотворчої діяльності у соціальній сфері суспільства, забезпечення со-
ціальної політики фінансовими ресурсами та організаційно-управлінською підтримкою (соціально-
політичним менеджментом та маркетингом).

Головною метою соціальної політики держави експерти вважають встановлення та регулювання
відносин між суспільством та індивідами шляхом встановлення та регулювання відносин між інди-
відами та соціальними групами, до яких належать останні. 

І тут зовсім не обов’язково, щоб між державою та індивідами  неодмінно був певний соціальний
посередник у вигляді соціальної групи. Проте використання структур громадянського суспільства
для здійснення соціальних зв’язків  між державою та громадянами суттєво розширює регулятивні
можливості такої соціальної комунікації, підвищує рівень соціального захисту, індивідуалізує такі
соціальні зв’язки і підвищує адаптивні можливості системи соціальної безпеки.

Традиційно вважалося, що суб’єктами соціальної політики виступають спеціалізовані установи
і організації держави, які реалізують соціальну функцію останньої [3]. 

Але розвиток структур громадянського суспільства розширив перелік суб’єктів соціальної полі-
тики за рахунок недержавних організацій (корпорацій, підприємств, профспілок, релігійних, бла-
годійних міжнародних та національних організацій), які здатні здійснювати функції соціальної
політики у суспільстві. 

Найважливішою функцією соціальної політики є її захисна функція, яка має гарантувати про-
житковий міні мум людини шляхом встановлення мінімальної заробітної платні, пенсій, стипендій,
адресної соціальної допомоги в комунальній та транспортній сферах, системах охорони здоров’я та
безпеки життєдіяльності.

Соціальна політика реалізується шляхом розробки і ухвалення законодавчих актів (законів, указів
президента, постанов уряду) і затвердження цільових соціальних програм, які мають розроблялися
органами державної влади за участі представників громадянськості та експертного середовища
у фері соціального захисту громадян.

Ефективна соціальна політика будь-якої держави є основою стабільності політичної системи сус-
пільства. А сама соціальна політика є основою і ключовим елементом будівництва соціальної держави.

Дуже важливим елементом соціальної політики також є принцип соціальної справедливості, що
виступає вагомим показником ефективності соціального розвитку суспільства і складає основи його
базового соціального ідеалу. 

Вказані вище проблеми в різних аспектах досліджувалися в наукових працях Д. Белла, Д. Боул-
дінга, Р. Дарендорфа, В. Зауера, М. Волзера, П. Розенваллона, Дж. Ролза, О. Агаркова, В. Бабкіна,
М. Вольцера, В. Кімліка, М. Коноха, Р. Нозіка, В. Скуратівського, Г. Соловей, Л. Щеннікової [5; 6;
9; 10; 12; 14; 16; 17; 19]. 

На думку М. Коноха, питання соціальної справедливості тісно пов’язані з визначенням загальної
категорії справедливості та розумінням змісту спеціальної категорії соціальної справедливості [6].
А. Лукашова справедливо стверджує, що соціальна держава — це соціально справедлива держава [7].

Г. Соловей виокремлює в цьому контексті два основні підходи до розуміння терміна соціальної
справедливості: 

– партикуляристський, який методологічно встановлює чітко окреслені моральні нормативи
лише для конкретних громадян конкретної держави (Дж. Ролз, В. Кімлік, А. Макінтайр, Р. Но -
зік, М. Волцер);

– універсалістський, який досліджує вказану проблематику через призму комунікаційної прак-
тичної філософії, суб’єктом якої виступає людство (К. Апель, В. Кульман, Д. Бьолер, Ю. Га-
бермас) [17]. 

Дж. Ролз переконаний, що в будь-якому суспільстві повинні бути встановлені рівні права і сво-
боди для всіх без винятку громадян громадян. А права, які гарантуються державою на основі реалі-
зації в практичній діяльності принципу соціальної справедливості, не повинні бути предметом
політичного торгу. Всі люди не є рівними за своїми розумовими та фізичними здібностями, соці-
альним та економічним статусом. Проте це не повинно перешкоджати розвитку суспільства як
цілісності і повинно гарантувати відкритість будь-яких посад для всіх громадян [11]. 

На думку Дж. Ролза, соціально справедлива держава повинна забезпечити гарантування таких
видів благ:

1) свободи совісті, свободи думки та ін.; 
2) свободи пересування та можливості вільного вибору заняття; 
3) здобуття влади, повноважень і відповідальності залежно від посади і місця роботи (відповідно

до ступеня самостійності та соціальних можливостей людей); 
4) прибуток і багатство у широкому розумінні як універсальні засоби, які мають обмінювальну

вартість і необхідні для того, щоб прямо чи опосередковано досягти широкого спектра цілей; 
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5) соціальні основи самоповаги індивідів, що дають змогу громадянам відчувати власну значу-
щість як особистості, розвивати й реалізувати свої моральні якості та досягти власної мети
з повагою до себе [11].

Поняття соціальної справедливості у версії Р. Нозіка розкривається через реалізацію права влас-
ності й теорію майнової справедливості. Суть його концепції полягає в тому, що статок справедливо
належить тій чи іншій особі, якщо це здійснюється на правовій основі  згідно з принципами спра-
ведливості у придбанні та в передачі майна або згідно з принципом «виправлення несправедливо-
сті», який на правових засадах реалізується соціальною державою [9].

Під іншим кутом зору розглядає соціальну політику і соціальну державу М. Волзер, який вважає, що дер-
жава має гарантувати правовий захист і забезпечувати гідне життя своїм громадянам. Але цей зв’язок повинен
бути симетричним: держава має забезпечити гідність громадян, а громадяни — гідність держави [5]. 

Отже, соціальна справедливість пов’язана з розподілом і перерозподілом різних благ, регулю-
ванням державою соціально-економічних відносин, забезпеченням основних політичних, еконо-
мічних та соціальних прав і свобод людини, та її соціальним захистом. 

Відповідно до тлумачення принципу соціальної справедливості варто виокремити те, що повинна
забезпечувати соціально-правова держава:

– участь індивіда у політиці та економіці;
– діяльність правових інститутів, котрі охороняють право на життя, свободу, власність;
– функціонування соціальних систем: економічної, освітньої, соціального забезпечення.
Концепція Г. Цахера ґрунтується на розумінні того, що соціальна держава повинна виконувати

у суспільстві функції оцінюючого та перетворюючого чинника і гаранта заради забезпечення гідного
рівня життя громадян, зменшення різниці в рівні добробуту, ліквідації відносин залежності і вста-
новлення відповідного соціального контролю [11]. 

Все це, на думку Г. Цахера, потребує формулювання основних принципів діяльності соціальної держави: 
– соціальної солідарності;
– субсидіарності; 
– справедливого розподілу благ з урахуванням кількості та якості виконаної праці; 
– здійснення глобальної та спеціальної соціальної політики; 
– поліпшення умов праці громадян; 
– соціальне страхування;
– забезпечення зайнятості та соціальне партнерство. 
Відповідно до основних принципів діяльності соціальної держави можна викремити її основін

завданнями:
– забезпечення ринкових можливостей і реалізація права індивидів на частину суспільного доб-

робуту шляхом справедливого розподілу прибутків і майна;
– зниження небажаної ринковообумовленої диференціації на знедолених та заможних; 
– забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості, поваги до гідності особи, актив-

ної участі людей у суспільному житті; 
– вдосконалення соціальної політики та правових механізмів, які забезпечують основні соціальні

права і сприяють розширенню мережі соціального забезпечення [11].
Суттєву допомогу в реалізації принципу соціальної справедливості в соціально-правовій державі,

на думку О. Агаркова, можна забезпечити методами соціально-політичного маркетингу — з вико-
ристанням наступних чинників:

– в економічній сфері — обґрунтованого соціально-економічного регулювання економічних
процесів;

– у політичній сфері — забезпечення політичних прав і свобод громадян, зокрема, участі у ви-
борах, референдумах, мітингах і протестах, забезпечення свободи слова та діяльності ЗМІ;

– у соціальній сфері — забезпечення соціальних гарантій, соціальних пільг і послуг, передбачених
конституцією і законами, що виходять з реальних можливостей їхнього задоволення органами
державного управління [1; 2].

Відповідно до існування двох основних моделей соціальних держав (ліберальної та соціал-демокра-
тичної), найбільш поширених у сучасному світі, О. Агарков пропонує розглядати суспільно-політичні
процеси функціонування соціальної держави в контексті реалізації технологій і методів соціально-по-
літичного маркетингу, який розглядається ним як технологія управлінської діяльності держави, що
спрямована на задоволення потреб та узгодження інтересів різних соціальних груп, забезпечення гро-
мадян суспільними благами, здійснення справедливого розподілу матеріальних і нематеріальних ре-
сурсів для досягнення справедливості, солідарності і стабільності в суспільстві [2]. 

Зрозуміло, що функціонування соціальних держав в умовах глобалізації неможливе без застосу-
вання спеціальних технологій соціально-політичного менеджменту і маркетингу, які є ознакою та
інструментом формування соціальних ознак сучасної держави на основі реалізації принципів
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соціальної справедливості, гарантування високого рівня життя громадян, сприяння розвитку струк-
тур соціальної сфери глобального громадянського суспільства. 

Принцип соціальної справедливості в сучасних соціальних державах є основою для співісну-
вання, співпраці і соціального партнерства між державою і громадянами, суб’єктами і об’єктами
ринку з метою підвищення рівня матеріального добробуту та соціального захисту громадян. 

Відповідно соціальна політика визначає зміст і рівень соціальності держави, характер взаємодії
структур держави і структур громадянського суспільства, формулює соціально-правові відносини
у суспільстві. 

Наприклад, Б. Ракитський визначив соціальну політику як специфічні соціальні відносини пев-
них соціальних груп в контексті збереження і зміни соціального стану населення (класів, прошарків,
соціальних, соціально-демографічних, соціально-професійних груп, національних, релігійних та
інших соціальних спільнот) [7].

А. Сіленко, своєю чергою, методологічно визначила соціальну політику з двох точок зору: 
– як мистецтво поєднання людських інтересів, інтересів індивідів і держави, різного рівня люд-

ських спільнот, груп у сфері соціальних відносин;
– як систему взаємодії державної влади, недержавних структур і особистості щодо життєзабез-

печення та розвитку людини [14; 15]. 
Г. Соловей під соціальною політикою держави вбачає діяльність органів державної влади, міс-

цевого самоврядування та суспільних інститутів, яка спрямована на гармонізацію інтересів соці-
альних груп та територіальних спільнот у сфері виробництва, розподілу і споживання благ, що
сприяє узгодженню інтересів цих груп з інтересами людей та стратегічними цілями суспільства [17]. 

Отже, соціальна політика розглядається вказаними дослідниками як суспільний феномен, кот-
рий інтегрує різноманітні багатофакторні чинники: соціальні відносини та процеси життєдіяльності
соціуму, що впливають на формування та реалізацію соціальних цінностей, соціальну безпеку лю-
дини і задоволення її соціальних потреб та інтересів, 

Відповідно до цього розуміння соціальної політики її головним завданням є забезпечення ста-
більного функціонування системи соціально-політичних інститутів (державних і недержавних), ко-
ординації та узгодження функціонування всіх елементів соціальної системи, гармонізації суспільної
діяльності всіх суб’єктів соціальної політики.

Соціальні держави (держави загального добробуту), які об’єднує високий рівень життя громадян
і ефективна соціальна політика,  на думку Г. Віленського і Ч. Лебо [5; 6] можна представити за до-
помогою двох моделей соціальної політики: 

– інституціональної, яка передбачає перерозподіл матеріальних благ переважно на державному
рівні — з мінімізацією ролі громадянського суспільства;

– залишкової, яка передбачає надання державної допомоги — за сприяння інститутів громадян-
ського суспільства і лише за умови, коли людина не може вирішити своїх проблем індивідуально. 

Таким чином, ми можемо розглядати соціальну політику як політику, спрямовану на скоорди-
новане функціонування економічної, політичної та соціальної сфер суспільства із збалансованим
функціонуванням держави, ринку і громадянського суспільства на основі належного рівня соціаль-
ного захисту та соціальної безпеки громадян.

Українська модель соціальної політики перебуває поки що на початковому етапі свого розвитку —
від патерналістської моделі радянського зразка — до формування ринкової моделі соціальної політики,
яка створюється на основі нав’язуваної Україні ліберальної моделі, що не завжди відповідає рівню со-
ціально-економічного розвитку країни. ментальності та культурі українського народу [21; 22]. 
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізується зовнішня політика України за часів незалежності. Визначаються ключові

результати цієї політики у відносинах України з Європейським Союзом, в тому числі в контексті по-
чатку переговорів щодо Угоди  про асоціацію та спрощення візового режиму. Автор детально зупиня-
ється на розвитку діалогу України з Північноатлантичним Альянсом та причин неотримання Україною
Плану дій щодо членства.

Дається характеристика відносин України з ключовими стратегічними партнерами — США та Ро-
сією. Автор зупиняється також на заходах, які вживалися Україною для зміцнення її регіональних по-
зицій та міжнародного авторитету. 

Ключові слова: Україна,  зовнішня політика, Європейський Союз, НАТО, США, Росія.
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SUMMARY
The article analyzes foreign policy of Ukraine at the time of independence. The author defines key results of

this policy in relations between Ukraine and the European Union, including regarding launching negotiations on
Association agreement and visa regime liberalization. The author dwells on in details on dialogue between Ukraine
and the North Atlantic Alliance and reasons why Ukraine didn’t get the membership Action Plan.

The article describes relations of Ukraine with key strategic partners as the USA and Russia. The author also
analyzes steps taken by Ukraine to strengthen her regional positions and international image. 

Key words: Ukraine, foreign policy, European Union, NATO, USA, Russia.

Зовнішня політика України за роки незалежності пройшла досить складний та тернистий шлях.
Розпочнемо з того, що ще за часів СРСР Україна мала своє міністерство закордонних справ і пред-
ставництво в ООН та ЮНЕСКО. Однак і зовнішньополітичне відомство і його представництва були
лише радянськими сателітами і право на власну позицію у міжнародних справах не мали. 
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Прагнення до незалежної держави, яке століттями плекалося українським народом, знайшло
своє вираження у Декларації про суверенітет України, яка була прийнята 16 липня 1990 року. Стаття
X цього документа називається «Міжнародні відносини» та проголошує, що «Українська РСР як
суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними
договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере
участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення
національних інтересів Республіки у політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науко-
вій, технічній, культурній і спортивній сферах» [1].

Ця робота розпочалася ще в травні 1991 року і продовжується по сьогодення. Умовно її можна
розбити на декілька етапів. 

Перший — від травня 1991 року до липня 1994 року. Цей період пов’язаний із діяльністю першого
президента України Л. М. Кравчука. 

24 серпня 1991 року на реалізацію Декларації про державний суверенітет України Верховною
Радою України було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Водночас ухвалення цього
документа тільки створило передумови для міжнародного визнання України. Потрібно було про-
вести величезну роботу, передусім створити свою власну дипломатичну службу, яка б вписалася
в систему міжнародних зносин. Реалізація цього завдання вимагала від керівництва країни розробки
стратегії і тактики зовнішньої політики, формування її основ і фундаментальних принципів, ство-
рення державних органів зовнішніх зносин як усередині держави, так і за її кордонами.

2 вересня 1991 року Голова Верховної Ради Л. Кравчук виступив на 46-й сесії Генеральної Асам-
блеї ООН з промовою, в якій окреслив головні напрями зовнішньополітичної діяльності незалежної
України. Український високопосадовець підтвердив готовність України і надалі дотримуватися при-
нципів, закладених у Статуті ООН, Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії для нової
Європи. Вже тоді він заявив про те, що Україна має намір стати повноправним членом європейських
структур, не має територіальних претензій до жодного з сусідів і виступає проти будь-яких терито-
ріальних зазіхань на свою адресу [2].

5 грудня 1991 року було ухвалено Звернення Верховної Ради України «До парламентів і народів
світу». У цьому документі знайшли подальший розвиток головні положення зовнішньої політики
держави [3]. 

2 липня 1993 року Верховна Рада України схвалила Постанову «Про Основні напрями зовнішньої
політики України». У цьому документі було сформулювало магістральні принципи зовнішньої по-
літики України, визначені головні її пріоритети. 

Найголовніші зусилля зовнішньої політики України повинні бути спрямовані на такі напрями:
1. Утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави.
2. Забезпечення стабільності міжнародного становища України.
3. Збереження територіальної цілісності держави та недоторканності її кордонів.
4. Включення національного господарства у світову економічну систему для його повноцінного

економічного розвитку, забезпечення потреб громадян і підвищення добробуту народу.
5. Захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за кордоном, створення умов

для підтримання контактів з зарубіжними українцями і вихідцями з України, подання їм допомоги
згідно з міжнародним правом.

6. Поширення у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера [4]. 
Особлива увага світової спільноти, і в першу чергу США, приділялася знищенню ядерної зброї.

Нагадаємо, що у Декларації про суверенітет України ще у 1990 році було задекларовано зобов’язання
нашої держави дотримуватись трьох неядерних принципів (не приймати, не виготовляти і не набу-
вати ядерної зброї). 

Ще за часів СРСР Україна прагнула до розбудови двосторонньої дипломатії. Країною, з якою Київ
зробив прорив у двосторонніх відносинах, стала Угорщина. 30 травня — 1 червня 1991 року Голова Вер-
ховної Ради УРСР Л. М. Кравчук здійснив офіційний візит до Будапешта, під час якого було підписано
дев’ять двосторонніх документів, які заклали фундамент договірно-правової бази українсько-угорського
співробітництва. Саме факт візиту в Угорщину делегації на найвищому рівні з України, переговори з пре-
зидентом, прем’єр-міністром, головою Державних Зборів, підписані документи засвідчили визнання
де-факто угорцями незалежності української держави ще за часів існування Радянського Союзу [5]. 

8 грудня 1991 року був підписаний Біловезький договір, який поклав кінець існуванню СРСР.
А ще перед цим, на початку грудня 1991 року, відбулася подія, яка також стала визначальною у ста-
новленні молодої української дипломатії. Одразу після оголошення результатів Всенародного ре-
ферендуму Будапешт встановлює дипломатичні відносини з Україною, а 6 грудня Київ відвідала
делегація Угорської Республіки на чолі з прем’єр-міністром Й. Анталлом. В урочистій обстановці
в Маріїнському палаці було підписано Договір про основи добросусідства та співробітництва [6]. 
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Це був перший документ такого рівня, який підписала Україна. В той же день в Києві було від-
крито посольство Угорщини, знову ж таки перше серед іноземних дипломатичних представництв.

Протягом трьох місяців 1992 року 140 країн світу визнали Україну як незалежну державу. Серед
перших були Польща, Канада, Угорщина, Італія та інші країни. Протягом 1992–1993 років наступ-
ним кроком стало встановлення дипломатичних відносин. 

30 січня 1992 року Україна стала членом Наради з безпеки і співробітництва у Європі (НБСЄ,
згодом — ОБСЄ). У лютому 1992 року Україна стала одним з організаторів Парламентської асамблеї
чорноморського економічного співробітництва, ініційованої з підписанням Україною, Албанією,
Болгарією, Румунією та іншими країнами 25 червня 1992 року Декларації про чорноморське еко-
номічне співробітництво. 

Підбиваючи підсумок першого етапу формування зовнішньої політики України (1991–1994 рр.), можна
стверджувати, що керівництву держави за короткий проміжок часу вдалося вибудувати нову послідовну,
передбачувану, стратегічно виважену, прагматичну зовнішню політику. Країна стрімко почала виходити
зі стану зовнішньополітичної ізоляції, відкрила для себе багато нових можливостей на міжнародній арені. 

Другий етап у зовнішньополітичній діяльності України датується червнем 1994 року — січнем
2005 року. Пов’язаний цей період з перебуванням на посаді Президента України Л. Д. Кучми.

Одним із перших закордонних візитів Президента України Л. Кучми став державний візит до
США (19–23 листопада 1994 року). Американська сторона підтвердила захист суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, а також зобов’язання США виконувати роль лідера в заохоченні
міжнародної допомоги для здійснення економічних перетворень. Водночас США обіцяли надати
гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням до ДНЯЗ шляхом підписання відповідного Меморандуму
під час Будапештської зустрічі на найвищому рівні в рамках НБСЄ (5–6 грудня 1994 p.).

У Будапешт Президент України приїхав з твердим наміром підписати Меморандум про гарантії
безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — між-
народну угоду між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України.
Цим самим ставилася крапка в розв’язанні проблеми ядерних озброєнь України. Будапештський
форум для нового Президента України пройшов з колосальним успіхом. Під час роботи саміту
Л. Кучма провів 26 зустрічей з президентами, керівниками урядів провідних країн світу. Це був чіт-
кий сигнал підтримки курсу України на розбудову демократичної держави. 

Серед зовнішньополітичних пріоритетів України за часи президентства Л. Кучми були:
– інтеграція України в ЄС та НАТО;
– укріплення національної безпеки;
– розвиток стратегічного партнерства із Азербайджаном, Болгарією, Польщею, Росією, США,

Узбекистаном, особливого партнерства з Грузією та Канадою;
– примат економічної дипломатії у діяльності диппредставництв, оцінка їх діяльності через стан

товарообігу та інвестицій в економіку України;
– ефективна зовнішня регіональна політика в Центральній та Східній Європі, Чорноморському

регіоні, активізація участі у розв’язанні Придністровського та Нагірно-Карабаського конфліктів;
– активна участь у міжнародних регіональних організаціях, а саме: ГУАМ, СНД, ОЧЕС, ЦЄІ та інших;
– діяльне використання можливостей міжнародних організацій, а саме: ООН, ОБСЄ та РЄ для

забезпечення національних інтересів України;
– захист інтересів українських фізичних та юридичних осіб за кордоном;
– забезпечення процесу включення України у світову економічну систему, у першу чергу, вступу до СОТ.
Під час своєї другої президентської каденції Л. Кучма головним завданням зовнішньої політики

поставив набуття повноцінного членства у Європейському Союзі. Але для втілення цієї амбітної
мети Україні потрібно було здійснити величезну роботу з структурної перебудови економіки, ре-
формування власності, здійснення макроекономічної стабілізації, форсуванню економічного зрос-
тання, демократизації суспільства, проведення належної судової реформи. 

Президент України своїм Указом від 11 червня 1998 року затвердив Стратегію інтеграції України
до ЄС. Цей документ став своєрідною дорожньою картою підготовки України до євроінтеграції на
період до 2007 року. У ньому були визначені завдання для уряду, Верховної Ради, органів місцевого
самоврядування. 

З метою забезпечення виконання Стратегії інтеграції України до ЄС Президент України 14 ве-
ресня 2000 року підписав Указ, яким затвердив Програму інтеграції України до Європейського
Союзу. Програмою передбачені розробка комплексу конкретних практичних заходів щодо реалізації
загальних принципів співробітництва з ЄС, подальше розгортання інститутів сприяння розвитку
відносин з ЄС на всіх рівнях — національному, регіональному й місцевому, на рівнях державних
і недержавних організацій, а також систематичне й цілеспрямоване формування в українському
суспільстві стійкої проєвропейської більшості [7]. 

60

Міжнародні відносини



Освіта регіону — 2016/3 61

У листопаді 1995 року Україна стала членом Ради Європи. Тим самим Київ взяв на себе зо-
бов’язання будувати правову державу, в якій поважатимуть права та свободи кожної людини. 

При правлінні Л. Кучми в Україні серйозно заговорили про членство в Організації Північно-Ат-
лантичного Договору (НАТО). У липні 1997 року під час саміту НАТО у Мадриді було створено Ко-
місію НАТО — Україна. Водночас в Брюсселі відкривається представництво України при НАТО,
українські миротворці беруть участь в операціях за збереження миру в гарячих точках світу, прово-
дяться спільні з Альянсом військові маневри. 

У жовтні 1997 року в Страсбурзі під час саміту Ради Європи було створено ГУАМ, ця організація
об’єднала Грузію, Україну, Азербайджан та Молдову. Її було започатковано з метою відстоювання
спільних безпекових інтересів, котрі згодом було поширено на енергетичну, гуманітарну сфери [8]. 

Без перебільшення можна стверджувати, що за часів президентства Л. Кучми Україна поступово
ставала регіональним лідером у ЦСЄ. Так, у червні 1998 року за ініціативою України в Ялті відбулася
зустріч глав держав та урядів країн-учасниць Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС).
Символічно, що цей захід проходив у Лівадійському палаці — місці проведення Ялтинської конфе-
ренції 1945 року. Під час цього заходу Л. Кучма започаткував вірменсько-турецький переговорний
процес. Результатом цього форуму стало створення ОЧЕС — Організації чорноморського еконо-
мічного співробітництва. 

Українська дипломатія за часів президентства Л. Кучми стикалася з багатьма проблемами у від-
носинах з Росією. Це і непорозуміння у зв’язку з островом Коса Тузла, на який почала претендувати
Росія у вересні 2003 року. Це і питання про встановлення морського кордону між Україною і Росією,
пов’язане зі спробами РФ загарбати значну частину української ділянки Азовського моря. Для Ук-
раїни це означає втрату значних морських територій для рибальства й видобутку корисних копалин,
у тому числі енергоресурсів. Це й спроба тиснути на Київ через маніпуляції із поставками енерго-
носіїв. Але в цілому Л.Кучмі за свій президентський період вдалося налагодити з керівництвом Росії
ділові взаємовигідні стосунки. 

Українсько-американських відносини набули нового змісту після ухвалення українським пар-
ламентом рішення про приєднання України до ДНЯЗ та підписання Л.Кучмою Будапештського ме-
морандуму в грудні 1994 року. Саме ці події та проголошення українською владою курсу
радикальних економічних і політичних перетворень спонукали Адміністрацію США докорінно змі-
нити ставлення до України. Америка побачила в Україні стабільного партнера та усвідомила важливу
роль Києва як стабілізаційного чинника на Європейському континенті.

Підбиваючи підсумок другого етапу розвитку зовнішньої політики України, варто відмітити, що за
цей період Україна впевнено увійшла у світову спільноту, зайняла гідне місце у Європейському про-
сторі. На жаль, під кінець другої каденції Л. Кучми міжнародний авторитет нашої держави значно по-
гіршився через справу Гонгадзе, скандал навколо «Кольчуг», фальсифікації президентських виборів
2005 року. Проте здобутків української дипломатії за ці десять років було більше, ніж недоліків.

Третій етап зовнішньої політики України пов’язаний з діяльністю Президента В. Ющенка. Розпо-
чався він у січні 2005 року і закінчився у лютому 2010 року. Після Помаранчевої революції 2004 року
Україну в світі сприймали з великим ентузіазмом та надією. Починаючи з 2005 року, для України
відкрилися нові можливості для здійснення активної зовнішньої політики. 

Після Помаранчевої революції в України з’явилися реальні шанси вступу до Європейського
Союзу. Так, виступаючи перед Сеймом Республіки Польща Голова Європейського Парламенту
Йозеф Борель сказав про те, що країни ЄС мусять звертати свій погляд до Сходу: «Україна та Біло-
русь є частиною цього простору, щодо них ми муситимемо ухвалити рішення, чи вони стануть час-
тиною Євросоюзу, чи залишаться під російським впливом» [9]. 

26 січня 2005 року Президент України відвідав Брюссель, де виступив у Європейському Парла-
менті. У своїй промові він підкреслив: «Мета моєї країни, головне завдання мого уряду і мене осо-
бисто — це вступ України до ЄС. Кінцевим результатом реалізації Плану дій, який ми готові
здійснювати прискореними темпами, має стати укладання нової посиленої угоди у формі європей-
ської угоди про асоціацію. Україна готова пройти свій шлях задля досягнення відповідності Копен-
гагенським критеріям членства у ЄС» [10].

5 лютого 2008 року в Женеві відбулося засідання Генеральної Ради СОТ, на якому було підписано
Протокол про вступ України до СОТ. Того ж дня Президент України Віктор Ющенко та керівники
СОТ підписали угоду про вступ України до організації. 

На третій етап зовнішньої політики України припадає започаткування 5 березня 2007 року пе-
реговорів про укладення Угоди про асоціацію, яка повинна була замінити Угоду про партнерство
і співробітництво. При цьому цей документ ставив за мету: створити нову основу для співпраці
України та ЄС; поглибити взаємовідносини у всіх царинах; активізувати політичну асоціацію
й економічну інтеграцію. 
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16 червня 2009 року під час засідання Ради з питань співробітництва Україна — ЄС було схвалено
Порядок денний асоціації Україна — ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асо-
ціацію. ПДА визначає спільні дії сторін щодо діалогу у сферах: політичній; юстиції та безпеки, зов-
нішньополітичній, економічного та секторального співробітництва на принципах спільної з ЄС
участі, відповідальності та оцінки.

18 лютого 2008 року в Києві відбулася зустріч Президента України В. Ющенка з Комісаром ЄК
з питань торгівлі П. Мендельсоном. Саме з цієї дати розпочинається офіційне започаткування пе-
реговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом,
що є невід’ємною частиною Угоди про асоціацію.

На період правління В. Ющенка припадає активізація діалогу щодо безвізового режиму для Ук-
раїни. 1 січня 2008 року набрала чинності Угода про спрощення оформлення віз. Впровадження
у життя цього документа значно полегшило порядок отримання віз українськими громадянами
в консульствах держав-членів ЄС, які входять до Шенгенської зони. 

Для Президента В. Ющенка євроінтеграційні прагнення були тісно пов’язані з бажанням України
стати членом НАТО. Тому практично з перших днів свого президентства він прагне значно активі-
зувати співробітництво з НАТО. 

У квітні 2005 року у Вільнюсі на засіданні Комісії Україна — НАТО був оприлюднений спільний
документ «Поглиблення співпраці Україна — НАТО: короткотермінові заходи».

27 червня 2005 року Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер відвідав Київ. Під час
його візиту український уряд офіційно представив документ для обговорення Інтенсифікованого
діалогу Україна — НАТО, який був розглянутий Альянсом і був взятий за основу для конструктивної
дискусії на рівні експертів [11]. 

Практичне обговорення підходів України та НАТО в рамках запровадження діалогу відбулося
під час візиту делегації Північноатлантичної Ради (ПАР) НАТО в Україну 18–20 жовтня 2005 року
на чолі з Генеральним секретарем Альянсу. В рамках візиту було проведено чергове засідання комісії
Україна — НАТО за участю міністрів закордонних справ та оборони України. Під головуванням
Президента України В. Ющенка за участю Генерального секретаря НАТО Я. Схеффера відбулось
проведення першого в історії відносин Україна — НАТО спільного засідання Ради національної
безпеки і оборони України та Північноатлантичної Ради НАТО [12]. 

3 квітня 2008 року в Бухаресті відбулося засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав
держав та урядів, за результатами якого було ухвалено Декларацію Бухарестського саміту. Україна
не отримала довгоочікуваний ПДЧ. Під тиском Росії Німеччина та Франція були категоричними
противниками надання Києву Плану дій. І хоч у Декларації було зафіксовано, що НАТО вітає єв-
роатлантичні прагнення України та Грузії щодо членства в НАТО, ми погодилися сьогодні, що ці
країни стануть членами НАТО, це було слабкою втіхою розчарованим керівникам України, які роз-
раховували на зовсім інше рішення саміту.

Таким чином, всі спроби Президента В. Ющенка, української дипломатії приблизити час вступу
України в НАТО виявилися марними. Тиск Росії на країни-члени НАТО, у першу чергу Німеччину
та Францію, зробив свою справу. 

За роки президентства В. Ющенка значно зріс рівень довіри США до України. Політичний діалог
на вищому рівні набув регулярного характеру, українським дипломатам вдалося скасували торго-
вельні санкції, накладені на Україну ще за часів президентства Л. Кучми. Українсько-американські
економічні стосунки отримали новий імпульс для подальшої їх активізації.

Щодо Росії, то кризові явища в українсько-російських відносинах виникали перманентно. Най-
гостріше це проявилося під час газових конфліктів 2005–2006 рр., 2008–2009 рр. Керівництво РФ
час від часу заявляло про територіальні претензії до нашої держави, постійно виникали конфлікти,
пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту в АРК, торговельно-економічні війни виникали
то навколо поставок м’ясо-молочної продукції, то навколо поставок труб. 

Особливо дратувало В. Путіна та його оточення прагнення керівництва України до вступу
в НАТО. Російська дипломатія у ті часи витрачала величезні зусилля для дискредитації України на
міжнародній арені. Вони використовували всі важелі для того, щоб провідні країни НАТО блокували
просунення України в Альянс.

Президент В. Ющенко прийшов до влади на хвилі народної довіри і готовності Заходу до плідного
співробітництва у всіх сферах взаємодії. У зовнішньополітичній царині було зроблено результативні
кроки в напрямку до здійснення задекларованого курсу. Але зовнішні успіхи не змогли перекрити
проблеми, які з кожним кроком наростали всередині країни. Розбрат між президентом, прем’єр-мі-
ністром Ю. Тимошенко, керівництвом Верховної Ради уважно відстежувалися міжнародною спіль-
нотою, особливо в Європі та США. Їх реакція була цілком передбачувана, замість підтримки
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і допомоги — роздратування та відраза. Останній період президентства В. Ющенка був досить сумним
для України, якій тактовно відмовили у європейській та євроатлантичній перспективі.

Наступний етап у зовнішньої політики України припадає на президентство В. Януковича, а саме
лютий 2010 — лютий 2014 років. 

З відміною Конституції 2004 року зовнішня політика держави попадає під абсолютний контроль
В. Януковича та його поплічників. Верховна Рада у зовнішній сфері перетворилася у слухняного
васала правлячої кліки.

На цьому тлі небувалої активності набув російсько-український діалог на найвищому рівні.
У 2010 році Президенти України та РФ зустрічалися більше разів, ніж за весь час президентства
В. Ющенка. Кульмінаційною подією стало підписання 21 квітня 2010 року в Харкові Президентом
України Віктором Януковичем та Президентом Росії Дмитром Медведєвим так званих «Харківських
угод», згідно з якими термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севасто-
полі було подовжено з 2017 до 2042 року. 

Поступово та впевнено українсько-російські відносини перетворювалися на асиметричну за-
лежність першої від другої. Україна в геополітичному сенсі перетворилася на зону російського до-
мінування, втратила роль регіонального лідера, значно погіршила міжнародний авторитет.

Але всі поступки української влади Росії тільки викликали ще більші імперські амбіції і неба-
жання враховувати інтереси України. Для українського керівництва настав період усвідомлення
марності очікування російських преференцій у відповідь на поступки в зовнішньополітичній ца-
рині. Україна відмовилася від перспективи членства в НАТО, влада зробила конкретні кроки щодо
русифікації українського суспільства, в угоду РФ викреслила із національної пам’яті події, які ви-
кликали роздратування північного сусіда. Цього все одно було замало, Москва вимагала остаточної
відмови України від перспективи інтеграції в ЄС, вступу Києва до Митного союзу, продажу за борги
всієї інфраструктури газотранспортної системи, включно з підземними сховищами та розподіль-
чими мережами. 

Отже, ненаситні амбіції керівництва РФ, і в першу чергу В. Путіна, холопська позиція В. Яну-
ковича, його спроба навіть за рахунок нехтування національними інтересами країни загравати
з Москвою призвели до погіршення взаємовідносин України та Росії, стан яких експерти й журна-
лісти оцінили як «холодний мир» [13].

За роки президентства В. Януковича значно погіршилися стосунки України з США. Америка
перестала вважати нашу державу стратегічним партнером, втратила до неї інтерес. Із форпосту де-
мократії на пострадянському просторі Київ перетворився на російську маріонетку з кримінально-
олігархічним керівництвом країни.

Керманичі США були детально проінформовано про ті мільярдні оборудки, які здійснював Яну-
кович разом із «сім’єю», їм були відомі і рахунки, і конкретні виконавці грабежу українського на-
роду. З такою владою, звичайно, Америка не хотіла мати справу. 

У липні 2010 року Верховна Рада України ухвалює Закон «Про засади внутрішньої та зовнішньої
політики», який закріпив відмову від євроатлантичних прагнень нашої держави та задекларував по-
заблоковий статус її зовнішньої політики.

18 вересня 2013 року Кабінет Міністрів України ухвалює рішення призупинити процес підго-
товки до укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони.

Таким чином, на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 29 листопада 2013 pоку Україна
ще раз підтвердила, що всі заяви В. Януковича про європейський вибір є лише блефом та спробою
прикрити свою проросійську орієнтацію.

У цілому зовнішня політика Януковича була однією з найбільш провальних, порівняно з іншими
президентами України. Причини цього фіаско криються у внутрішній політиці українського керів-
ництва. Створивши кримінально-олігархічний паханат четвертий президент України протиставив
себе не тільки народу країни, а й усьому демократичному світу. Під кінець президентства Янукович
потрапив у міжнародну ізоляцію, лідери цивілізованих демократичних держав припинили з ним
будь-які контакти, його стала ігнорувати навіть Москва.

П’ятий етап у зовнішній політиці України розпочався у лютому 2014 року і триває по сьогодні.
Події Революції Гідності кінця 2013 року та початку 2014 року повернули Україну в лоно демокра-
тичних держав світу, створили умови для подальшої інтеграції нашої держави в європейські та єв-
роатлантичні структури.

Водночас керівництво Російської Федерації сприйняли події в Україні як загрозу своєму влас-
ному існуванню. Анексія АР Крим, а згодом і вторгнення російських військ і найманців до Донець-
кої та Луганської областей України зруйнували міжнародну систему безпеки, яка склалася після
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Другої світової війни. Новий Президент України, обраний на цю посаду в червні 2014 року, отримав
потужну міжнародну підтримку.

Дії північного сусіда повністю зруйнували баланс у відносинах Заходу і Росії, змусили шукати
нові підходи до українсько-російських стосунків. Тут виникла дилема. Частина українського
політикуму вважає, що вести безпосередній діалог з агресором недопустимо і пропонує різні фор-
мати переговорів за участю ОБСЄ, ЄС та США. Інша частина, думку якої підтримує П. Порошенко,
виступає за відродження безпосередніх контактів з Москвою. 

Проте всі спроби Президента України вести з В. Путіним конструктивний діалог залишилися
марними. Єдине, чого вдалося домогтися від очільника Кремля, це так звані «Мінські домовле-
ності», досягнуті за участю ОБСЄ і лідерів ДНР/ЛНР. Однак ці домовленості не виконуються, з те-
риторії Росії поставляються сепаратистам сотні одиниць важкого військового озброєння та
боєприпасів. І хоч активних наступальних операцій з обох сторін не проводиться, гинуть тисячі
мирних жителів і українських військових. 

21 березня 2014 року було підписано політичну частину, а 27 червня 2014 року економічну час-
тину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом України [14]. Тим самим П. Порошенко довів
свою відданість європейській інтеграції. Однак ситуація, яка склалася на Донбасі, змусила керів-
ництво України та ЄС піти на відстрочення тимчасового застосування положень поглибленої та
всеосяжної вільної торгівлі між ЄС і Україною до 31 грудня 2015 року, продовживши при цьому ав-
тономні торговельні преференції ЄС для України.

Зовнішньополітична ситуація поставила перед Президентом П. Порошенком завдання значно
покращити стосунки з США і НАТО. Війна з Росією вимагає не тільки військової та військово-тех-
нічної допомоги з боку Америки та Альянсу, але перебудови стосунків з ними на принципах, задек-
ларованих ще за часів Л. Кучми та В. Ющенка. 

За  термін президентської каденції П. Порошенко встановив гарні контакти з керівництвом країн
ЄС та США, керманичами Євросоюзу та НАТО. Візит Президента України в США 17–18 вересня
2014 року продемонстрував повну підтримку Америкою нашої держави, але питання про надання
Києву статусу основного партнера США поза НАТО і обіцянки про постачання зброї для української
армії були перенесені на більш пізній термін [15]. 

Таким чином, початок п’ятого етапу зовнішньополітичної діяльності України виявився найбільш
тяжким та трагічним. Нова українська влада, а потім і Президент, опинилися в ситуації відкритої
війни Росії проти України. Це спонукало країну мобілізувати всі свої фінансові, людські ресурси
на захист Вітчизни, збереження незалежності держави. Агресія продовжується. Коли вона закін-
читься, спрогнозувати важко, але безперечно одне без міжнародної підтримки, допомоги Заходу
Україні самій не вдасться протистояти потужним військовим силам Росії. Тому перед зовнішньо-
політичною службою країни стоїть надзвичайно важке завдання: переконати західні країни, НАТО
не залишити Україну один на один із загарбником, здатним на будь-яку підступність заради своїх
агресивних забаганок.
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АНОТАЦІЯ
Формування глобального інформаційного суспільства потребує досліджень базових категорій
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мічна соціо-комунікаційна праксеологія, психологічна соціо-комунікаційна праксеологія, методологія
аналізу соціо-комунікацій, інфо-комунікаційний менеджмент, види інфо-комунікаційного менеджменту.

Важливими елементами інфо-комунікаційного менеджменту є ціннісний інфо-комунікаційний ме-
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Формування глобальної інфо-сфери потребує систематизації наукових знань в галузі соціо-ко-
мунікаційної праксеології, зокрема, актуалізує структуризацію і змістовне наповнення методології
та методики інфо-комунікаційного менеджменту [1; 2]. 

Поняття праксеологія (від грецьк. — діяльність) було запроваджене в рамках практичної соціології
Тадеушем Котарбінським, який  сформулював  і розвинув разом зі своїми колегами  проблеми  до-
слідження ефективності діяльності праці колективів, аналізував форми організації праці, взаємодію
і комунікацію індивідів, індивіда і колективу в процесі виробництва [1].

Ці підходи дають підстави визначитися нам із поняттям соціо-комунікаційна праксеології, під
якою будемо розуміти напрям соціальної комунікації, що досліджує практичні проблеми вивчення,
аналізу і управління соціо-комунікаційною сферою суспільства, під якою ми розуміємо інтегральну,
матричну, взаємозалежну сукупність соціо-комунікаційних структур, соціо-комунікаційних відно-
син, суспільної свідомості і соціо-комунікаційної діяльності. 

Вказані елементи соціо-комунікаційної сфери перетинаються між собою, мають взаємний вплив,
регулюються такими видами соціальних норм-регуляторів: соціо-правовими, соціо-економічними,
соціо-політичними і соціо-психологічними. 

Відповідно до вказаних особливостей здійснення управлінських впливів на соціо-комунікаційну
сферу суспільства ми можемо виокремити наступні види соціо-комунікаційної праксеології: правова,
економічна, політична і психологічна.

У цьому зв’язку, враховуючи ієрархічні рівні керування соціо-комунікаційною сферою суспіль-
ства правова соціо-комунікаційна праксеологія повинна використати  методологічний і методичний
потенціал наступних галузей інформаційного права:

– глобальне інформаційне право (перебуває в процесі формування на ґрунті міжнародного права);
– цивілізаційно-територіальне інформаційне право (базується на релігійних засадах: іудео-христи -

ян  ське,  православне, буддиське, ісламське тощо);
– державно-національне інформаційне право (інформаційне право націй-держав);
– регіональне  інформаційне право (інформаційне право ЄС та інших регіональних утворень);
– інформаційне право місцевого управління та самоврядування (право органів місцевого управління

та самоврядування в галузі соціальних комунікацій).
Економічна соціо-комунікаційна праксеологія повинна користуватися методологічними і методич-

ними наробками економічного регулювання інфо-комунікаційної діяльності суспільства, оскіль ки су-
часне інфо-суспільство має велику частку працездатного населення, що працює в інформаційному
секторі економіки, а інформаційний сектор економіки (виробництво, зберігання, обробка, передача
і споживання інформації) є одним із найважливіших видів суспільної діяльності, який виступає ру-
шійною силою науково-технічного, соціально-економічного і культурно-освітнього прогресу.

Політична соціо-комунікаційна праксеологія повинна скористатися  методологічними та методич-
ними підходами в дослідженні політичної культури суспільства, які регламентують політичну сферу
своїх суспільств соціо-комунікаційними нормами-регуляторами (традиціями, звичками, релігій-
ними, етнічними, регіональними, локальними та іншими груповими нормами).

Зокрема, політична соціо-комунікаційна праксеологія повинна реалізовуватися через  вивчення,
аналіз та управління функціонуванням таких секторів культури:

соціо-комунікаційної культури функціонування суспільних структур:
– електоральної  (технологій та процедур формування керівних органів);
– сприйняття та врегулювання соціально-політичних конфліктів;
– ухвалення і реалізації важливих суспільних рішень.
соціо-комунікаційної культури суспільних відносин:
– міжособистісних;
– групових і міжгрупових;
– міждержавних;
– ієрархічних (індивід-група-держава);
соціо-комунікаційної  культури суспільної свідомості:
– цінностей, традицій, звичаїв, норм;
– уявлень та переконань;
– настанов;
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соціо-комунікаційної  культури суспільної діяльності:
– бюрократичної (чиновницької);
– депутатської діяльності;
– економічної діяльності;
– політичної діяльності;
– громадської діяльності.       
Психологічна соціо-комунікаційна праксеологія може допомогти у реальній суспільної діяльності

через вивчення та аналіз структури  і особливостей: 
– загальної суспільної свідомості;
– суспільної свідомості соціальних груп (у тому числі політичних та правлячих еліт);
– суспільної свідомості індивідів. 
Загалом, соціо-комунікаційна праксеологія має спиратися на методологічні та методичні розробки

в галузі соціо-комунікацій, інфо-комунікаційного менеджменту і маркетингу, паблік рилейшнз і т.ін.
Суспільна сфера суспільства (суспільне життя, суспільний  процес, суспільна свідомість та ін.)

можуть бути досліджені за допомогою категорій ідеологем і міфологем, котрі взаємно перетинаються,
доповнюють одна одну, конкурують між собою. 

Ідеологеми — ціннісні, раціональні уявлення певних соціальних груп (політичних і правлячих
еліт, партій, суспільно-політичних течій) щодо облаштування суспільного життя (структур, моделей,
напрямів розвитку), суб’єктів та об’єктів політики.

Виокремлюють, зокрема, такі види ідеологем:
– глобальні ідеологеми (демократичні, тоталітарні, глобалістські, антиглобалістські, урбаністичні);
– ідеологеми політичного розвитку суспільно-державних  інституцій (консерватизм, неоконсер-

ватизм, лібералізм, неолібералізм, соціал-демократія, комунізм, націонал-демократія, анархізм,
фашизм, рашизм, фундаменталізм, лівий і правий радикалізм);

– прикладні ідеологеми (є специфічною комбінацією різних видів ідеологем, які використо -
вуються суб’єктами влади на нижчому рівні в конкретній діяльності органів влади  або інших сус-
пільних інституцій). 

Дослідження  ідеологем можна здійснювати через процедури вивчення цінностей, відносин дер-
жави та індивіда, форм та методів реалізації політичної влади, ставлення до основних суспільних
інститутів, суспільних уяв щодо шляхів розвитку суспільства та методів досягнення суспільних цілей
з точки зору суб’єктів політичної, економічної, соціальної та духовної сфери.

Міфологеми — ціннісні, ірраціональні уявлення певних соціальних груп (політичних і правлячих
еліт, партій, суспільно-політичних течій) щодо облаштування суспільного життя (структур, моделей,
напрямів розвитку), суб’єктів та об’єктів політики.

Міфологеми формуються у суспільній, груповій та індивідуальній свідомості в результаті впливу
об’єктивних і суб’єктивних чинників:

– відсутності, фрагментарності і недостовірності отримуваної громадянами інформації;
– цілеспрямованого впливу на свідомість методами інфо-комунікаційного менеджменту.
Досліджуються вони завдяки використання аналогічних процедур: ідеологеми — на основі ра-

ціонального аналізу змісту суспільних (політичних, правових, економічних) документів, а міфоло-
геми — через вивчення настанов суспільної, групової та індивідуальної свідомості.

У першому випадку суспільна дискусія на рівні конкретних суб’єктів суспільної діяльності (пар-
ламенту, уряду, політичної партії, громадської організації) закінчується ухваленням документа, де
чітко визначаються певні ідеологічні настанови з того чи іншого питання. 

У другому випадку ми можемо говорити про вірогідний характер цих настанов, оскільки гро -
мад ська думка ніколи не є одностайною, навіть в умовах тоталітарного чи авторитарного політич -
ного режиму. 

Методи дослідження суспільної свідомості є відмінними від дослідження певних документів,
проте їх об’єднує методологія аналізу соціо-комунікацій.

Під аналізом соціо-комунікацій ми будемо розуміти систему організаційно-методологічних і на-
уково-методичних  процедур дослідження соціо-комунікаційної сфери суспільства, які дозволяють
отримувати науково достовірні дані про соціо-комунікаційні структури, соціо-комунікаційні від-
носини, суспільну свідомість і соціо-комунікаційну діяльність суб’єктів суспільного життя для їх
подільшого використання у реальній практиці. 

Виходячи з точки зору якості і глибини  здійснюваного аналізу виокремлюють такі види аналізу
соціо-комунікацій: пошуковий, описовий і змістовний [5].

Пошуковий аналіз соціо-комунікацій проводиться на попередніх етапах досліджень: за спрощеною
схемою, з обмеженим часом та інструментальними можливостями. Він полягає у виявленні принци-
пових моментів при уточненні об’єкта та предмета подальших соціо-комунікаційних досліджень. 
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Методи пошукового аналізу: експертне  опитування, інтерв’ю, пілотне  анкетування, вивчення
документів, експрес-опитування.

Описовий аналіз соціо-комунікацій проводиться за повною програмою і ґрунтується на мето до логічно
і методично апробованих технологіях. Використовується при вивченні характеристик і динаміки
поведінки суб’єктів соціо-комунікаційної сфери, масштабних подій і явищ: прези дентські, парламен т  ські
чи місцеві вибори, референдуми, кризові, конфліктні ситуації, соціальні чи економічні реформи тощо.

Він дозволяє здійснювати поетапну чи порівняльну оцінку і зіставлення особливостей  суб’єктів
соціо-комунікації, інфо-комунікаційних подій і явищ з точки зору наявності чи відсутності зв’язків
між ними, тенденцій розвитку і т.ін.  

Змістовний аналіз соціо-комунікацій проводиться з метою пошуку причин тієї чи іншої поведінки
та дослідження якісних характеристик суб’єктів соціо-комунікації, причин виникнення та еволюції
тих чи інших подій і явищ соціально-комунікаційної сфери суспільства. Він описує структурні еле-
менти соціо-комунікаційної сфери суспільства та зв’язки між ними і спрямований на: 

– системне  вивчення сукупності чинників соціо-комунікаційної сфери суспільства;
– виокремлення та класифікацію факторів (основні — неосновні, тимчасові — усталені, контро-

льовані — неконтрольовані, керовані — некеровані);
– дослідження впливу згаданих факторів на стан та розвиток соціо-комунікаційної сфери сус-

пільства та один на інший.
З точки зору аналітичної  практики  виокремлюють такі форми аналізу соціо-комунікацій: ситуа-

ційний, стратегічний і ціннісний.
Ситуаційний аналіз соціо-комунікацій проводиться при потребах дослідження в умовах конкрет -

ної, обмеженої в часі і просторі ситуації. Така форма аналізу потребує чіткого розрахунку, прагма -
тизму, вироблення рекомендацій досягнення цілей з мінімпльними затратами.

Ефективне здійснення ситуаційного аналізу може бути реалізоване на основі обробки якомога
більшої кількості джерел інформації:  статистичної, соціологічної, соціо-психологічної, політичної,
економічної, експертної тощо.

Мистецтво ситуаційного аналізу передбачає системний розгляд конкретної проблеми через при-
зму дослідження причин виникнення даної проблеми, окреслення кола інтересів суб’єктів соціо-
комунікації.

Стратегічний аналіз соціо-комунікацій зорієнтований на конструювання моделей соціо-комунікації,
виявлення прогнозованих інфо-комунікаційних закономірностей розвитку суспільства. Для цієї
форми аналізу характерні установки на використання цінностей і евристичних можливостей однієї
із суспільних дисциплін (економіки, політології, історії, соціології, права, культурології тощо).

Предметом стратегічного аналізу фахівці вважають, насамперед, дослідження політичного, еко-
номічного, історичного і культурного досвіду суспільства, які завжди мають певне ідеологічне і соціо-
комунікаційне забарвлення. Ця форма аналітики не вимагає від суб’єктів соціо-комунікації негайних
дій, проте стимулює ухвалення стратегіних рішень, які можуть мати реальні наслідки в майбутньому. 

Ціннісний аналіз соціо-комунікацій опікується дослідженням базових цінностей конкретного сус-
пільства та умов реалізації державної політики у сфері соціо-комунікації.  На відміну від попередніх
форм аналізу, дослідницький акцент робиться не на формуванні інформаційної політики суспіль-
ства, а  на її оцінці та осмисленні. 

Ціннісний аналіз соціо-комунікацій не має чітко окреслених методологій і методик дослідження,
оскільки ґрунтується  на світогляді і життєвому досвіді експертів, які не обов’язково дотичні в про-
фесійному плані до інфо-комунікаційної сфери суспільства.

Виокремлюють такі методологічні підходи в аналізі соціо-комунікацій:
1. Інституціональна методологія — використовує формально-правовий аналіз соціо-комунікацій

у рамках напрямків:
– конституційні дослідження (на основі традиційного, правового аналізу соціально-комуніка-

ційних інститутів (у т.ч. — структур), намагаються аналізувати ці інститути в динаміці);
– державне управління (здійснюється вивчення управлінських функцій  державних структур

у сфері соціальних комунікацій);
– новий інституціоналізм (прагне доповнити компаративістське вивчення політики у сфері со-

ціальних комунікацій й адміністративної поведінки дослідженнями неформальних соціально-
комунікаційних структур) [4; 6; 7; 13; 15].

2. Біхевіористична методологія — дозволяє здійснювати аналіз процесів соціо-комунікацій шляхом
спостереження за соціально-психологічною поведінкою та інфо-комунікацією індивідів у формальних
та неформальних  групах. В межах цього методологічного підходу сформувалися такі напрямки аналізу:

– статистичні дослідження соціально-комунікаційної діяльності;
– анкетні дослідження і опитування громадської думки;
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– лабораторні експерименти;
– застосування теорії ігор у процедурах прийняття рішень у сфері соціо-комунікацій.
Серед провідних методів біхевіористичного підходу в аналізі соціальних комунікацій використовують:
– контент-аналіз (кількісний аналіз змісту оприлюднених текстів);
– фактор-аналіз (зведення емпіричних даних до основних, які визначають базові характеристики

суб’єктів соціо-комунікації);
– порівняльний аналіз (встановлює закономірності у різних типах соціо-комунікації);
– когнітивний карт-матричний аналіз (дослідження, аналіз і прогноз типових реакцій лідерів та

інших суб’єктів соціо-комунікації на певні ситуації);
– психо-історичний метод (дослідження політико-психологічної поведінки суб’єктів соціо-ко-

мунікації протягом певного періоду);
– психо-біографічний метод (вивчення та аналіз психологічних характеристик соціо-комунікації

на основі дослідження біографічних даних індивіда та його оточення на певних етапах його
життя) та ін. [5].   

3. Системна  методологія — спрямована на  комплексне, системне  вивчення  структури соціо-
комунікацій суспільства з подальшим аналізом функцій його складових елементів. У рамках
системного аналізу виокремлюють: структурний, функціональний і структурно-функціональний
види аналізу соціо-комунікацій.

4. Методологія раціонального вибору досліджує моделі соціо-комунікацій, в центрі яких знахо-
диться людина, суспільну поведінку якої аналізують на основі врахування її цінностей та настанов.   

Методологічне коріння теорії раціонального вибору перебуває в царині економічної психології,
а метою такого запозичення було намагання подолати недоліки інституціоналізму, біхевіоризму
і структурно-функціонального аналізу.

В рамках методології (вживають термін — «теорії») раціонального вибору виокремлюють кон-
цепції соціо-комунікації на базі:

– теорії суспільного вибору (виходить з того, що в групі індивід поводить себе егоїстично і не
прагне докладати особливих зусиль для досягнення загальних цілей);

– теорії ігор (розглядає політичну боротьбу за виграш як гру з нульовою чи ненульовою сумою).
5. Дискурсна методологія соціо-комунікації (від латинського слова «discursus» — «міркування»)

полягає в аналізі соціо-комунікаційних явищ з двох точок зору:
– через міжперсональний діалог (як «мовну подію»);
– через соціальний діалог (через суспільні інститути між індивідами, групами, соціальними ін-

ститутами).
Для того щоб фрагмент дійсності став дискурсом потрібно щоб він складався із певних елемен-

тів-знаків, вони були пов’язані між собою і утворювали цілісні повідомлення від комунікатора —
реципієнту.

Представники дискурсного підходу наголошують на існуванні дискурсу-рамки («мови», «ідео-
логії») та дискурсу-твору із своїм сюжетом (дискурс парламентських чи президентських виборів,
референдуму, суспільної дискусії). У першому випадку використовуються  методи семіотичного
аналізу, а в другому — риторики і літературознавства, а також політичної герменевтики. 

Постмодерністський соціо-культурний напрям у політичному дискурсі полягає в необхідності
пошуків змісту винятково в мові, яка є механізмом створення і трансляції уявлень в політичній сві-
домості індивіда.

Таким чином, ми можемо зробити висновки, що соціо-комунікаційна праксеологія ґрунтується, на-
самперед, на методології комплексного використання методів дослідження ролі суспільних норм-регуля-
торів у соціо-комунікаціях: політико-правових і соціо-економічних (інституціональна та системна
методологія), політико-психологічних (біхевіористична методологія і методологія раціонального ви-
бору); політико-комунікаційних  (дискурсна методологія і частково — методологія структурно-фун-
кціонального аналізу в частині дослідження соціальних комунікацій).

Визначившись з теоретико-методологічними та науково-методичними засадами соціо-комуні-
каційних досліджень, ми можемо визначитися з категорією інфо-комунікаційного менеджменту,
який відіграє важливу роль у системі соціо-комунікаційної праксеології. 

На нашу думку, інфо-комунікаційний менеджмент — це: 
а) система управління інфо-комунікаційною сферою суспільства на основі використання форм,

методів і технологій політології, соціології, права, менеджменту, маркетингу, психології та інфо-ко-
мунікацій;

б) наукове вчення, що досліджує проблеми управління соціо-комунікаційною сферою суспільства;
в) галузь соціо-комунікаційної праксеології, що розробляє і впроваджує конкретні рішення з управ-

ління соціо-комунікаційною сферою суспільства. 
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Виходячи з подібного розуміння сутності і змісту інфо-комунікаційного менеджменту ми мо-
жемо виокремити такі види інфо-комунікаційного менеджменту:

– ціннісний інфо-комунікаційний менеджмент, який полягає у формуванні в суспільній свідомості
певних соціо-культурних, ідейно-політичних, просторово-часових цінностей;

– виборчий інфо-комунікаційний менеджмент, який забезпечує інфо-комунікаційну діяльність
суб’єктів політики (президентські, парламентські, місцеві, партійні вибори), економіки (продажі
товарів та послуг), духовної сфери (вибір мови, релігії, способу життя, країни, професії);

– урядовий інфо-комунікаційний менеджмент, який формує і захищає національний інформацій-
ний простір, забезпечує інфо-комунікаційну діяльність структур влади (президента, парламенту,
уряду, органів місцевого управління та самоврядування), органів управління структур громадян-
ського суспільства (партій, церков, профспілок, громадських організацій, рухів);

– медіа-менеджмент, який забезпечує управління засобами масової комунікації (телеканалами,
радіостанціями, редакціями газет і журналів, видавництвами, соціальними мережами, засобами мо-
більного зв’язку, системами мульти-медіа).

Наостанку зауважимо, що в умовах формування глобального інформаційного суспільства (на-
самперед, в умовах інформаційних та гібридних війн) інфо-комунікаційний менеджмент стає не
тільки науково-теоретичним інструментарієм з управління інфо-комунікаційної сфери сучасного
суспільства, а й життєво важливим засобом збереження національної, соціальної та індивідуальної
ідентичності. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Bebyk, W. Polityczna prakseologia: teoria, metodologia, praktyka // Panstwo i pravo wobec wspolczesnych wyz -
wan. Teoria i filozofia panstwa i prava oraz aksjologia democracji i ocrony praw czlowieka. Ksiega jubileuszowa Profesora
Jerzego Jaskierni. — Torun, 2012. — S. 139–147. 

2. Bebyk, Valeriy, 2016. INFO-GLOBALIZATION: INFO-POWER, INFO-DEMOCRACY, INFO-COMMUNI-
CATION. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01 (09), pp. 72–81. — Available at: http://sp-
sciences.io.ua/s2304117/bebyk_valeriy_2016._info-globalization_info-power_info-democracy_info-communication._so
cial_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_09_pp._72–81 (accessed 30 March  2016).

3. Bebyk, Valeriy, 2015. POLITICAL MARKETING : CONCEPT, FUNCTIONS, TYPES. Social and Human
Scien ces. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (08), pp. 79–89. — Available at: http://sp-sciences.io.ua/s2295706/
bebyk_valeriy_2015._political_marketing_concept_functions_types._social_and_human_sciences._polish-
ukrainian_scientific_journal_04_08_pp._79–89 (accessed 30 December 2015).

4. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:
Парламентське видавництво, 2012. — 808 с.

5. Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна. — К.: Каравела, 2009. — 496 с.
6. Bebyk W. Jak sie wygrywa I przegrywa wybory. — Warszawa: WSSU, 2004. — 128 s.
7. Bebyk V. The Mass Media of Post-Communist Ukraine / V. Bebyk, O. Sydorenko. — К., 1997. — 128 s.

REFERENCES
1. Bebyk, W. (2012). Polityczna prakseologia: teoria, metodologia, praktyka // Panstwo i pravo wobec wspolczesnych

wyzwan. Teoria i filozofia panstwa i prava oraz aksjologia democracji i ocrony praw czlowieka. Ksiega jubileuszowa
Profesora Jerzego Jaskierni. Torun. — pp. 139–147. 

2. Bebyk, Valeriy, 2016. INFO-GLOBALIZATION: INFO-POWER, INFO-DEMOCRACY, INFO-COMMUNI-
CATION. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01 (09), pp. 72–81. — Available at: http://sp-
sciences.io.ua/s2304117/bebyk_valeriy_2016._info-globalization_info-power_info-democracy_info-communication._soci
al_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_09_pp._72–81 (accessed 30 March 2016).

3. Bebyk, Valeriy, 2015. POLITICAL MARKETING : CONCEPT, FUNCTIONS, TYPES. Social and Human
Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (08), pp. 79–89. — Available at: http://sp-sciences.io.ua/s2295706/be -
byk_valeriy_2015._political_marketing_concept_functions_types._social_and_human_sciences._polish-
ukrainian_scientific_journal_04_08_pp._79–89 (accessed 30 December 2015).

4. Politychna encyclopedia (2012). Kyiv: Parlamentske vydavnycztvo. — 808 p.
5. Bebyk, V. (2009). Politologia: nauka I navchalna dyczyplina. Kyiv: Karavella. — 496 p.
6. Bebyk, W. (2004). Jak sie wygrywa I przegrywa wybory. Warszawa: WSSU. — 128 p.
7. Bebyk, V.; Sydorenko, O. (1997). The Mass Media of Post-Communist Ukraine. Кyiv. — 128 p.

Валерій Бебик. Інфо-комунікаційний менеджмент в системі соціо-комунікаційноїї праксеології



ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА 
ДО НАКОПИЧЕННЯ КОРИСНИХ ЗНАНЬ: 

ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ

УДК  316.77
Рак, Ольга,
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна, Львів),
кафедра журналістики та засобів масової комунікації,
доцент,
olarak@i.ua

АНОТАЦІЯ
Зосереджено увагу на діяльності мас-медіа на українському інформаційному ринку: оцінка і стратегія

змін. Аналіз медіапростору показав, що інформаційна начинка є надзвичайно одноманітною і засміченою
інформаційним брудом, який за своєю сутністю має патогенний вплив. В переліку українських телека-
налів побутують програми, що розраховані в основному на масового реципієнта (споживача). Саме для
масового соціуму продукуються в потоковому режимі винятково програми аморального, антикультур-
ного та антигуманного характеру. В медіапросторі практично немає програм, які б несли когнітивні
корисні знання: історії, культури та моралі.  Автор наводить приклади програм пізнавального і амо-
рального характеру, що не сприяють розвитку свідомості й розумових здібностей суспільства.

Запропоновано модель інформаційного медіапростору, яка поділяється на фази планування, а також
автором розроблена комунікаційна модель, на вимогу індивідуального суспільства, у здобутті та нако-
пиченні корисних знань як перспектива трансформації сучасних медіа.

Ключові слова: трансформація мас-медіа, фрейм, інформаційний бруд, корисні знання, інтелек-
туальний розвиток.
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SUMMARY
Main attention is drawn to the activities of mass media in the Ukrainian media market: assessment and strategy of

changes. The analysis of media space has shown that the information filling is extremely monotonous and is clogged
with the informational mud, which in its essence has a pathogenic effect. From the list of Ukrainian TV channels the
programs which are designed mainly for the mass recipient (consumer) are prevalent. Exactly for the mass society the
programs are produced in streaming mode exclusively in an immoral, inhumane and anti-cultural character. In the
media space there is practically no program with useful cognitive knowledge of history, culture, science and morality.
The author gives some examples of the informative programs, which are very few and have a positive impact; on the
contrary the immoral programs do not contribute to the development of consciousness and mental abilities of society.

A model of the informational media space, which is divided into phases of planning, is proposed. The commu-
nicative model is developed by the author, at the request of an individual society in acquiring and accumulation
of useful knowledge as perspective transformation of modern media.
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Постановка проблеми дослідження. «Трансформаційні процеси � це лише набуття  системою нових
якостей» [7, с. 66]. Сучасні мас-медіа розраховують матеріальну журналістську базу не на індивіду-
ального споживача, а на маси та масовий вплив, що обмежує розумову здатність соціуму. У своїй
діяльності мас-медіа перед відправленням повідомлення повинні проходити державний контроль
захисту достовірності інформації, інформаційної психологічної безпеки, чого, на жаль, немає. Піз-
навальна корисність знань — це нагальна потреба та вимога суспільства навчитись мислити на гло-
бальному рівні, яка, на жаль, сьогодні не побутує в сучасному інформаційному середовищі. Тому
завдання контролю захисту мало б передбачати теорію корисності у накопиченні знань реципієнта
(адресата). Плинність інформації через сучасні мас-медіа, на жаль, не продукують системний аналіз,
стратегію думки та когнітивне бачення повідомлення, що є вкрай важливим для накопичення нових
корисних знань для соціуму.

Все частіше побутує інформація, яка не несе обізнаності, радше, навпаки, — створює шуми, які
не дозволяють людині накопичувати та підвищувати свій інтелектуальний рівень і отримувати ко-
рисні знання. Основним критерієм сучасних мас-медіа, що переростає у завдання, є досягнення
когнітивного розуміння повідомлення, щоб навчитися аналізувати, системно прогнозувати і пла-
нувати чи прогнозувати стратегію інформаційного процесу. Відповідно постає ряд питань: Чому го-
тується інформація винятково шаблонно патогенна, що не сприяє розвитку соціуму в цілому? Чому
в мас-медіа в основному, переважає беззмістовність тексту і психологічний вплив на суспільство? 

Аналіз останніх досліджень показав, що пізнавальних телеканалів, які присутні на ринку, можна
назвати лише декілька, які у своїй наявності мають культурно-,  науково-, мистецько-, розважально-
пізнавальну сутність програми, це: «Мега»� «У пошуках істини», «Містична Україна», «Правда
життя», «Охоронці Гітлера. Ніч довгих ножів», «Правила життя», «Смугасте життя», «Наука.ua»,
Дика Північна Америка» та ін., «Тоніс» � «Цивілізація Incognita», «Світські хроніки», «Соціальний
статус», «Глобал-3000», «Чарівні світи» і інші, «Перший національний» � «Війна і мир», «Наші гроші»,
«Україна 25: розсекречена історія», «План завтра», «Культура», «Мистецькі історії», «Книга.ua»,
«Фольк Music» та ін. — це ті, що несуть справді накопичення корисних знань; проте такі канал з рог-
рамами, як: «СТБ» — «Битва екстрасенсів», «Врятуйте нашу сім’ю», «Детектор брехні», «За живе»,
«Холостяк», «Давай поговоримо про секс» і т. ін., «1+1» — «Чотири весілля», «Міняю жінку», «Голос.
Діти», «Вечірній Київ», «ЧистоNews», «Ліга сміху» і т.ін., «Інтер» — «Жди меня» «Давай одружи-
мося», «Стосується кожного» і т. ін., «Новий канал» — «Страсті за ревізором», «Половинки», «Від
пацанки до панянки», «Зірки під гіпнозом» тощо, «Україна» — «Реальна містика», «Зірковий шлях»,
«Говорить Україна» та ін.,  «ТЕТ» — «Танька и Володька», «Страна У», «Виталька», «Любовь онлайн»,
«Одного разу під Полтавою» та ін., «К1» — «Розсміши коміка», «Звана вечеря», «Файна Юкрайна»,
«Топ-модель по-російськи» тощо, породжують, як правило, патогенний вплив, розповсюджують
плітки, фейки і антигуманну культуру.

Метою статті є досягнення трансформації у сучасних українських мас-медіа до накопичення ко-
рисних знань методом оцінки та розроблення стратегії планування подачі повідомлення.

Предметом дослідження є аналіз сучасних мас-медіа на основі змістовності, предметності, інди-
відуальності та оригінальності спрямування інформації.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні суспільство перебуває під впливом плинності й масовості
інформації, що не дає розвиватися соціуму на інтелектуальному рівні, а відповідно — формування
масової свідомості, як правило, йде через механізми «кітчу», негативу, фейку тощо. Кіберсередо-
вище мас-медіа обмежене в інформаційній корисності для реципієнта, оскільки не має потреб —
одного (індивідуального), тільки масового (суспільства в цілому), задля того, щоб охопити якомога
більшу частину регіональності і глобальності населення. На жаль, ці  механізми не розвивають ко-
мунікативно-інформаційний, інтелектуальний розвиток ні мас-медіа, ні суспільства, оскільки по-
роджують масову деструкцію розумових можливостей соціуму на глобальному рівні. 

Домінантою інформаційного середовища сьогодні повинні бути «корисні знання», які б виховували
мислення суспільства в цілому від молодого до літнього віку. За словами Л. Шрагіної, «Мислення — це
рух думки» [9, с. 43], що є базовим кредо для розвитку мислення. Корисні знання в меню «інформаційної
начинки» мас-медіа повинні включати в себе: художню, філософську, наукову, науково-практичну, ме-
тодологічну творчо ідейну реалізацію. Забезпечення якості сучасних мас-медіа полягає в трансформації
оперативності подачі інформації за часом і важливістю у вигляді ієрархічної системної моделі.

Інформація за змістом та важливістю повинна поділятися на:
– актуальну та нагальну;
– індивідуальну та масову;
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– наукову та пізнавальну;
– художню та мистецьку;
– методологічну та практичну;
– емпіричну та філософську тощо.
Важливо у мас-медіа розподіляти інформацію за часом, виокремлюючи надосновне і основне, важ-

ливе і неважливе, актуальне і неактуальне. Стрижнем функціональності мас-медіа є «корисні знання»
за допомогою використання інтроформаційного впливу [4; 5], що сприятиме мозковому штурму. 

Культура мас-медіа нині переповнена негативною та шкідливою інформацією, що має патоген-
ний вплив, який знижує рівень розумових здібностей соціуму.

Сьогодні соціум у світі глобалізації повинен виконувати  завдання активного пошуку когнітивної
інформації, що сприяє накопиченню корисних знань, не бути пасивним до інформаційного бруду.
Мас-медійний інформаційний простір вимагає нового наповнення: пізнавального, історико-куль-
турного, культурного, елітного, духовного та ін. Оскільки інформаційний бруд в основному є ма-
совим за змістовністю інформаційного середовища, відповідно це не несе цільової мети, її ціна
дорівнює нулю, оскільки немає цінності та корисності [3]. 

У масовому потоці інформації розвивається інформаційний конфлікт різного характеру: полі-
тичного, соціального, культурного, економічного, спортивного тощо, у регулюванні корисності та
унікальності змісту наповнення інформаційного простору, оскільки суспільство недоотримує ко-
рисної інформації, а тому мета мас-медіа полягає в тому, щоб розвинути життєвий цикл інформа-
ційної циркуляції між адресантом та адресатом.

В мас-медійному просторі необхідно розробити автоматизоване системне планування у вигляді
плану-проекту корисної інформації (рис. 1), яким необхідно контрольовано управляти, запобігаючи
недостовірності та недобросовісній інформації.

Рис. 1. Фази планування сучасного медіапростору

Інформація не може бути розрахована тільки на масове суспільство, а й на індивідуального соціума.
Комунікаційно-технологічна модель трансформації мас-медіа повинна складатися з таких

основних базових елементів корисності у накопиченні знань:
– ідея повідомлення;
– ефективність та унікальність;
– концепція розподілу; 
– аудиторія;
– час та тривалість;
– результат психологічних та біхевіористичних дій реципієнта;
– пошук нових підходів до корисної інформації;
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– запобігати руйнуванню розумової і психологічної свідомості соціуму;
– оптимізація мас-медійної комунікативної діяльності;
– впровадження інноваційного інформаційного наповнення медіазасобів у руслі моралі, етики

та культури з метою формування нового мислення громадської думки.
Професор В. Лизанчук, провівши дослідження мас-медіа України, зробив висновок, що на те-

лебаченні нестача національних й патріотичних програм, і це переважно лише антиукраїнські про-
грами [2, с. 32]. Тоді виникає питання. Чому так? Невже українці не патріоти своєї держави, не
люблять свою землю і мову? Невже інформація на ринку має лише вигляд непотребу та сміття. За
свідченням О. Сусськи, інформаційне поле особистості поділяється на «інформацію, яка є складо-
вою частиною суспільної свідомості та інформації, якій притаманні унікальність, неповторність,
приналежність конкретному індивідові» [6, с. 8], що формує громадську думку.

Як бачимо, інформаційний простір повинен пройти кібернетизацію інформаційного наповнення
в адресації повідомлення для елітного кола соціуму.

Модифікація та конструкція оформлення повідомлення у мас-медіа передбачає завдання:
– інформаційна психологічна безпека;
– науковий та науково-практичний  підхід;
– емпіричний аналіз;
– інтелектуальне виховання;
– тривале осмислення;
– когнітивне спостереження;
– зворотний відгук;
– планування роботи на перспективу.
Інтерес потреб масовості «інформаційного наповнення кіберпростору»  не забезпечує розвиток

активного мислення, а швидше, навпаки, розвиває песимізм і недовіру до мас-медіа. За своєю оцін-
кою кожне інформаційне повідомлення повинне адаптуватись до індивіда-соціуму. Наука повинна
бути домінантним фундаментом виховання суспільства, щоб забезпечувало розвиток інтелектуаль-
ної складової нації.

Сучасні мас-медіа, на жаль, не примножують духовний та культурний світ людини, оскільки зараз
переважає, в основному, негатив та жорстокість. Погодимось з думкою Г. Балл, що культура існує сама
по собі, для себе [1], а це свідчить про забутість чи навіть знищення культурних цінностей.

Оцінка інформації полягає в оригінальності, універсальності та динамічності стратегії розвитку.
Суспільство України прагне не тільки аморальної, розважальної, некультурної та криміногенної ін-
формації, але й бажає культурної, гуманної, пізнавальної (когнітивної), наукової, історичної, пра-
вової, ідеологічної, патріотичної, національної та ін., чого, на жаль, недостатньо на інформаційному
ринку медіапростору, лише на окремих каналах телебачення: «Мега», «Тоніс», «Перший національ-
ний». Виникають питання. Чому практично немає просвітницьких програм? Де ж оцінка мас-медіа
з боку органу контролю інформації? Чому не розвивається інформаційна унікальність?

Стратегія трансформації сучасних мас-медіа полягає в умінні продукувати позитивну когнітивну
інформацію, що буде наповнена логіко-достовірною змістовністю, культурою та націоналізмом.

Медіапростір здійснив виклик для суспільства у забезпеченні потреб елітного кола. За формулою
американського маркетолога Дж. Траута: «Головне � це правильна стратегія. Саме стратегія визначає,
в якому напрямі ви здобудете конкурентну перевагу. Стратегія диктує, як планувати розробку про-
дуктів» [8, с. 13]. Саме через «стратегію можна сфокусувати зусилля» � за словами маркетолога можна
досягти поставлених цілей та мети [8]. 

Новий медіапростір повинен здійснювати планування інформаційної діяльності на пріоритеті
культури та накопиченні корисних знань, що формує ланцюгову комунікаційну систему (рис. 2).

Рис. 2. Комунікаційна модель сучасних мас-медіа на вимогу індивідуального суспільства
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З поданої вище моделі можна зробити тільки підсумок, що суспільство індивідуальне, елітне
прагне нових медіа, які б несли пізнавальні ідеї та знання, сприяючи інтелектуальному та розумо-
вому зростанню, адже ця проблема виникла не вчора і її необхідно вирішувати вже сьогодні компл-
ексним механізмом журналістської матеріальної бази наповнення медіа простору.

Висновки. Провівши емпіричне дослідження сучасних українських мас-медіа, варто наголосити
на окремих питаннях, які вимагають нагальних упроваджень у розвитку суспільства через інфор-
маційні засоби:

– трансформувати сучасні медіа у русло інтелектуального розвитку в інформаційних матеріалах;
– забезпечити «інформаційною начинкою» із наповненням корисних знань когнітивного, істо-

ричного, наукового, політичного, економічного, культурного, мовного розвитку;
– модифікувати медіапростір в напрямку виховного інтелектуального аспекту, забезпечуючи

психологічну безпеку;
– навчити реципієнта осмислювати інформаційні дії методами аналізу та стратегій планування

подальших повідомлень;
– використання журналістами культурного й кібернетичного підходу у створені повідомлення

пришвидшить процес оновлення медіа у розвитку накопичення корисних знань. 
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АНОТАЦІЯ
Досліджено та викладено особливості історичного етапу становлення державного управління та

його вплив на безпекову сферу України в умовах воєнної агресії Російської Федерації. 
Проаналізовано стан розвитку державного управління та окреслено головні проблеми в зовнішньо-

політичній сфері, зовнішньоекономічній сфері, інформаційній сфері тощо.
Зазначається, що державотворчий процес у зв’язку із безсистемністю реформ та інших змін в Україні

зайшов у глухий ідеолого-політичний кут з негативними практичними наслідками для українців, а прак-
тика балансування національних інтересів на втіху проімперським силам не породжує високий ентузіазм
у причетних до державного будівництва людей. 

Підкреслюється, що від невирішення (постановки) цих проблем сучасна державна кадрова політика
бачиться не системою свідомого, ідейного, науково-обгрунтованого відбору, а в кращому разі збігом
випадковостей, а в гіршому — свідомим руйнуванням хитких основ українського державотворення.

Констатовано факт: держава впродовж своєї незалежності не надавала належної уваги безпековій
сфері та відповідній  ідеологічній і кадровій роботі у ЗС України. А відтак актуальною стоїть проблема
реформування Збройних сил України відповідно до існуючого світового досвіду країн, що мають адекватні
умови існування і виживання; модернізації галузей економіки та інфраструктури з метою мобільного
реагування на зовнішні виклики; удосконалення системи управління та регулювання, координації воєні-
зованих структурних формувань (ЗСУ, СБУ, МВС, Національна гвардія, прикордонні війська, охоронні
структури, загони самооборони, добровольчі легіони тощо).

Ключові слова: державне управління, механізми, безпека, інтереси, системна криза, агресія,
війна, реформа, ЄС, НАТО.
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SUMMARY
In the articles investigational and expounded features of the historical stage of becoming of state administration

and his influence on the safety sphere of Ukraine in the conditions of military aggression of Russian Federation. 
Development of state administration status is analysed and main problems are outlined in a foreign-policy

sphere, external economic sphere, to the informative sphere and others like that.
Marked, that a state-creative process in connection with unsystematic of reforms and other changes in Ukraine

reached a ідеолого-політичний impasse with negative practical consequences for Ukrainians, and practice of
balancing of national interests on pleasure to проімперським forces does not generate high enthusiasm for parti-
cipating to state building people. 

It is underlined that from the undecision (raising) of these problems a modern public skilled policy appears the
not system of conscious, ideological, scientifically-reasonable selection, and at the best, by the coincidence of
chances, and in worst, by conscious destruction of shaky bases of Ukrainian creation of the state.

A fact is in-process established: the state during the independence did not spare the proper attention to the
safety sphere and corresponding  ideological and skilled work in MF of Ukraine. And consequently, the problem
of reformation of Armed forces of Ukraine stands actual in accordance with existent world experience of countries
that have adequate terms of existence and survival; modernisations of industries of economy and infrastructure
are with the aim of the mobile reacting on external calls; improvement of control system and adjusting, co-ordi-
nation of the militarized structural forming (Armed Forces of Ukraine, Security Service of Ukraine, Ministry of
Internal Affairs of Ukraine, National household troops, frontier troops, guard structures, detachments of self-de-
fence, volunteer legions and others like that).

Key words:    public administration, mechanisms, safety, interests, system crisis, aggression, war, reform,
EU, NATO.

Реальна практика державотворення в умовах військових дій поставила нас перед необхідністю
об’єктивного переосмислення місця і ролі державного управління в контексті політичного процесу,
переосмислення логіки реформаторських кроків, кадрового, наукового забезпечення зазначених
процесів. 

Державне управління для нас не є якоюсь абстрактною, науковою субстанцією — це спосіб
функціонування і реалізації державної влади як виразника національних інтересів народу. 

Змушені констатувати факт: держава впродовж своєї незалежності не надавала належної уваги
безпековій сфері та відповідній  ідеологічній роботі у цьому напрямку. Державне управління України
повинно мати свою політико-ідеологічну палітру, в яку слід віднести системне формулювання і ви-
рішення проблем: а) державної політики; б) національної безпеки; в) геополітики; г) євро-атлан-
тичної інтеграції; д) регіональної політики і місцевого самоврядування . 

Від невирішення (постановки) цих проблем сучасна кадрова політика бачиться не системою
свідомого, ідейного, науково-обґрунтованого відбору, а в кращому разі збігом випадковостей,
а в гіршому свідомим руйнуванням хитких основ українського державотворення.

Зміна влади та зміна системи державного управління, включаючи насамперед елементи безпе-
кової сфери, потребують як теоретичної, так і практичної розшифровки та уточнення. Оскільки
заявляти, що зі зміною Президента України у нас відбулася зміна влади, звучить наївно і не пе -
реконливо. 

Механізмів, про які можна було б говорити, новою владою не запропоновано, окрім слабкого
реверансу щодо ще більшої «демократизації» українського суспільства, з одного боку, і з другого —
до спекулятивного загравання із західним світом на тлі нереформованого державного управління. 

Питання формування ефективної системи влади зазвичай потребує інституційного оформлення,
яке так і не відбулося завдяки все тій же політичній еліті, а їх діяльність часто піддається сумнівам
та критиці, особливо коли мова заходить про паралелізм, дублювання одних і тих самих функцій
в системі державного управління. За прикладами далеко ходити не будемо. Достатньо навести ро-
боту Генштабу ЗС України і Міністерства оборони України. 

Що об’єднує  нині Україну: спільні здобутки чи спільні поразки? Здебільшого напрошується ви-
сновок, що об’єднає українців  системна криза, яка витіснить на периферію представників слабких
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ланок в економіці, культурі, духовності, позбавлених своїх основ і коріння. Держава в особі Уряду
України не контролює, самоусувається, працює сама на себе на самозбереження власних структур,
імітуючи ефективність власної роботи. Це головний фактор системної кризи.

Натомість облудність демократії (вседозволеність чужинців — бо ж свобода, панування анти -
українців — бо ж плюралізм) домінує над усіма іншими цінностями українського народу. Чи ж справді
така «демократія» є основним і доконечним мірилом досягнень для України після столітнього ярма?

З другого провладного табору лунають гасла щодо стабільності. Запитуємо себе, яка ідеологія
потрібна Україні: ідеологія реформ чи ідеологія стабільності, а може ідеологія стабільних реформ,
чи ідеологія стабільних дій? Запитання риторичне.

В умовах неоколоніалізму, коли ми не маємо реального: територіального суверенітету; еконо-
мічного суверенітету; політичного суверенітету; інформаційного суверенітету; культурно-мовного
суверенітету; духовного, церковно-релігійного суверенітету — сучасне державне управління не
здатне забезпечити національних (українських)  інтересів, бо нема позитивного впливу на процеси
безпеки у сферах: економіки, політики, культури, демографії, міграції тощо [6].

Нинішня система державного управління, як і його кадрове наповнення, психологічно
неготове до самостійності — до служіння Українському народові. Зберігаючи формальні ознаки
незалежності (тюрми, зони), країна перетворилася на територію, яку експлуатують фінансово-
політичні угруповання не без допомоги намісників, рекрутованих з-поміж дітей комуно-кагебіст-
ської «еліти». Система державного адміністрування не готова до сучасних, а тим паче до майбутніх
випробувань. При прийнятті ефективних управлінських рішень українській «еліті» (істебліш мен -
ту) бракує знань,  рішучості і відповідальності, включаючи не лише політичну відповідальність,
а й кримінальну.

Українська держава (зразка 2010–2013 рр.) не контролювала появу гострих гуманітарних, соціальних
чи економічних проблем, а щоразу самоусувалася, працювала сама на себе, на самозбереження власних
структур, імітуючи ефективність власної роботи. Це головний фактор системної кризи. Більше того,
державний апарат і його «правоохоронна» система були поставлені на захист російської національної
меншини. Фактично, Україна, роздерта суперечностями різного характеру, послаблена економічно,
політично, без здорового політичного й національного центру, зі зруйнованою системою національної
безпеки могла бути легкою здобиччю для РФ.  А вже ЗС РФ, під прикриттям незаконних збройних
формувань, які були створені в Україні у 2012–2014 рр., довершили окупацію частини території України
з наступним створенням плацдарму для захоплення всієї України. 

Нинішня система державного адміністрування є послідовним продовженням стратегії вини-
щення українського народу, бо народ без мови, без церкви, без школи, без належних умов для фі-
зичного виживання, зрештою, без українців — це біомаса, носії чужої культури й духовності.

Зважаючи на історичні  багатостолітні україно-російські протистояння у різних сферах (гумані-
тарній, соціальній, економічній), які останнім часом переросли у відверту збройну агресію з боку
РФ, ми констатуємо, що цим ворожим акціям передувала системна підготовка з боку Москви у:

зовнішньополітичному:
– пошук окремих впливових політиків, політичних партій, країн для підтримки політики Кремля

у світі й першу чергу у країнах, які можуть протидіяти намірам Кремля у його агресивних діях; 
– розділення об’єднаної Європи на декілька таборів з метою зменшення можливостей ЄС в обо-

роні й зовнішній політиці;
– протиставлення ЄС і США; 
– не дозволити Україні створити зовнішньополітичні механізми захисту від агресії; 
– продовження антиконституційної угоди з Україною щодо перебування ЧФ РФ у Криму;
– створити умови для розподілу України між сусідніми державами (Росія, Польща, Угорщина,

Румунія, Словаччина); 
– створити умови для просування ідей «руського міра» до країн ЄС; 
зовнішньоекономічному:
– узалежнити світ й Україну від РФ по основних енергоносіях (нафта, газ, ядерне паливо), щоби

через економіку здійснювати керівництво політиками й урядами країн й у першу чергу країн ЄС;  
– російські компанії досі контролюють стратегічно важливі українські ринки (ядерне паливо,

електроенергія, нафтопродукти, антрацитове вугілля),  і можуть використати цей контроль як ін-
струмент не тільки економічного тиску, а й підкріплення збройної агресії.

– політико-стратегічна присутність банківського капіталу в Україні («Сбербанк Росії», «ВТБ
Банк», «Промінвестбанк», «Альфа-Банк» тощо); неконтрольоване виведення коштів до Росії, кре -
дитування російських підприємств, які розміщено на території України, та вилучення українських
активів банками РФ через борги;
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– російське програмне забезпечення в Україні у деяких сферах займає монопольне становище.
Частка рішень 1С — компанії, що спеціалізується на підтримці ділового ПЗ, — серед українських
підприємств у різні роки і за різними оцінками сягає 70–90%;

інформаційному, як зовнішньому (для країн світу), так і внутрішньому (для власних громадян):
– створити відповідний образ України у РФ й світі як «фейкової держави»; примусити світ

сприймати події сьогодення, історичні й майбутнє України очима Кремля;
– створити образ ворога для України й світу — «фашизм» й «неофашизм», які загрожують світу,

обґрунтувати потребу збройного втручання РФ в українське політичне життя; створити в Україні
умови для реалізації ідей євразійства; позбавити українців ідентичності й ідентифікації, в тому числі
підмінити ідентифікацію свій-чужий з проукраїнської на проросійську, що мало на меті відкрити
ворота для беззбройного заволодіння Україною;

– творити відповідний (позитивний) образ РФ для громадян України;
– насаджувати систему стереотипів і догм щодо спільної «історичної колиски», про «братні на-

роди», про «єдину націю», про «єдину народність» тощо;
– створити умови для дестабілізації й сепаратизму; 
– в Україні мобільні оператори «Київстар», «МТС» та «life» мають російський капітал. у «Київстарі»

частка російської «Альфа-груп» — 43,9% голосів, «МТС Україна» належить на 100% «Мобільним Те-
леСистемам» (Росія). Частка «Альфа-груп» в «Астеліті» (ТМ life:) — приблизно 7%. З території Росії,
дійсно, може бути вчинено певні деструктивні дії стосовно вітчизняних мереж телеко мунікацій;

– до ТОП-5 найвідвідуваніших сайтів в Україні, за даними Gemius Ukraine, входять три росій-
ських. Охоплення «Вконтактє» становило 62%, mail.ru — 54%, «Яндексу» — 44%; ці компанії несуть
відкриту загрозу, адже мають доступ до персональних даних українців і потенційно можуть «зливати»
їх відповідним контролюючим органам РФ;

релігійно-церковному:
– запустити відповідні механізми  «промивання мізків» у вірян різних країн світу, й першу чергу в Україні;
– шляхом різноманітних маніпуляцій утверджувати думку про Москву як «третій Рим», відсу-

ваючи на другорядні позиції Вселенського Патріархата;
– розділити українську Церкву й її вірян на декілька ворогуючих церков;
– не дати створити єдиної Помісної церкви в Україні через підконтрольну Кремлю т.зв. Україн-

ську православну церкву (філія російської православної церкви), яка разом із «5-ю колоною» має
насаджувати ідеї «руського міра»;

психологічному:
– посіяти зневіру в  українців у перспективу власної держави;
– насаджувати розчарування власним, українським життям, європейським вектором розвитку;
– накопичувати внутрішню негативну енергію різноманітними інсинуаціями, відвертою брех-

нею, яка б виплеснулася на вулиці й майдани та спричинила громадянський конфлікт; 
безпековому (правоохоронному сегменті): 
– протиставлення (відчуження) правоохоронної системи і народу;
– створити умови для пригнічення української більшості правоохоронною системою; 
– створити умови для тотальної корупції, а разом з нею й закласти ґрунт для паралічу державних

механізмів, які забезпечують життєдіяльність країни;
– паралізувати дію Конституції й законів України через необов’язковість їх виконання. 
Змушені зазначити, що відсутність цілісності та недосконалість чинного законодавства у без-

пековій сфері призвела до того, що Воєнна доктрина України за змістом подається як військова
доктрина без урахування всіх форм і способів ведення війни в сучасному глобалізованому світі
(інформаційна, економічна, дипломатична та ведення збройної боротьби).

На наше глибоке переконання Воєнна доктрина України (ВДУ) [7] шляхом опрацювання на-
прямків, шляхів, механізмів, інструментів, методів воєнних дій має базуватися на нормах міжна-
родного права, включаючи Статут ООН щодо відновлення суверенітету й підтримки міжнародного
миру і безпеки. Вона повинна насамперед спиратися на Концепцію національних інтересів України,
підготовлену Народним Рухом України, на Конституцію України, закони України.

Відтак ВДУ має  вважати домінантним пріоритетом національні інтереси українців у політичній,
економічній, інформаційній, воєнній сферах;

Доречно відзначити, що принцип оборонної достатності,  який досі був домінуючим у чинній
Доктрині, є недостатнім для забезпечення національної безпеки України. Натомість ми заявляємо
про необхідність реалізації принципу повної мобілізації усіх воєнних, економічних, науково-тех-
нічних, соціальних та морально-політичних можливостей держави і суспільства задля забезпечення
національного і державного суверенітету України.
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Виходячи із зазначеного, державна політика України має першочергово орієнтуватися на реа-
лізацію принципів інтеграції в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою
набуття членства в ЄС, поглиблення співпраці з НАТО для досягнення критеріїв, необхідних для
набуття членства у цій організації, а також забезпеченні рівноправного взаємовигідного співро-
бітництва у воєнній, воєнно-економічній, військово-промисловій та військово-технічній сферах
з усіма заінтересованими іноземними державами-партнерами, виходячи в першу чергу з необхід-
ності гарантування безпеки, суверенітету, захисту та відновлення територіальної цілісності нашої
держави.

У цих складних геополітичних умовах, коли національний і державний суверенітет України зна-
ходиться під загрозою фізичного знищення з боку агресора (РФ), у нормативно-правових та зако-
нодавчих документах слід відмовитися від декларування і сповідування оборонного характеру
Воєнної доктрини України.

Ми глибоко переконані, що Україна має право застосовувати на власній території воєнну силу
не тільки для оборони, належної відсічі російській збройній агресії, але й для контрнаступу, зокрема,
з метою відновлення своєї територіальної цілісності в межах міжнародно-визнаних її кордонів,
звільнення тимчасового окупованих та тимчасового непідконтрольних територій від російських
окупаційних військ, незаконних бандитських збройних формувань, найманців та терористів.

Україна першою в Європі зазнала жахливих наслідків від російської модифікованої, «гібридної»
війни, в якій беруть участь «зелені чоловічки» зі складу сил спеціальних операцій, за підтримки пев-
них  політичних сил та «громадських» рухів («п’ята колона») в Україні;  незаконні збройні  форму-
вання;  найманці та терористи, які скеровувалися, фінансувалися та озброювалися із-зовні Росією.
При цьому в їх діях широко використовувався інспірований та заздалегідь спланований протестний
потенціал частини місцевого цивільного населення.

На жаль, зазначений і апробований на сході України можливий сценарій розвитку подій може
розпочатися у майбутньому поза межами Криму і Донбасу. Подальше нагнітання напруженості,
рівно як і загроза застосування воєнної сили проти України, реалізовуватиметься шляхом створення
ззовні вірогідних сценаріїв «захисту єдиновірців», «захисту російськомовного населення», «захисту
російського бізнесу» тощо, що пов’язано з розхитуванням та руйнуванням економічної, соціальної
та гуманітарної сфер з наступним сприянням переростанню  цих «напруг» у нові збройні конфлікти
всередині нашої держави за рахунок використання проросійських незаконних збройних формувань,
найманців та терористів.

На підставі викладеного не складно зробити деякі висновки та запропонувати наше бачення по-
долання системних викликів і загроз у безпековій сфері України. 

Ми вважаємо, що реальним агресором є держава, яка не визнає міжнародного права, зазіхнула
на територіальну цілісність, ігнорує і порушує державний (політичний, економічний, інформацій-
ний, культурно-духовний) суверенітет країни. З  огляду на зазначене, такою державою є РФ, яка
розпочала війну з суверенною Україною, з її головним суб’єктом життєдіяльності — українською
державотворчою нацією, що  дозволяє агресору реалізувати стратегічну імперську ідею, викладену
в євразійській концепції.  

Нашим реальним союзником є держава (коаліція, союз держав), яка дотримується основ між-
народного права, підтримує добросусідські відносини, а в разі загроз національній безпеці з боку
реального агресора, надає всебічну підтримку (НАТО, США, Туреччина, Польща, Литва).

Для реального забезпечення державного суверенітету України першочерговим проведенням було
б перезавантаження базових принципів забезпечення національної безпеки Української нації і Ук-
раїнської держави шляхом внесення змін (доповнення) чинної Конституції України [3]. Текст
Конституції України має містити юридичний термін «нація», що дасть законні підстави оперувати
визначеннями в словах, де коренева основа стосується слова «нація», наприклад, «національні
інтереси», Національний банк України тощо.     

У тексті Конституції України, як суспільному договорі, необхідно передбачити змістовну частину
з окресленнями взаємовідносин між нацією і державою та визначити націю як замовника на послуги
держави, а державу, як виконавця цих послуг. Текст Конституції України має визначати відповідаль-
ність держави перед нацією за свою діяльність/бездіяльність у задоволенні національних інтересів.
Бачиться необхідною відмова від принципу позаблоковості та активізації трансформації міжнарод-
них відносин, пов’язаних, насамперед, із виконанням завдань євроатлантичної інтеграції (приєд-
нання до виконання програм НАТО). Потрібно буде узгодити існуючу законодавчу базу до
запропонованих змін в Конституцію України. Так, привести у відповідність Закон України «Про
основи національної безпеки України» [2] шляхом: усунення плутанини у термінології, непро -
думаності і фактичній невизначеності терміну «нація» та «національна безпека»; проведення
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субординації між поняттями «державна безпека» і «національна безпека»; уточнення (кількісне)
введеного терміна «захищеність національних інтересів»; реформування Збройних сил України від-
повідно до існуючого світового досвіду країн, що мають адекватні умови існування і виживання;
модернізації галузей економіки та інфраструктури з метою мобільного реагування на зовнішні ви-
клики; удосконалення системи управління та регулювання, координації воєнізованих структурних
формувань (ЗСУ, СБУ, МВС, Національна гвардія, прикордонні війська, охоронні структури, загони
самооборони, добровольчі легіони тощо).

Ми вважаємо за необхідне створити при Верховній Раді України Робочу групу для підготовки
нової Концепції національної безпеки України і відповідну їй Державну програму з усіма випли-
ваючи звідси механізмами реалізації. Також потрібно переглянути чинну нормативно-правову базу
в сфері національної безпеки України з огляду на очевидну недосконалість термінології та надати
необхідні проекти змін до змісту відповідних актів чинного законодавства. Важливим залишається
підготовка пропозицій щодо зведення в єдиний Кодекс законів про національну безпеку України
чинних нормативних актів у цій сфері.

Тож актуальними для забезпечення державного  і національного суверенітету є проблеми:
– створення професійного війська (ЗС України);
– формування військово-навчального резерву для оборони країни (досвід країн: Ізраїль, Швей -

царія, Естонія, Латвія, Литва);
– організація регіональних загонів самооборони;
– узаконення та державна підтримка добровольчого, волонтерського руху;
– забезпечення обороноздатності України на рівні, достатньому для запобігання зовнішньої за-

грози, а у разі її виникнення — для її локалізації, нейтралізації, ліквідації;
– удосконалення системи забезпечення воєнної безпеки, яка б гарантувала надійний захист

держави від зовнішніх загроз, гідне сприйняття України на міжнародному рівні та відповідала
критеріям членства України у політичних і воєнно-політичних блоках, союзах;

– реформування Збройних сил України з метою досягнення оперативної і технічної сумісності
зі збройними силами держав-членів НАТО;

– нейтралізації (ліквідація) непередбачених законом збройних формувань з ознаками «п’ятої колони»;
– запровадження на прикордонних територіях інституту територіальної самооборони та забез-

печення його повноцінного існування в інтересах держави;
– створення добровольчих легіонів для вирішення невідкладних екстрим-проблем, інспірованих

ззовні та зацілених на повалення державного суверенітету України;
– збереження і дотримання в умовах збройного протистояння та реальної загрози агресії

змішаного принципу комплектування Збройних сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань з поступовим збільшенням кількості військовослужбовців
за контрактом у складі бойових військових частин;

– удосконалення системи мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі забезпечення
створення необхідної кількості підготовленого військового резерву;

– забезпечення підвищення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу
за рахунок впровадження новітніх військових технологій, створення максимально можливих за м -
кне них циклів розроблення і виробництва найважливіших зразків озброєння, спеціальної і вій -
ськової техніки, використання можливостей військово-технічного співробітництва з державами —
стратегічними партнерами України;

– сприяння удосконаленню державної інформаційної політики у воєнній сфері;
– розробки системи ефективної протидії інформаційно-психологічним впливам іноземних

держав, спрямованим на підрив обороноздатності, порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної обстановки, провокування
міжетнічних та міжконфесійних конфліктів в Україні;

– забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, працівників правоохоронних органів,
учасників антитерористичних операцій та членів їх сімей;

– удосконалення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони
держави відповідно до стандартів ЄС та НАТО;

– підвищення рівня координованості складових сектора безпеки і оборони та вдосконалення
механізмів їх консолідованого розвитку та посилення відповідних оперативних спроможностей для
забезпечення воєнної безпеки.

Саме такою бачиться, з одного боку, системна криза, що наповнена проблемами, які становлять
суть національної і державної небезпеки, а з другого, напрямки та механізми подолання кризових
явищ у безпековій сфері України.
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АНОТАЦІЯ
Наведено ряд визначень щодо поняття «інформаційна війна», які даються провідними науковцями.

Наголошено, що на міжнародному рівні відсутній єдиний термінологічний апарат цього явища. Це ус-
кладнює взаємопорозуміння між представниками різних країн. Акцентовано увагу на те, що інформа-
ційна війна є складовою гібридної війни. 

Зазначено, що в сучасному світі існують потужні види зброї (в тому числі і масового знищення),
що роблять класичні війни вкрай небезпечними як для самого агресора, так і для усього світу. Для того
щоб перемогти в гібридній війні, агресор повинен бути сильним не лише морально, психологічно і еко-
номічно, а й державна влада об’єкта агресії повинна бути слабкою, існувати розкол у суспільстві,
проблеми в економіці. 

Саме така ситуація склалася напередодні активної фази гібридної війни Росії проти України. 
Проаналізовано поняття «гібридна війна». Вказано на дії Росії щодо України під час активної фази

гібридного протистояння.

Ключові слова: інформаційна війна, гібридна війна, глобалізація, інформаційне суспільство, ін-
формаційна безпека.

CONCEPTS OF INFORMATION AND HYBRID WARS 
DUE TO GLOBALIZATION
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globalization and social communication,
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SUMMARY
The article gives a list of «information war» definitions by leading scientists and researchers. Emphasized is that

single terminology is absent at the international level. It makes mutual understanding harder among representatives
(investigators) from different countries. Attention is drawn to the fact that information war is a part of hybrid war.
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Stated that in the modern world there are powerful kinds of weapons (including weapons of mass destruction)
which make classic wars very dangerous for both aggressor and the whole the world. To win a victory in a hybrid
war, the aggressor must be stronger not only morally, psychologically and economically but also state power of the
object of aggression must be weak. There should be a split in a society and problems in economy.

That is the situation that took place during the active phase of Russia’s hybrid war against Ukraine.
Analysed in the article is the «hybrid war» concept. Pointed out are Russia’s actions towards Ukraine during

the active phase of hybrid conflict.

Key words: information war, hybrid war, globalization, information society, information security. 

Говорячи про індустріальне суспільство, його конкурентоспроможність і військовий потенціал
визначалися здатністю держави виробляти важке озброєння, транспортувати його, витримувати
економічний тиск. Але в інформаційному суспільстві військова конкурентоспроможність визнача-
ється можливостями обробляти інформацію та адаптувати її до військових операцій, що повинно
забезпечувати їх успішність.

Інформаційне суспільство формує новий формат протистояння, в тому числі і збройного, між
Україною та Російською Федерацією. Норми, цінності, можливості постіндустріального суспільства
пострадянських країн обумовили особливості російської агресії, тиск, а також пошук відповідей та
засобів з метою впливу на Україну. 

Метою цієї статті є дослідження інформаційних війн в умовах глобалізації; відображення зв’язку
між інформаційними та гібридними війнами; аналіз причин виникнення такого явища як «гібридна
війна», а також пояснення того, чому саме вона використовується певними країнами для досяг-
нення своїх політичних цілей. 

Тема інформаційних та гібридних війн є надзвичайно актуальною в наш час. Найвідомішими дослід-
никами, хто займається цією проблематикою, є Є. Магда, Г. Почепцов, П. Жарков, Р. Калюжний та ін. 

Форми і способи ведення збройної боротьби визначають характер сучасних та майбутніх війн.
Серед них виділяють такі: 

– зростання значення стратегічного неядерного стримування супротивника шляхом оснащення військ
новітніми засобами боротьби з метою ведення неконтактних (дистанційних), неядерних бойових дій;

– підвищення рівня динамічності та маневреності військ на різних напрямках з широким засто-
суванням сил швидкого реагування, аеромобільних військ та військ спеціального призначення;

– розширення території, простору та масштабів збройного протистояння. Перенесення бойових
дій з землі та водної поверхні у повітря, під воду та космічний простір. Одночасне електронне та вогневе
ураження військ, тилових об’єктів, економіки та комунікацій на всій території супротивника;

– підвищення значення протиборства в інформаційній сфері та використання новітніх інфор-
маційних технологій. 

– боротьба з міжнародним тероризмом, створення спеціальних сил для проведення антитеро-
ристичних та миротворчих операцій. 

Наведений перелік вказує на важливість цих тенденцій і має досить умовний характер, оскільки
є залежним від специфічних особливостей конкретних держав [2, с. 20].

Великого значення має контроль за інформаційними потоками, який є складовою перемоги
в інформаційній війні, що є узгодженою діяльністю з використанням інформації як зброї для ве-
дення бойових дій. Інформаційний простір, тобто інформація, мережева інфраструктура та інфор-
маційні технології, стають головним стратегічним національним ресурсом. Саме зараз можливо
побачити розподіл технічного та політичного аспектів. 

Слід зазначити, що конфлікти в інформаційному просторі відбуваються завжди, але мова йде
про ступінь цієї конфліктності та її системність. Організоване на державному рівні проникнення
в інформаційний простір іншої держави і є інформаційною війною. 

Навіть просте спостереження за інформаційним простором іншої країни впливає на поведінку
основних гравців усередині країни. Перш за все йдеться про Росію, яка створила прецедент розгор-
тання інформаційних воєн на пострадянському просторі. Об’єктами її інформаційних компаній
у різний час були: Латвія, Естонія, Грузія, Білорусія та Україна.

Можемо констатувати, що на пострадянському просторі спостерігається своєрідний варіант хо-
лодної війни. Це закономірний результат різних поглядів на економічні, політичні та військові пи-
тання. Будучи різними, ці погляди віддзеркалюються на власній конкуренції між собою. Причому
власна тачка зору завжди здаватиметься правильною.

Росія завжди розглядала пострадянський простір як зону своїх інтересів. Коли економіка їй до-
зволить, Росія вийде на рівень реалізації глобальних цілей, оскільки російські експерти вказують
на те, що Росія неможлива без глобальних цілей. 
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Відповідно, як показали останні роки, оскільки Україна не спроможна випрацювати власну мо-
дель дійсності, власну точку зору, тому ми довгий час перебували між західними і російськими ва-
ріантами стосовно світу. 

Але перш ніж аналізувати саме поняття «інформаційна війна», необхідно зрозуміти його визна-
чення, що воно собою являє.

Перше серйозне визначення терміна «інформаційна війна» робиться у доповіді американських
спецслужб, згідно з якою «інформаційна війна — це війна в інформаційному просторі [8].

В подальшому в «Дослідженні інформаційних операцій» [6] наводиться визначення «інформа-
ційної війни», як уже «інформаційної операції», де зазначається, що це конфлікт, у якому критично
важливим і стратегічно важливим ресурсом є інформація, яка повинна бути або освоєна, або зни-
щена». Термін «інформаційні операції» надає можливості точніше, ніж традиційний термін «інфор-
маційні війни», дослідити місце і роль  інформаційного протиборства як складових частин
глобальних протистоянь. 

Існує багато інших визначень терміна «інформаційна війна» як офіційних, так і неофіційних.
Відповідно до роботи «Інформаційна війна та безпека» Е. Денінга [5], «інформаційна війна — це
сукупність операцій, які мають на меті або вже експлуатують інформаційні ресурси». У роботі Дж.
Стайна «Інформаційна війна» — це застосування інформації для досягнення наших національних
цілей, тобто національних цілей держави [9].

Найбільш глибоке визначення «інформаційної війни» запропонував американський теоретик
М. Лібіцні у своїй роботі «Що таке Інформаційна війна» у 1995 році, де він наводить сім різновидів
інформаційних війн [4]:

– військове протистояння за захоплення командно-контрольних функцій;
– протиборство розвідок і контррозвідок;
– протиборство в електронній сфері;
– психологічні операції;
– організаційні стихійні хакерські атаки та інформаційні системи;
– інформаційно-економічні війни за контроль над торгівлею інформаційними продуктами та

оволодіння інформацією, що необхідна для переваги над конкурентами;
– кібернетичні війни у віртуальному просторі.
В сучасній інтерпретації інформаційна агресія приймається як інтенсивне використання мож-

ливостей електронної зброї, комп’ютерних мережевих операцій, психологічних операцій, операцій
безпеки з метою впливу на людську свідомість з метою руйнування, розкладання або взагалі пере-
хват впливів на прийняття рішення супротивника, при цьому, захищаючи свій власний простір [4].

Таким чином, відсутність на міжнародному рівні єдиного термінологічного апарату ускладнює
взаєморозуміння між представниками країн. Усе це веде до того, що виникає не лише терміноло-
гічна плутанина, але й плутанина в описі того чи іншого явища чи події [3].

Уся вказана вище інформація та збройні конфлікти останніх років свідчать про появу нових ме-
тодів і форм, які застосовують провідні держави, намагаючись досягти своїх цілей. Так, на зміну
класичним військовим агресіям, коли застосовуються збройні сили, приходять так звані «гібридні
війни», в яких важливе місце посідає інформація. Вони спостерігаються у політичній, економічній,
інформаційній та соціальній сферах і мають прихований характер. Армія у таких ситуаціях та для
вирішення цих завдань залучається рідко, у невеликій кількості та, переважно, залучаються спеці-
ально підготовлені для таких цілей війська. Мета такого підходу — не фізичне знищення супротив-
ника в рамках масштабної війни, а вживання таких засобів до супротивника, які можуть
дезінтегрувати та привести до зміни її керівництва, включення до сфери свого впливу. 

Існують певні ознаки, за якими характеризують причини і особливості «гібридних воєн». Харак-
терними особливостями виступають: 

– протистояння в інформаційному просторі; 
– взаємні заходи політичного і економічного тиску (при формальному збереженні зв’язків між

двома країнами); 
– пропаганда із застосуванням «брудних» інформаційних технологій; 
– агресія без офіційного оголошення війни; 
– використання нерегулярних збройних формувань (у тому числі і під прикриттям мирного на-

селення); 
– приховування країною-агресором участі у конфлікті. 
Сам термін «гібридна війна» не є суто військовим. Зазвичай воєнна теорія має низку специфічних

критеріїв типізації воєнного конфлікту, які уможливлюють врахування всіх його основних аспектів.
Наприклад, за критерієм поділу конфліктів на типи беруть: ступінь охоплення дійсності, сферу дії,
тип  сторін — учасників конфлікту, соціально-політичний устрій учасників конфлікту, соціально-
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політичні відносини, ступінь їх організації, рівень ескалації та ін. Класифікація військових кон-
фліктів пов’язана з основними формами їх прояву та існування. Залежно від форм прояву, які ви-
значаються методами використання військової сили сторонами конфлікту, окремо виділяються
приховані або латентні та явні недоліки. Якісно різні елементи у воєнному конфлікті спричиняють
велику розмаїтість форм його існування. Вони складаються з комбінацій трьох моделей воєн — фор-
мальних, неформальних та воєн сірої зони. Формальною війною вважається військове зіткнення
збройних сил однієї держави із збройними силами іншої. Таке зіткнення, як правило, повинно суп-
роводжуватися формальним актом оголошення війни. Неформальними війнами вважаються
збройні конфлікти, в яких хоча б одна або обидві сторони є недержавними утвореннями. Вже після
закінчення холодної війни виникли нові загрози, які призвели до виникнення такого явища, як
«сіра зона», яке являє собою комбінацію війни і воєнних дій з організованою злочинністю (наприк-
лад, конфлікт у Чечні на території РФ). Формальні війни мають традиційні і нетрадиційні форми.
Традиційні форми війни — це воєнні дії регулярних збройних сил (наприклад, партизанські війни)
іншої країни із застосуванням засобів збройної боротьби. Традиційні війни — це контактні війни,
їх подальший розвиток пов’язаний з розробленням нових способів та засобів збройної боротьби.
Якщо їх поєднати з новітніми інформаційними технологіями, то вони породжують такі форми, як
мережеві та мережоцентричні війни [2, с. 20].

Один з акторів концепції «гібридної війни», консультант міністерства ВМФ США Франк Хоффман,
наголошує, що кожна епоха характеризується своїми специфічними формами війни. А це вимагає що-
разу нових термінологічних розробок. На думку Франка Хоффмана, сучасна епоха характеризується
процесами гібридизації, в тому числі і у військовій сфері. Традиційні форми війни переплітаються
з організованою злочинністю, тероризмом і іррегулярними конфліктами [7, с. 34–39]. Тому він про-
понує застосовувати  поняття «гібридна війна», або характеризувати цю нову реальність воєнних дій.
Цей термін дозволяє оперативно схопити та відобразити суть змін у характері сучасної війни. 

У зв’язку з цим доцільно проаналізувати самі причини виникнення концепції «гібридна війна»
та пояснити, чому саме вона використовується певними країнами для досягнення їх цілей.

Поняття «гібридна війна» не має однозначного трактування, оскільки по ній ще проводяться до-
слідження, але наведемо найбільш поширені варіанти визначення гібридної війни: 

– військова стратегія разом з поєднанням звичайної війни, малої війни та кібервійни;
– атака, яка передбачає використання ядерної, біологічної, хімічно зброї, саморобних засобів

для терористичних атак та інформаційного простору;
– складна та гнучка динаміка бойового простору, яка носить в собі швидку реакцію та адаптацію

учасників протистояння;
– один із сучасних видів партизанської війни, що основується на сучасних технологіях та методах

мобілізації;
– метод асиметричної війни, що ведеться на трьох факторах: серед населення конфліктної зони,

тилового населення та міжнародної спільноти;
– будь-які дії ворога, який швидко та гнучко використовує найрізноманітніші комбінації дозво-

леної зброї, партизанську війну, тероризм, злочини — усе, для досягнення політичних цілей
[1, с. 22–39].

Гібридна війна може бути визначена як сукупність заздалегідь підготовлених і реалізованих дій
військового, економічного, дипломатичного, інформаційного характеру, які спрямовані на досяг-
нення стратегічних цілей. Складовими гібридної війни вважаються традиційні та нестандартні за-
грози, тероризм, підривні дії, використання новітніх та нешаблонних технологій для забезпечення
переваги над супротивником у військовій силі. 

Підходи, якими характеризується гібридна війна, не є новими, оскільки і сама війна не є проти -
стоянням на полі бою, а включає в себе складові економічного, психологічного, духовного проти -
стояння, партизанщину. Залежності від розвитку суспільна і духу епохи визначається і співвідношення
та міра впливу цих компонентів на загальний результат, їх роль і місце у конкретному протистоянні.
В основі війн і конфліктів лежать найрізноманітніші суперечності, використання різномасштабних
військових формувань на певних територіях для досягнення певних цілей. 

Технологічно передові системи у гібридних війнах використовуються таким чином, що самі пра-
цюють на межі можливостей. Саме завдяки передовим технологічним можливостям гібридні
збройні сили мають перевагу над традиційною армією. Взагалі, гібридна війна характеризується
тим, що стираються традиційні уявлення про класичні війни.

Найважча ситуація, яку породжує гібридна війна є непередбачуваність. Але водночас саме це
і стає завданням гібридної війни. Ми говоримо про гібридну війну як про невоєнну війну, оскільки
в ній військові маскуються під цивільних, а керівники держави ховаються за гравцями недержавного
рівня. Водночас державні службовці надають їм військове спорядження, інструкторів, командирів.

Олександр Рижук. Поняття інформаційних та гібридних війн в умовах глобалізації



По суті, саме поняття «гібридна війна» розглядається у двох площинах: загальній та військовій.
У загальній площині «гібридна війна» визначається як крайній ступінь загострення суперечностей
між державами, що вирішуються не лише воєнними методами протиборства, а й застосуванням
способів, форм, засобів, прийомів економічної та інформаційної війни. Поєднання цих ознак від-
бувалося протягом усієї історії розвитку людства і вони не є новими. Але в останній час з розвитком
суспільства, з прийняттям демократичних перетворень на перше місце виходять поняття справед-
ливої і несправедливої війни: усі лідери країни, демократичні або квазідемократичні уряди намага-
ються створювати імідж ведення справедливої війни перш за все перед власним населенням та перед
усією світовою спільнотою. 

Оскільки у сучасних умовах міжнародним правом війни накладені значні обмеження щодо ме-
тодів, форм, термінів та порядку ведення воєнних дій, то для того, щоб застосувати зброю проти
іншої держави, потрібен потужний інформаційних привід, який повинен виправдовувати перед ви-
борцями обране ними керівництво країни за можливі людські втрати та невідсторонення політич-
ного керівництва країни від влади та подальшого суду. Тому задля мінімізації людських затрат,
забезпечення підтримання воєнних дій власним населенням усередині країни, проведення потуж-
них інформаційних операцій з метою впливу на власне населення та населення супротивника
з метою досягти цілей війни за допомогою активного населення іншої країни (дії повстанців, до-
бровольців, ополченців). Така ситуація дає можливість усвідомлення сутності «гібридної війни»
у військовій площині та випрацювати підхід до напрямів підготовки держави до таких воєн. 

Також однією з головних причин виникнення гібридних війн є наявність нових потужних видів
зброї (в тому числі і масового знищення). Цей фактор робить класичні війни вкрай небезпечними
і для самого агресора і для всього світу. Класичні війни можуть призвести до масових жертв серед
мирного населення, руйнації промислових та транспортних об’єктів (включно з небезпечними ядер-
ними та хімічними об’єктами), з’являться потоки біженців, розірвуться існуючі торговельно-еко-
номічні зв’язки. Водночас для агресора важливо применшення своєї участі у розв’язанні конфлікту
з метою уникнення санкцій з боку інших країн і недопущення втрати свого авторитету та позицій
на світовій арені. 

Причина відмови від масштабного застосування військової сили може проявитися у намаганні
країни-агресора встановити свій контроль над об’єктом агресії, тобто інтегрувати його до своїх по-
літичних, економічних і безпекових систем, не завдаючи великих збитків. 

Але необхідною умовою ведення «гібридної війни» є наявність або створення певних обов’язко-
вих умов внутрішнього та зовнішнього характеру. Однією з передумов є наявність у країни агресора
сильної та дієвої влади, яка спроможна, незважаючи на існуючі проблеми, згуртувати громадськість
довкола єдиної національної ідеї. Також задля того, щоб методи гібридної війни були успішними,
агресор повинен мати перевагу над супротивником у військовій, економічній та інформаційній сфе-
рах. Це надаватиме йому необхідні важелі тиску на об’єкт агресії, виснажуватиме цей об’єкт мо-
рально, психологічно та економічно. 

І нарешті, успіх у гібридній війні можливий лише за слабкості влади самого об’єкта агресії, розколу
суспільства, занепаду економіки, міжнародної ізоляції, зниження дієздатності силових структур. 

У подібній ситуації опинилася й Україна під час активної фази гібридної війни з боку Росії.
В Україні практично всі сфери суспільного життя опинилися під загрозою — економіка, політика,
культура. Слабке розгалуження ринків збуту української продукції, висока залежність від росій-
ського ринку основних секторів вітчизняного виробництва, відсутність альтернативних джерел по-
стачання ресурсів — це все перетворилося на питання національної безпеки. 

Зусиллями російської пропаганди було нав’язано штучну проблему дискримінації російського
населення. 

Сучасна гібридна загроза вимагає теоретико-методологічного осмислення сутності гібридної
війни та вивчення світового досвіду протистоянні гібридній небезпеці. Теперішні військові дії свід-
чать про необхідність дослідження не лише військових питань, а й політичних, соціокультурних,
техніко-економічних та геополітичних явищ військового конфлікту. 
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АНОТАЦІЯ
У сучасному світі Інтернет займає у житті кожного громадянина значну частину. Жодна людина

в наш час не уявляє свого життя без використання соціальних мереж. Але не всі знають, як саме по-
трібно використовувати Інтернет, щоб залишатися в безпеці самому і не потрапити на сайти зло-
чинців, які можуть використовувати вас у своїх цілях. Здійснено аналіз та характеристику
терористичних сайтів, з’ясовано хто виступає об’єктом інформаційного тероризму і чому саме Інтер-
нет є настільки привабливим для терористичних організацій. Проаналізовано, якими методами і ме-
ханізмами користуються терористичні угрупування для досягнення власної цілі і подальшого залучення
несвідомих людей до своїх терористичних лав. Також пропонуються заходи з протидії використання
терористичними угрупованнями мережі Інтернет.

Ключові слова: Інтернет, тероризм, інформаційний тероризм, кібертерористи, вільний доступ до
Інтернету, сайти терористичного характеру.
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SUMMARY
In today’s world, the Internet occupies in the life of every citizen a significant part. No one nowadays can not

imagine his life without social networks. But not everyone knows exactly how to use the Internet to stay safe and
do not get yourself to websites criminals can use you for their own purposes. In this article the author tries to
analyze and characterize terrorist sites, finds out who advocate object information terrorism and why the Internet
is so attractive to terrorist organizations. The analysis, which methods and mechanisms used by terrorist groups
for their own purposes and further attract people to their unconscious terrorist ranks. Also proposes measures to
combat terrorist groups use the Internet.

Key words: Internet, terrorism, information terrorism, cyber terrorists, free access to Internet, sites of ter-
rorist character.

Сучасне суспільство — це суспільство інформаційне. Зараз кожна людина може оволодіти мало
не будь-якою інформацією і у величезній кількості. Здавалося б, люди досягли досконалості знань:
доступно все, все можна дізнатися — потрібно лише зайти в пошукові системи в Інтернеті. Головне,
правильно ввести запит. Але не всяке знання несе справжні знання, і не всяка інформація корисна.
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Інформаційна революція разом з усіма перевагами принесла і серйозні проблеми у сфері громад-
ської безпеки. В першу чергу це стосується розповсюдження тероризму в Інтернеті. За даними На-
ціональних антитерористичних комітетів різних держав, на сьогодні у світі діє близько 5 тисяч
інтернет-сайтів, активно використовуваних терористами. Число порталів, які обслуговують теро-
ристів та їх прихильників, постійно зростає [8].

У статті зроблена спроба аналізу використання терористичними організаціями мережі Інтернет
у своїх злочинних цілях. Щоб окреслити проблеми, можна поставити такі питання:

1. Який традиційний зміст терористичних сайтів?
2. Хто є об’єктом інформаційного тероризму?
3. Чому саме Інтернет є настільки привабливим для терористичних організацій?
4. Які методи й механізми використання мережі Інтернет терористичними угрупованнями? 
Як правило, сайт містить інформацію про історію організації і її дії, детальний огляд соціальних

і політичних джерел, звіт про найбільш помітні справи, біографію лідерів, засновників і героїв, ві-
домості про політичні і ідеологічні цілі, жорстку критику ворогів і поточні новини.

Найчастіше терористична організація зображується як постійно переслідувана: її лідери підда-
ються спробам вбивства, послідовників арештовують, свободу висловлювань обмежують. Така прак-
тика зображує організацію маленькою, слабкою і переслідуваною могутністю сильної держави,
розрахована на залучення «співчуваючих» послідовників. Члени руху або організації вважаються
борцями за свободу, використовуючи насилля проти їх бажання, тому що безжалісний ворог обме-
жує права і гідність людей. Ворог руху або організації — нібито справжній терорист, більшість сайтів
наполягають: «Наше насилля нікчемне у порівнянні з його агресією». Це найбільш загальний аргу-
мент. Терористи перекладають відповідальність за насилля з себе на суперника, який звинувачується
в демонстрації звірства, жорстокості і аморальності.

Звернувшись до одного з терористичних сайтів, можна помітити, що зовні він досить демокра-
тичний, орієнтований на західний шлях розвитку, який вважається єдино правильним, пропонує
будівництво держав СНГ на основі західних гуманістичних цінностей з визнанням непорушності
демократичних прав і свобод, приватної власності і вільної ринкової економіки. Але у своїй «Рево-
люційний програмі» керівник руху жорстоко критикує Уряд, агітує до боротьби з невірними тощо.
Подібних ресурсів багато. І всі вони містять посилання на інші терористичні організації [8].

Терористи використовують відкритість цивілізованого світу для реалізації власних цілей. Раніше їм
було складніше організовувати і виконувати терористичні акти через відстань і координації дій. Зараз
таких проблем немає. За допомогою Інтернету злочинці можуть узгодити час, місце проведення те-
рактів. Сьогодні сервіс Google Maps дає дуже широкі можливості для всіх користувачів Інтернету без
винятку, надаючи у відкритому доступі супутникові знімки і карти будь-якою місцевості. При теро-
ристичній атаці в індійському місті Мумбаї використовувався саме сервіс Google Maps, завдяки подро-
бицям, які можна вивчити з його допомогою, терористи планували свої дії. Тому каліфорнійські
конгресмени запропонували закон АВ-255, згідно з яким в Google Maps потрібно розмивати зображення
певних місць, щоб їх неможливо було детально вивчити. До таких об’єктів належать школи, церкви,
лікарні і урядові споруди. Замість них законодавці пропонують розглядати кольорові розмиті плями.
Нововведення не забороняє людям визначати напрямок маршрутів, але вентиляційні отвори і ліфтові
шахти не повинні відображатися на екрані. Це правильний крок у боротьбі з тероризмом. Але не варто
забувати, що і без пропонованого Google сервісу дістати карти потрібної місцевості в наш час не складає
труднощів. З супутниковими знімками дещо складніше, але і їх при бажанні дістати цілком реально.

Страшніше за все те, що бойовики розміщують на сайтах посібники з виготовлення бомб, зброї,
організації терактів та інше. Власники сайтів, які публікують подібні інструкції, зазвичай уникають
покарання, стверджуючи, що вони не є авторами посібників і що вони не закликають використо-
вувати цю інформацію на практиці.

Терористи можуть атакувати або проникати всередину комп’ютерних систем різних установ. На-
слідки цього можуть бути різноманітні: можуть постраждати військові, розвідні, медичні служби,
транспортні і фінансові системи та інші. Потенційні масштаби кібертероризму жахливі, оскільки
вони можуть внести хаос в дії не тільки державних, але і комерційних структур, паралізувавши, на-
приклад, банківські операції [1].

Щоб впливати на людей, терористи використовують психологічну атаку, яка полягає в розпов-
сюдженні загроз, спрямованих на те, щоб посіяти страх і відчуття безпорадності. Саме з цією метою
розповсюджувався, наприклад, відеозапис вбивства американського журналіста Дєніела Перла осо-
бами, які захопили його в полон. Терористи також можуть почати психологічні атаки за допомогою
кібертероризму, а точніше, створення побоювання загрози скоєння таких дій. «Кіберстрах» виникає
через занепокоєння про загрозу комп’ютерних нападів (наприклад, падіння літаків, виведення
з ладу систем управління повітряним рухом, збій у системі національної економіки шляхом
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порушення комп’ютерних систем, що регулюють фондові біржі тощо), яке посилюється настільки,
що суспільство починає вірити, що атака відбудеться.

Як і інші політичні організації, терористичні групи використовують мережу для поповнення фон-
дів. Демографічні дані інтернет-користувачів (отримані, наприклад, з особистої інформації, введе-
ної в он-лайн анкету або бланк-заявку) дозволяють терористам ідентифікувати ставлення аудиторії
до тої чи іншої проблеми. За допомогою мережі керівники терористичних сайтів здійснюють збір
коштів на підтримку злочинних операцій, на утримання бойовиків.

Терористи використовують у своїх цілях і рекламні можливості мережі. Їм дуже вигідно надавати
своїм діям публічність, не звертаючись при цьому до телебачення, радіо або друкованих ЗМІ, що
зробити набагато складніше. Щоб привернути прихильників, а головне молодь, сайти терористич-
них організацій часто виконують функції інтернет-магазинів: вони пропонують придбати прапори,
футболки, плакати, значки, аудіо- і відеозаписи з їх символікою [7].

Інтернет став благодатним ґрунтом і для розповсюдження чуток. Теракти, скоєні по всьому світу,
активно обговорювалися в чатах, блогах і форумах: очевидці або учасники ставали мало не «зір-
ками», намагаючись поділитися пережитими враженнями, деколи прикрашаючи скоєне. В мережі
стали з’являтися чутки про організацію теракту, його керівників. Деякі з них були дуже далекі від
реальності, проте отримали підтримку громадськості. 

Аналіз змісту цих сайтів дозволяє  виділити три групи осіб, на яких в першу чергу орієнтовані ці сайти:
•Поточні і потенційні прихильники.
•Члени міжнародної аудиторії, що безпосередньо не залучені в конфлікт, але в деякій мірі заці-

кавлені в проблемі. Більшість сайтів мають версії на декількох мовах. Для зручності іноземних
відвідувачів сайти надають основну інформацію про організацію з безліччю другорядних істо-
ричних оглядових матеріалів — матеріалів, з якими прихильники організації швидше за все вже
знайомі. Судячи зі змісту багатьох сайтів, в потенційну аудиторію включені також іноземні
журналісти. Для озвучення позиції організації в традиційних ЗМІ використовують прес-релізи
на сайтах. Детальна другосортна інформація дуже корисна для міжнародних кореспондентів.
Деякі сайти спрямовують зусилля на деморалізацію супротивника, погрожуючи нападом і ство-
рюючи відчуття провини за мотиви і поведінку ворога. Вони також прагнуть стимулювати гро-
мадські дебати в державах-ворогах, впливати на громадську думку і послабити підтримку
суспільством діючої влади.

•Співчуваючі, для яких терористичні сайти використовують гасла і виставляють на продаж значки,
футболки, прапори, відеозаписи, аудіокасети тощо. Часто організація, зацікавлена в локальній
підтримці в якій-небудь місцевості, створює сайт на відповідній мові, розташовує на ньому де-
тальну інформацію про дії і внутрішню політику організації, її союзників і ворогів.

За своєю природою Інтернет у багатьох відношеннях — ідеальне поле діяльності терористичних
організацій. Насамперед маються на увазі пропоновані глобальною мережею такі можливості:

•вільний доступ;
•невеликі регулювання, цензура та інші форми державного контролю або взагалі їх відсутність;
•потенційно велика аудиторія по всьому світу;
•анонімність зв’язку;
•швидкий рух інформації;
•невелика вартість створення сайту і обслуговування присутності в мережі;
•мультимедійне середовище: можливість комбінувати текст, графіку, аудіо і відео, можливість

для користувачів завантажувати фільми, пісні, книги, постери та інше;
•можливість охопити аудиторію традиційних ЗМІ, які дедалі частіше використовують Інтернет

як джерело повідомлень.
Вказані переваги не залишились непоміченими терористичними організаціями, незалежно від

їх політичної орієнтації. На сьогоднішній день майже всі активні терористичні організації мають
веб-сайти, а багато хто підтримує більше одного сайту і викладені декількома мовами [1].

Ці організації знаходяться в різних точках земної кулі. Варто зазначити, що географічна катего-
ризація ілюструє географічне різноманіття, але затінює той факт, що чимало груп в дійсності є між-
національними і навіть трансрегіональними за характером.

Виділяють вісім різних, хоч іноді з частковим збігом засобів використання мережі Інтернет те-
рористами. Це — психологічна війна; реклама і пропаганда; збір даних; збір коштів; вербування
і мобілізація; створення мереж; розподіл інформації; планування і координація.

Деякі з них схожі на ті, які використовує кожний користувач (наприклад, збір інформації). Другі
нагадують використання засобів популяризації традиційними політичними організаціями (наприк-
лад, збір коштів і пропаганда). Треті набагато більш незвичайні (наприклад, відправка інструкцій
у закодованих повідомленнях або зашифрованих файлах).
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Таким чином, терористичний рух в Інтернеті — чітко спланований психологічно спрямований
вплив на населення, і організовують його спеціально підготовлені особи, які володіють певними
знаннями. Саме вони спрямовують «натовп», особливо впливаючи на тих, хто має несформований
світогляд і хто не визначився зі своїми призначенням у житті [6].

Як боротися з тероризмом? Тим самим методом — інформуванням. Терористи використовують
неправдиву інформацію з метою вербування. У мирного населення повинно бути інформування з
метою знання — що таке тероризм, як він проявляється в Інтернеті, які сайти існують, яка їх мета,
до чого призводить участь в подібних угрупованнях та інше. Знання дорівнює зброї. Знаючу і обіз-
нану людину не так просто збити зі шляху.

Наразі з тероризмом потрібно боротися на світовому рівні — співробітничати у сфері правової
взаємодопомоги, обміні розвідувальними даними. Необхідне ухвалення єдиних законів про бо-
ротьбу зі злочинністю в комп’ютерній сфері з тим, щоб розслідування злочинів і слідство у таких
кримінальних справах проводилося б незалежно від національних кордонів. Правоохоронним ор-
ганам важливо продовжувати вивчення і контроль терористичних дій в Інтернеті, а також пошук
заходів щодо обмеження використання цього середовища сучасними терористами.

Таким чином, протидія використанню терористичними угрупованнями мережі Інтернет є важ-
ливим завданням не тільки для правоохоронних органів, але і всього громадського суспільства в ці-
лому. Вважається за необхідне проводити активну антитерористичну роботу, в тому числі і при
використанні сучасних інформаційних технологій.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена українському модерну, що розглядається на тлі розвитку європейського архітек-

турного модерну початку ХХ століття. Подається структурована картина генетичного зв‘язку окремих
стильових напрямів, стилів та стильових течій, зокрема «класичного» модерну та його «сецесій» у різних
країнах. Розглядається роль постаті В. Г. Кричевського у становленні та розвитку українського модерну,
а також історія одного з його відомих архітектурних творів — музею Т. Г. Шевченка у Каневі.

Ключові слова: архітектура модерну, український модерн, В. Кричевський, музей Т. Шевченка,
реконструкція.
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SUMMARU
The article is devoted to the Ukrainian modern which is observed on a background of the development of Eu-

ropean architectural modern of the beginning of ХХ century. The structured picture of the genetic connection between
individual stylish directions, styles and stylish currents is given, in particular «classic» modern and his «secession»
in different countries. The role of V. Krichevskogo is examined in the formation and development of Ukrainian mo-
dern, and also the history of one of his known architectural works — T. Shevchenko museum in Kaniv.
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В історії архітектури відомо не так багато історичних постатей, які у своїй творчості формували
б нові архітектурні стилі чи течії. Перш за все, це стосується напряму модернізму, що сформувався
відносно недавно — Д. Пакстон та його «Кришталевий палац» (1850 р.), твори А.Гауді, В.Орта,
Ж.Жанерре, Ф.Райта й інших архітекторів настільки точно відображали світовідчуття суспільства,
що ставали взірцями новітньої архітектури на тривалий час. До таких особистостей можна віднести
й українського архітектора — Василя Григоровича Кричевського, що значною мірою причетний до
створення українського архітектурного модерну як своєрідної стильової течії.
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В кінці ХІХ — на початку ХХ ст. в європейському культурному просторі можна відзначити спів -
існування трьох стильових1 напрямів в архітектурі (еклектизм, модернізм та етнічні стилізації), що мали
у своїй основі новітні технології та передові суспільно-культурні ідеї. Стильові напрями2 утворюються
групами стилів, які керуються певною ідеєю розвитку архітектури. Наприклад, в естетичних канонах
класичної архітектури розвивався еклектизм; у руслі новітніх естетичних ідей — модернізм; викорис-
танням форм традиційної етнічної архітектури вирізнялися етнічні стилізації. При цьому кожний з на-
прямів складається з ряду стильових течій, що утворились у різний час, а надалі розвивалися паралельно.

В першій чверті ХХ ст. стильовий напрям еклектизму охоплював групу стилів — історичний ро-
мантизм, еклектику, цегляний стиль. Стильовий напрям модернізму охоплював стилі конструкти-
візм, модерн та функціоналізм. Стильовий напрям етнічних стилізацій, що розвинувся на початку
ХХ ст., охоплював групу таких стильових проявів, як індійський, китайський, корейський, фахвер-
ковий, єгипетський, японський та інші, що використовуються у сучасних будівлях для створення
стилізованого середовища. Спосіб створення таких будівель еклектичний за своєю природою, але
в його основі — продовження національних традицій, які трансформуються у нових технологіях;
саме за цією ознакою подібні будівлі виокремлюються в окремий напрям (див. рис.1).

Рис.1. Схема основного, генетичного зв‘язку естетичних традицій,стильових напрямів, стилів та
стильових явищ в європейській архітектурі на початку ХХ ст. 

Примітка: *В цьому разі стосується європейської цивілізаційної традиції, для будь-якої цивілізаційної культури може
існувати своя класика архітектури.

** В. Ясієвич, досліджуючи стилі в архітектурі України, розглядав еклектизм та історизм (котрий можна назвати історичним ро-
мантизмом) як стилі одного масштабу (Ясієвич В.Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ–ХХ вв. — К.: Будівельник, 1988. — 184 с.)

*** На початку ХХ ст. в Західній Європі знову стають модними фахверкові будинки, що мали романтичний середньо-
вічний фасад, але в усьому іншому — були вирішені сучасними засобами. Фахверковий стильовий напрям мав значні на-
ціональні відмінності в країнах ареалу свого поширення, зокрема в структурі конструктивних елементів фасаду.

Максим Гончаренко. Модерн в Україні. Василь Кричевський

1 Багато дослідників архітектури легко оперують поняттям «стиль», застосовуючи його до всіх проявів архітектурних особли-
востей. Утім, варто розмежувати рівні застосування цього поняття, а тому прийнято таку структуру: стильові напрями скла-
даються з груп стилів, а кожний стиль — має складові стильових течій. Відповідно, ієрархія явищ виглядає наступним чином:
стильові напрями — стилі — стильові течії.
2 Введення поняття «стильовий напрям» пов‘язано з потребою структуризації великої кількості стильових відмінностей в межах
культурно- та історично об‘єднаних територій, що виникли на початку ХХ ст. Стильовий напрям — це група стилів, що об‘єд-
нані певним світоглядно-естетичним відношенням до архітектури та методом роботи з формою — з тектонікою, простором,
декором та ін. Так, стильовий напрям еклектизму характерний методом компіляції в архітектурному творі окремих елементів
попередніх стилів. Наприклад, еклектика початку ХХ ст. могла поєднувати елементи ампіру, готики, класицизму та ін., при
створенні рядових житлових будинків та романтичних стилізованих будівель. Стильовий напрям модернізму характерний ме-
тодом трансформації відомих архітектурних прийомів (наприклад — трансформації арки, віконних та дверних прорізів у мо-
дерні), а також синтезом тектоніки новітніх конструкцій та матеріалів (як скляні стіни в хай-теку).



Особливим архітектурним явищем кінця ХІХ — початку ХХ ст. стала поява нових стилів та течій,
естетика яких істотно відрізнялася від традиційних образів архітектури. До них можна віднести мо-
дерн та пізніший хай-тек. Утім, якщо хай-тек як одна зі стильових течій функціоналізму має інтер-
національний характер, то для модерну як одного зі стилів напряму модернізму здебільшого
властиве використання стилізованих етнічних та класичних архітектурних мотивів, що надає
архітектурним творам виразних індивідуальних ознак. Відповідно до таких особливостей форми,
а також етнокультурних нюансів декору, прийнято розрізняти архітектурні течії європейського мо-
дерну, наприклад: в Австрії — «стиль cецесіон» (Secessionsstil); в Англії — «модерн стайл» (Modern
style); у Німеччині — «юґендстиль» (Jugendstil); у Голландії — «нове мистецтво» (Nieuwe Kunst); в Іс-
панії — «модернізм» (Modernismo); в Італії — «стиль ліберті» (Liberty) або «флореале» (Floreale);
у Швейцарії — «ялинковий стиль» (style sapin) та інші. Маючи у своїй глибинній основі спільні со-
ціокультурні та світоглядні риси, вони відрізняються, іноді радикально, колористикою, насиченістю
декором та характером оздоблення, своєрідністю форм. Це у свою чергу і дає можливість безпомил-
ково розрізнити, наприклад, архітектурні твори французького ар-нуво, німецького стилю юґенд,
чеського кубізму3, українського модерну. Втім, попри таку різноманітність проявів, в основі модерну
є й «інтернаціональна» складова, властива всьому ареалу поширення стилю — так би мовити, базова
«естетична та світоглядна»4, в якій відображаються переважаючі у суспільстві естетичні смаки й ви-
моги. Концепція модерну дозволяла архітекторам створювати новітні індивідуалізовані форми —
і просторові, і декоративні. Так, наприклад, будівлі архітектора В. Орта5 (зокрема, у Брюсселі) такою
мірою позначені його особистісним естетичним відчуттям форми, що навіть виокремлювалися су-
часниками як «стиль Орта», те саме стосується й творів видатного іспанського архітектора А. Гауді6.

Споглядання зразків споруд різних течій модерну — зокрема, таких, як готель Тассель у Брюсселі
(1892–1894, архітектор В. Орта), особняк Рябушинського у Москві (1900–1903, архітектор Ф. Шех-
тель), Полтавське губернське земство (1903–1908, архітектор В. Кричевський), — наводить на думку,
що об’єднуючою ідеєю настільки різних творів є романтичне прагнення ідеалу краси; віра у доско-
налість людини і створеного нею середовища; пошук глибинних естетичних архетипів, загублених
в історії та суспільній підсвідомості.

Характерні ознаки модерну визначалися багатьма дослідниками, зокрема, доктором філософії
Ю. Легеньким: «Стиль модерн, поєднуючи в собі підвищену рефлективність, філософічність і разом
з тим надзвичайно відкритий потік індивідуальної чуттєвості, утворює унікальний сплав культури
... Стиль модерн яскраво виділяється на горизонті всіх інших стилів, і до сих пір не втратив своєї
новизни» [13, с. 8].

Модерн, порівняно з іншими стилями, за ознакою новизни у формоутворенні став таким самим
яскравим культурним явищем, як свого часу готика. Втім, якщо архітектурні образи та форми го-
тики, попри їхній глибокий символізм, майже не мають ознак пристосування для комфортного пе-
ребування людини у будівлі, тоді як у будівлях модерну бачимо спроби радикального опрацювання
ергономіки інтер’єрів7. Так, акцентовані складні тектонічні форми арок, отворів дверей і вікон, схід-
ців та поручнів надають просторовому середовищу візуальної легкості, а мистецький декор фасадів
та інтер’єрів розрахований на сприйняття найбільш естетично вибагливої публіки. Розробку всіх
елементів оздоблення до найменших деталей часто виконували самі архітектори, що забезпечувало
архітектурним об’єктам модерну надзвичайну цілісність. Можливо, саме в цьому криється пояс-
нення сильного психологічного впливу творів, виконаних у цьому стилі.

В. Орта використовував передові на той час знання, прагнув, аби кольори та лінії взаємодіяли з біо-
логічними ритмами людини, підвищуючи її «енергетичну продуктивність». Архітектурні форми він
певним чином узгоджував з витратами енергії при користуванні будинком, прагнучи скоротити кіль-
кість неефективних зусиль людини, сприяти гармонії її повсякденної діяльності. Наприклад, розроб-
ляючи форму східців або дверних ручок, Орта враховував анатомічну природність рухів, а об’єм
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3 За ознакою синтезу традиційних будівельних систем та нових форм чеський кубізм можна розглядати як одну з течій модерну.
4 Роль світоглядних підходів у історичних дослідженнях архітектури розглядалася автором в праці: Гончаренко М.Е. Ста-
новлення історичних досліджень архітектури України (кінець ХІХ — початок ХХ століть): Дис. на здобуття наукового ступеня
кандидата  архітектури: 18.00.01 / Академія образотворчого мистецтва і архітектури. —  К., 2000. — 151 c.
5 Віктор́ Орта́ (фр. Victor Horta, 6 січня 1861 — 9 вересня 1947) — бельгійський архітектор, один із засновників стилю модерн
в архітектурі. Чотири брюссельських будинки роботи Орта включено до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
6 Анто́ні Пла́сид Гільєм Гауді-і-Курне́т (Antonio Plбcido Guillermo Gaudн y Cornet; 25 червня 1852 — 10 липня 1926) —
іспанський архітектор, автор знакових споруд неоготики й модерну кінця ХІХ — початку ХХ століття. Шість архітектурних
творів А. Гауді включено до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
7 Основний ергономічний принцип, реалізований у модерні: прямі лінії не властиві середовищу, природним формам, лю-
дині, траєкторіям.
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приміщень планував, враховуючи те, що людина вдихає близько 10000 літрів повітря на день. Спираю-
чись на закони фізики, архітектор створив новаторську і природну систему вентиляції та опалення [22].

В архітектурі модерну, на відміну від інших стилів ХХ ст., було винайдено оригінальні форми,
які до того часу не зустрічалися у вже відомій нам архітектурі. При всьому нашому захопленні ін-
шими стильовими напрямками,треба зазначити, що в них використовувались форми та естетичні
архетипи, що вже існували в архітектурній історії. Можливо, з усіх стилів початку ХХ ст., саме в мо-
дерні найбільш повно проявився «дух епохи», що стрімко розвивав науку та технології, змінюючи
якість і форму людського буття. Втім висока вартість ручної роботи з оздоблення будівель призвела
до швидкої трансформації модерну в «раціоналістичний модерн», більше пристосований до вимог
індустріального будівництва. Подібно до того, як твори митців «руху мистецтв і ремесел» програвали
у конкуренції з індустріальним виробництвом8, будівництво у стилі модерн не могло бути масовим,
й залишалось доступним у всій своїй пишноті лише для дуже багатих замовників. Проте на поши-
рення та розвиток українського архітектурного модерну це помітно не вплинуло, оскільки в ньому,
здебільшого, пластичні форми, які потребували копіткої ручної роботи, використовувались обме-
жено (ліпні арки складної конфігурації, художній розпис стін та стель, скульптура, декоративні еле-
менти фасадів, панно, вітражі, ковані решітки та ін.). Розглядаючи численні приклади українського
архітектурного модерну, варто відзначити, що він містив у собі більше, ніж втілення естетичної про-
грами локального прояву модерну. Він став одним з аспектів і водночас проявів української куль-
турної ідеї та національного романтичного міфу початку ХХ ст.

Національні особливості архітектури модерну в різних культурах проявилися у композиції, ха-
рактері застосованих декоративних прийомів та художніх технік, у насиченості декором та коло-
ристиці. Органічна єдність архітектурних форм та художніх творів — панно, вітражів, скульптури,
живопису — стали ілюстрацією не лише «духу епохи», але й «духу націй» на початку ХХ ст., що дають
уявлення про ідеали та прагнення народів в один з найбільш драматичних періодів європейської та
світової історії. На взаємозв’язку архітектури, мистецтва й суспільних уявлень наголошував, зок-
рема, Г. Вельфлін, розробляючи основні поняття історії мистецтва: «Колони й арки високого рене-
сансу настільки ж виразно говорять про дух епохи, як і фігури Рафаеля; і барокова архітектура дає
не менш виразне уявлення про зміну ідеалів, ніж зіставлення розгонистого жесту Гвідо Рені з бла-
городним і величним спокоєм Сікстинської Мадонни» [5, с. 16].

Харківський архітектор (цивільний інженер) Б. Перетяткович, подорожуючи у 1930-х роках Ні-
меччиною, напише: «.... Нова доба, що народжується, висуває інші ідеали противного характеру:
конкретність і виразність замість розпливчастого і непевного, практичність і віяння доби не можуть
не залишити сліду на найвидатніших індивідах ясну логіку замість надмірної фантазії і утіхи фор-
мами. Перед нами ясно постають головні риси мистецтва тої «органічної» доби, що в цей час роз-
гортається... На порозі «органічної» доби до речі перетворювати досвід минулих «органічних» діб,
але не час і не місце зараз для тих художніх творів, що їх пронизано рисами того декоративного емо-
ціонального принципу, який властивий стилям «барокового» типу. Не переживати настрій, а буду-
вати нові форми життя — таке повинно бути гасло цього дня» [18, с. 166].

В іншій статті цей же автор пише: «... явища у світі художніх форм у своїй історичній зміні щільно
пов’язані з самим життям суспільства відповідних періодів, бо ж і саме мистецтво — це частина
життя» [17, с. 252].

Європейські течії модерну, які найчастіше визначалися як «сецесії» (Secession, тобто — відступ,
місцеве відгалуження) іноді значно відрізнялись від інтернаціонального ар-нуво. Так, в угорській
сецесії можна зауважити дуже мало елементів «класичного» модерну, проте в ній існує багато форм
з глибокою етнічною проробкою. Прикладом можуть бути дві видатні будівлі Будапешта: поштамт-
ощадкаса, що має у своїй архітектурі етнічні угорські художні деталі, а також Музей прикладного
мистецтва з виразними мавританськими мотивами в інтер’єрі9.

Модерн став одним із відображень прагнення соціуму до нових ідеалів, переосмисленням місця
і ролі людини в універсумі. У Чехії цей духовний порив отримав несподіване двоїсте вираження:
романтичну сецесію та раціоналістичний «чеський кубізм», які деякий час існували паралельно.

Максим Гончаренко. Модерн в Україні. Василь Кричевський

8 The Arts & Crafts Movements – англійська художня течія кінця XIX ст., учасники якої ставили собі за мету зближення мистецтва
і ремесла. Вважається, що течія сприяла виникненню сучасного дизайну. Метою була популяризація традиційного ремісничого
виробництва. Ядро течії, що зародилась у Великобританії, становили художники, архітектори, письменники, дизайнери, ре-
місники, об'єднані вірою в естетичну перевагу предметів ручного виготовлення перед виробами фабричного виробництва.
Фабричне виробництво, на їхню думку, мало призвести до моральної деградації як творця, так і покупця товару.
9 Будинок поштамту-ощадкаси (1899–1902) та будинок Музею прикладного мистецтва (1893–1896) – обидва збудовані в
Будапешті архітектором Е. Лехнером (1845–1914).



Незважаючи на яскраво виражений геометризм форм оздоблення, у «чеському кубізмі» є ознаки
пізнього модерну, які проявилися у композиції, новітніх формах декору та поєднанні пластики стін
з конструкцією.

Як окрема течія модерну, де основою став пошук новітніх інтерпретацій традиційних форм народ-
ного дерев‘яного зодчества, в Австро-Угорщині10 виник закопанський стиль, зовні не схожий на кла-
сику європейського модерну. Являючи собою розвиток давніх форм дерев’яного зодчества у нових
типах будівель, до певної міри він став архітектурною реплікою в національних пошуках самовиз -
начення польського суспільства на початку ХХ ст. Випрацювані форми виявились виразними та
органічними для Карпат у цілому, і використовуються на їх території до цього часу. Цікавими є спос-
тереження про закопанський стиль дослідника Б. Перетятковича: «Тут [у Підкарпатті — М. Г.] по глухих
гірських селах навіть церкви (я кажу «навіть», бо церковна архітектура була під найбільшим впливом
Заходу) у глухих селах у Карпатах зберегли в багатьох випадках печать такої примітивної й глибокої ар-
хаїчности і такий нерозривний зв’язок із околишнім краєвидом, що саме тут можна сподіватися знайти
коріння форм національного слов’янського мистецтва, знайти відбиток тих прототипів, що від них по-
ходять і твори підкарпатського мистецтва й мистецтво українське взагалі» [16, с. 28].

Особливістю українського модерну стало створення та використання в архітектурі будівель не
лише традиційних будівельних форм та елементів національного мистецтва, але й нових архітек-
турних форм з виразною етнічною естетичною складовою — на відміну від багатьох європейських
течій стилю, в яких часто використовували елементи класицизму та бароко (як у німецькому юґенд
стилі) або взагалі уникали будь-яких традиційних деталей, замінюючи їх новими (твори А.Гауді,
В. Орта).

Осмислюючи архітектуру модерну (на прикладі споруди Харківського художнього училища, тепер —
Харківської державної академії дизайну і мистецтв), Ю. Легенький пише: «...український модерн
ближче до землі, ближче до ґрунту. Сам хтонізм11 архітектури суть насичення земними духами. Хто-
нізм розкривається навіть в орнаменті, який перетворюється в квітку, який вростає буквально своїм
корінням в основу стіни. Квітка розквітає і не розквітає, вічно намагається бути красивою й витон-
ченою, але вона така й є у своєму біонізмі й віталізмі. Він всажений у цю землю, а ми не розуміємо
цього кровного й близького зв'язку з землею» [13, с. 85]. Розглядаючи модерн як прояв глибинного
культурного міфу, далі автор пише: «Щоб якось відчути міф межі12 в українському модерні культуро-
логічно, слід сказати, що він скидається на міф давніх цивілізацій. Це той самий міф підземного і не-
бесного Нілу. Та ж вода, як найбільш глибинна субстанція, земля як основа всього сущого, все та
ж сонячність, межа, день, ранок і ніч. Все це банально, але досить глибоко і ґрунтовно, щоб сказати,
що культура України несе свій великий міф як стаціонарна цивілізація, тобто цивілізація глибинного
архаїчного типу, яка корінням вросла в підземеллі, в товщу землі» [13, с. 89].

Цілеспрямований пошук українських форм в архітектурі фіксується у середині ХІХ ст. [30, с. 89],
саме тоді в архітектурі маєтку Г. Галагана в с. Лебединці на Полтавщині чи не вперше була закладена
ідея розвитку національного стилю. Сам Г. Галаган описував свій задум так: «... Сільські будинки
наших дідичів набирають різноманітного вигляду... мені хотілося, щоб у моєму був стиль визначний,
цільний. Я передумав про швейцарські хатини-шале, італійські вілли й російські ізби... всі вони не
підходять до наших місцевих обставин. Хіба лише англійський котедж сяк-так гармонізує з приро-
дою північної Полтавщини, та й той, усе таки, чужий нам. Тут зродилася в мене думка спробувати
відтворити нашу стародавню українську будівлю, я не смію сказати — архітектуру, — в ній нам від-
мовляють цілковито... Багатьом людям зовсім не зрозуміло, як можна збудувати український дім,
у якому ожили б стіни так, як оживала мова в наших поетів... Отже, для моєї будівлі я мусив про-
кладати шлях новий, або скоріше відновляти старий, сильно запущений» [8, с. 29]. Л. Жемчужніков,
захоплений ідеєю Г. Галагана, висловив її як необхідність: «Чому б не зробити крок уперед і піти
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10 У першій третині ХХ ст. кордони багатьох країн Європи неодноразово змінювались, тому в різний час ареал закопансь-
кого стилю належав до різних держав, проте його формування відбулося в культурному просторі Австро-Угорській імперії.
Основоположниками стилю були видатні митці – художник Станіслав Віткевич та композитор Кароль Шимановський,
скульптори Ян Нальборчик, художник і філософ Леон Хвістек та інші.
11 Хтонізм (від гр. χθών – земля, ґрунт) – один з мегатипів культури. Період його розквіту – до «героїчної» епохи антич-
ності. Характеризується культом стихії та божеств землі, родючості, материнства.
12 Міф про «порубіжжя», «кордон», «окраїну» щодо культур, на мій погляд, виглядає дещо механістично. Адже національні
культури, суспільства, цивілізації – не фізичні тіла, щоб мати чітко виражений географічний центр і периферію. Людська
цивілізація загалом має вигляд неоднорідної, але суцільної культурної тканини – нерозривної ні в просторі, ні в часі. Сто-
совно України, що історично знаходиться на піку напруженої взаємодії східної та західної культур, доречніше викори-
стовувати поняття центру культурного синтезу. Можливо, не в стабільних культурних полях, а саме в точках синтезу
культур активізується рушійна сила розвитку соціуму.
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далі, ніж пішли наші предки, чому б не наслідувати загальний дух цього будівництва, взяти вироб-
лені традицією практичні будівельні прийоми і використовуючи їх, створити новий стиль у будів-
ництві?» [8, с. 30]. На зламі ХІХ та ХХ ст. вже були сформульовані теоретичні основи української
архітектури О. Сластіоном [30, с. 49] — це свідчить про те, що для створення питомо українського
архітектурного стилю існував добре підготовлений ґрунт.

Ідеї національного романтизму охоплювали значну частину суспільства, вони стали органічною ос-
новою «українського стилю» або українського архітектурного модерну. Так, читаємо у тогочасних ча-
сописах: «Нині в багатьох містах Південної Росії виробляються надзвичайно цікаві спроби відтворення
українського архітектурного стилю» [1, с. 32]; «Український стиль все більше і більше знаходить собі
прихильників. Українські будівлі можна бачити не тільки по великих містах України, але й далека про-
вінція виявляє свою симпатію до старих цікавих форм рідної архітектури... маловідомий ще і нелегкий
той шлях, по якому мусять іти всі ті, хто працює на користь відродження Української архітектури. Цей
шлях вимагає серйозного студіювання старих пам’ятників Українських будинків, а також й україн-
ського орнаменту... в мистецтві, кожен, хто зайнятий ділом відродження стилю, не повинен зупинятись
на формах вже відомих, а мусить творити нові форми, користуючись елементами народнього мистец-
тва», — пише П. Чайка, аналізуючи особливості споруди Комерційної школи Київського товариства
учителів, створеної в українському стилі [28, с. 20]. Було зведено також житлові будинки, церкви, гро-
мадські споруди, серед них і навчальні заклади, пам’ятники. Будівництво в українському стилі не лише
охопило всю територію України, а й було сприйняте всіма верствами суспільства. Як показовий при-
клад наведемо таку цитату: «На останньому земському зібранні Лохвицького повіту Полтавської гу-
бернії жваві суперечки викликало питання про стилі шкільних будівель. Питання це консервативні
земці хотіли зробити бойовим в боротьбі з невгодною їм управою. Ще в 1910 році вирішено було
шкільні будівлі будувати в українському стилі, і таких будинків збудовано вже 50 шкільних комплектів
... не проходило жодного земського зібрання без запеклої боротьби через стиль народних шкіл. Мініс-
терство народної освіти стало на бік прогресивних земців і ... асигнувало по 200 рублів додаткових на
кожний будинок за умови, що він буде збудований в українському стилі ... постановили і надалі буду-
вати шкільні будівлі в українському стилі — з тією лише умовою, що в кожному окремому випадку
представники від сільської громади самі обирали собі той чи інший проект шкільної будівлі, але
обов'язково з числа затверджених земським зібранням» [3, с. 74]. Ця сама подія в дещо іншому ракурсі
була висвітлена на початку 1913 року — на останньому земському зібранні Лохвицького повіту деякі
гласні виступили «проти українського стилю народних шкіл» і подали заяву від групи селян, які вима-
гали будувати «не в українськім стилі, а в стилі еmpire. Зібрання ж, розглянувши цю «селянську» заяву,
вирішило однак і надалі будуватимуть школи в українськім стилі. Цю постанову, треба сказати, об-
стоювали і гласні селяни» [26, 27]. Можна навести величезний список будівель, що заслуговують на
увагу, але тут обмежимося невеликим рядом прикладів. Зокрема, земські збори Канівського повіту по-
становили будувати у 1914 році всі школи в українському стилі за вже погодженими проектами, роз-
робленими архітектором Д. Дяченком і художником О. Сластьоном [24, с. 263]. У такому ж стилі
у Вовчанську на Харківщині будують музей [24, с. 263], для Лубен архітектором Д. Дяченком виконано
проект лікарні, у зв’язку з чим писали: «серед лубенців, особливо дідичів, помітно велике зацікавлення
рідним стилем, який чарує їх своєрідною, свіжою красою» [24, с. 218], виконуються два павільйони —
Бджолярства та Книговидавництва і книготоргівлі, для Київської губернської виставки 1913 року [11,
с. 112]; Харківською міською думою схвалено оформлення фасадів художньої школи в українському
стилі (архітектор К.Жуков) [21, с. 86]. Цікавим є й те, що розробка проектів в українському стилі здійс-
нюється на конкурсних засадах, наприклад, у Петербурзькому інституті цивільних інженерів оголо-
шується конкурс на створення проекту музею в українському стилі для Кам’янець-Подільського
Церковно-Археологічного Товариства «склад жюрі (цього конкурсу — М. Г.) свідчить, що український
стиль становиться на міцний ґрунт і все більше звертає увагу не тільки українських, але і російських
архітекторів і знавців мистецтвознавства» [29, с. 118–120]. Умовами оголошеного Українським худож-
ньо-архітектурним відділом Харківського літературно-художнього гуртка конкурсу на проект над -
гробного пам’ятника М. Лисенку, для встановлення на Байковому цвинтарі в Києві, передбачено
в українському стилі [25, с. 89]. Ці та інші, не наведені в цій статті, факти свідчать про глибоку орга-
нічність поєднання архітектурної стилістики «українського стилю» і народного смаку, про те, що його
творцям вдалося виявити приховані пласти архетипів краси, властивих широким верствам населення.

Будівлі в «українському стилі» стали модними настільки, що навіть уже існуючі чи запроектовані
в іншому стилі переробляли. Зокрема, В. Кричевський отримав, з дозволу київської управи, замов-
лення на перебудову будівлі за проектом архітектора Е. Брадтмана, що вже зводилася. З цього при-
воду П. Чайка писав: «Одної ж орнаментики не досить для виразу стилю... довелося зовсім чужій
не відповідній стилю масі надати український характер і це більш менш вдалося В. Кричевському»
[27, с. 58–59].
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Наприкінці ХХ ст., осмислюючи й систематизуючи зроблене попередниками, науковці дали
українському стилю початку ХХ ст. ще одну, паралельну назву — український модерн, що можна
пояснити одночасним існуванням з європейським модерном й наявністю багатьох спільних при-
нципових рис в характері декору, пластики, композиції.

Український архітектурний модерн певною мірою став відображенням патріотичних прагнень
української інтелігенції, зокрема й Т. Шевченка. Коли 1858 року Г. Галаган описав Т. Шевченкові
свій будинок «в старому малоросійському смаку», великий поет і художник не лише схвалив фахово
відтворену архітектуру народного стилю, але й схвалив її подальший розвиток [30, с. 27].

Біля витоків українського модерну є кілька постатей, що зробили вагомий внесок в розвиток цієї сти-
льової течії13. Особливе місце серед них займає Василь Кричевський — не тільки через те, що він одним
із перших почав проектувати у цьому стилі, але й тому, що він — автор знакової будівлі Полтавського гу-
бернського земства — однієї з найпомітніших споруд модерну в Україні [19, с. 787–789]. Задум виконати
в Полтаві губернську управу саме в національних формах виник не одразу, а завдяки активній позиції
«українських артистів» С. Васильківського, О. Сластьона, В. Кричевського та наполегливості керівника
будівничого відділу Полтавського губернського земства Є. Саранчова, які критикували шаблонну архі-
тектуру подібних споруд, пропонували використати самобутні форми й поділяли думку про те, що укра-
їнський архітектурний стиль «…єсть величне з’явище в історії українського культурного відродження»
[12, с. 9]. Думка митців була схвально прийнята громадськістю, що сприяло організації конкурсу проектів
[30, с. 76], а при Полтавському губернському земстві, «клопочучись про кращий розвиток в національ-
ному напрямку», було створено Мистецьку комісію [23, с. 10]. На конкурс надійшли псевдо-класицис-
тичні проекти О. Ширшова і В. Ніколаєва, два романтичні (у псевдофлорентійському стилі) проекти
І. Жолтовського, модернові проекти П. Віленського і П. Волкова, а також проект В. Кричевського «в ма-
лоруському стилі»14. У результаті було прийнято проект В. Кричевського, за яким спроектовано й побу-
довано Полтавське земство — громадську будівлю, що стала одним із знакових українських архітектурних
творів і формальним початком нової стильової течії — українського модерну (рис. 2). «Будівля, побудо-
вана Василем Григоровичем Кричевським, несе в собі образ не стільки губернського земства, не так землі
Полтави, а скільки образ єдності і культурного пластичного світовідчуття українського космосу, його оп-
тично візуального самонесення кольору зі світла, де сама пластика відміняється оптикою...» [13, с. 217]

Рис. 2. Полтавське губернське земство. Фото початку ХХ ст.
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13 С. Васильківський, В. Кричевський, О. Сластіон та інші автори проектів будинків у стилі український модерн.
14 Відповідно до схеми стильових напрямів, стилів та їх течій (рис. 1), проект Полтавського земства В. Г. Кричевського в «ма -
лорусском стиле» віднесений до одної з течій стилю модерн. 
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Творчість В.Кричевського в архітектурі, графіці й живописі була надзвичайно плідною. Пра-
цюючи в Україні як архітектор, він брав участь у проектуванні багатьох визначних житлових та гро-
мадських будівель в «українському стилі», зокрема: житлового будинку І.І. Щітківського по
вул. Полтавській, 4-а (1907–1908 рр.); житлового будинку сім‘ї Грушевських на вул. Микільсько-
Ботанічній, 14 (1908–1910 рр.); будинку Міського училища ім. С.Г. Грушевського у Києві (1908–1911 рр.);
будинку музею Т.Г. Шевченка в Каневі (1932–1939 рр.). У статті 1929 року, присвяченій В. Кричев-
ському, зазначено: «Він творить новий синтетичний український стиль. Цей шлях намітився вже
в 1900 році в хаті, збудованій для Харківського Археологічного З’їзду і яскраво виявився в будинкові
Полтавського Земства (1907 р.). Цікаво відмітити, що В. Г. не відновлює старих вироблених форм
(як це робили трохи пізніше київські архітекти Лукомовський та Альошин), а творив на ґрунті на-
роднього мистецтва зовсім нове і оригінальне. Будівлі, запроектовані В. Г., позначаються надзви-
чайною конструктивністю та відсутністю зайвого, непотрібного... В.Г. Кричевський в розвиткові
нової культури — фігура найяскравіша» [9, с. 7]. Він розвинув національну архітектурну традицію,
надавши етнічного колориту новим типам громадських будівель. Творча спадщина В. Кричевського
стала складовою національної архітектури нової епохи і водночас мірилом її розвитку. Про роль ми-
нулого для сьогодення і майбутнього Е. Гідіон свого часу писав: «Без ясного розуміння нашого став-
лення до минулого і без уявлення про шлях, яким має розвиватися суспільне життя, в будь-яку епоху
воно буде протікати безцільно день у день. Наш час сильно постраждав від такого недбалого став-
лення до цієї проблеми і повної відсутності планування. Це вже відчувається в мистецтві, науці та
промисловості» [6, с. 42].

Рис. 3. Фасад музею Т. Шевченка за проектом В. Кричевського

Знаковим у творчості В. Кричевського став музей-заповідник Т. Шевченка у Каневі, що замис-
лювався як комплекс. На той час у суспільстві вже панувало розуміння цього місця для України як
«української Мекки» [2, с. 152–154], «вогнища української культури» [4, с. 6], тому вирішення
архітектури музею Т. Шевченка саме у формах українського модерну було закономірним і симво-
лічним. 

Наміри розгорнути культурний комплекс біля могили поета виникли ще у другій половині ХІХ ст.,
невдовзі по його перепохованню. Так, троюрідний брат і свояк, єлисаветградський купець 3 гільдії
Варфоломій Григорович Шевченко (1821–1892), який до кінця своїх днів опікувався утримуванням
могили [31, с. 357–358],1862 року просив Канівську думу продати 4 десятини на Чернечій Горі для
побудови художнього училища в пам’ять Т. Г. Шевченка, проте торги не відбулися  [14, с. 16].

Музей Т. Шевченка у Каневі з плином часу набуває дедалі більшої значущості, відповідно до ро-
зуміння місця й ролі поета. Ще 1914 року про це писали: «Шевченко вже абсолют, закінчений, не-
подільний образ, що вже ніколи не зміниться, бо закінчений твір не має еволюції, сам в собі
Шевченко вже непохитний абсолют. І у відносинах до Шевченка сам Шевченко не піддається зміні,
а лише змінюються так або інакше самі відносини до його. Коли культ Шевченка, українська
апотеоза брехні, є з’явище глибоко відразливе, то Шевченко тут ні до чого, — він стоїть скуль-
птурно-закінчений, мовчазний осторонь, неподільний, незмінний. Навколо його танець... патріо-
тів, українофілів, «двуглавців»... А він собі мовчить, незмінний, мусянжковий, вирізьблений,
закінчений абсолют поезії» [20, с. 449].

Розмірковуючи про роль Т.Г. Шевченка в історії українського народу, С. Єфремов писав: «Для
народів історія ніколи не припиняє своєї течії; вона лише перетворює одні форми в інші, які з них
безпосередньо випливають …» [10, с. 49]. З плином часу, з відстані століть, коли відійшли у вічність
сучасники Т.Г. Шевченка й ті, хто їх застав, його особа у суспільній свідомості перетворюється на
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символ епохи, міф15 про Україну, про її народ, його минуле й майбутнє. Тому символіка особистої
життєвої драми на значній відстані у часі вже стає лише складовою зміненого масштабу образу
поета. Для музею Т.Г. Шевченка було доречним відображення епохи, в яку жив митець, і про яку
мріяв; експонування творів, його і сучасників та показ досягнень, що наближають Україну до ом-
ріяного Шевченком майбутнього. Саме такою є архітектура музею, що була замислена видатним
архітектором В. Кричевським і майже повністю реалізована у 1930-х роках. Не зайвим тут буде на-
гадати про складні суспільно-політичні умови розвитку української культури на тлі глобального
апофеозу соціалістичного будівництва у СРСР — так, у проекті Музею Т. Шевченка у Каневі було
«помічено» символіку хреста, про що негайно було складено донос на В.Кричевського і повідомлено
керівництво у Москві [15, с. 50; 32, с. 227].

Рис. 4. Сучасний фасад музею[33]

За задумом автора музей був насичений поліхромними орнаментальними мотивами, що, разом із
оригінальними, спеціально розробленими архітектором меблями та потужним освітленням через вікна,
надавали інтер‘єру національної колористики та водночас — відчуття живого природного середовища.
Споглядаючи проектні проробки В. Кричевського [15, с. 50], спадає на думку, що в образі музею він
прагнув подальшого розвитку українського архітектурного стилю, але уже в радянській реальності з її
імперською атрибутикою. Про це нагадує стилізований портик з колонадою та вертикальні членування
фасаду, характерні для радянських урядових будівель (див. рис. 3). Історія проектування і будівництва
музею [7, с. 109–111] та пам’ятника певною мірою відображає світогляд тої частини суспільства, що
фактично виступала як замовник проекту музею. Пізніше це проявилось у реставраційних та ремон-
тних змінах, що поступово змінювали початковий образ будівлі. Таку особливість відзначив В. Ясієвич:
«У 20–30-ті роки, паралельно з розвитком конструктивізму і пролетарської класики, на Україні тривала
і творчість в дусі національного романтизму — «український модерн». ...

... Кращий твір цього часу — Музей Т.Г.Шевченка в Каневі (архітектори В.Г.Кричевський,
П.Ф.Костирко, 1936–1938 рр.) був настільки «змінений», що від його національних особливостей
майже нічого не залишилося» [32, с. 223–231].

Проект реконструкції, що розроблявся від 2003 року «УкрНДІпроектреставрацією», передбачав
відновлення саме того вигляду будівлі, що був закладений в проекті В. Кричевського, але 2010 року,
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15 Міф – у тому значенні, що достовірні факти про віддалену в часі особу чи явище природним чином у все ширшому контексті
інтерпретуються істориками й публіцистами. З відстані століть навіть аксіоматичні та загальновідомі факти можуть зазнавати
значної міфологізацїї
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після адміністративних змін було розроблено новий проект. Цією реконструкцією було трансфор-
мовано архітектурний образ музею, і він набув рис персональної усипальниці. У такому підході
можна вбачати нерозуміння замовником масштабного значення постаті Т. Г. Шевченка для сього-
дення й майбутнього України, як і високого архітектурного задуму В. Кричевського, що передбачав
створення монументального образного рішення, з використанням багатої пластики і мальовничого
декору. Можливо, з тієї ж причини ще під час будівництва не було виконано частину передбаченого
проектом декору. Остання реконструкція (2010 р.) ще більше змінила архітектуру музею, надала
йому монохромності, і темних седативних кольорів в оздобленні інтер’єру, а також позбавила час-
тини природного освітлення і пластичного вирішення стель (рис. 5).

Рис. 5. Інтер‘єр музею після реконструкції 2010 р. [34]

Рис. 6. Інтер‘єр музею у 2013 р.[35]
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Не заглиблюючись у перелік деструктивних подій, важливо зазначити, що зміни первісного ар-
хітектурного образу практично перетворили музей із символу життєствердного джерела в націо-
нальній культурі  в символ особистого меморіалу, а його витончену архітектуру українського
модерну в інтер‘єрі замінено сучасним агресивним кітчем.

За час підготовки статті в інтер‘єрі музею сталися помітні зміни, які пом’якшили стильовий кон-
траст із початковим архітектурним образом — зокрема, колони потовщали й стали канельованими,
додався карниз, темні плінтуси й поручні. Встановлено додаткові світильники та ін. (рис. 6).

Втім, з часом, в архітектурному образі будівлі музею Т. Шевченка в Каневі може бути відновлений
авторський задум В. Кричевського, навіть в модернізованих формах — якщо суспільне естетичне від-
чуття зможе повернутися до усвідомлення цінності українських культурних архетипів в матеріальній
культурі. Збереження та розвиток українського модерну — унікальної творчої знахідки українських мит-
ців минулого, що синтезувала архітектурні концепції сучасності та етнічну естетику — може стати орі-
єнтиром у спрямуванні суспільства до високих ідеалів у мистецтві, архітектурі та повсякденному житті.

На мій погляд, модерн як стильовий напрям та український модерн як стильова течія не вичерпали
свого потенціалу і можуть мати ефектні проекції в сучасній і майбутній архітектурі громадських та
житлових будівель. Новітні матеріали й технології, засоби виразності на їх основі створюють можли-
вості для реалізації знайдених свого часу оригінальних архітектурних ідей у новітніх формах. Та кі мо-
тиви можна помітити, зокрема, в архітектурі реконструйованого «Бесарабського» кварталу в Києві,
будинку на розі вулиці Тімірязєвської та Залізничного шосе, в багатьох проектах приватних будинків
і в інших творах сучасних архітекторів. Втім, у загальній масі новобудов переважають уніфіковані фор-
мотворчі рішення, продиктовані технологією, корпоративними стандартами чи модою, що створює
маловиразне середовище, позбавлене місцевої символіки та культурних кодів. Таке явище відображає
існуючі запити й смаки соціальних груп основних споживачів, і водночас — окреслює необхідність
якісних змін у підходах до формотворення найпомітніших будівель як таких, що здатні задавати на-
прям розвитку містобудівного середовища і формувати суспільні смаки. Кількість хмарочосів у містах
України поки що незначна і, на жаль, переважна кількість цих витворів нової доби поки що не вра-
жають цікавими архітектурними знахідками. Можливо, звернення до формотворчої ідеї українського
модерну, здатне відкрити перед сучасною високотехнологічною архітектурою перспективу створення
унікальної стилізації урбанізованого середовища України в найближчому майбутньому.
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