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Богдан Олексійович Ярош  

Доктор політичних наук, професор, засновник спеціальності 

«Політологія» (16.04.1942–19.06.2009) 

 

Народився 16 квітня 1942 р. в селі Рачині Дубнівського району 

Рівненської області. 1964 р. вступив на історичний факультет Луць-

кого державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, який 

закінчив 1968 р. за спеціальністю «Історія і суспільствознавство».  

У 1974–1976 рр. навчався в аспірантурі Академії суспільних наук 

(Москва). 1976 р. захистив кандидатську дисертацію «Економічне і 

науково-технічне співробітництво Радянського Союзу і Республіки 

Польща в 1945−1975 рр.» за спеціальністю «Всесвітня історія».  

Після захисту дисертації в 1980–1987 рр. працював проректором 

Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, 

працював на посаді доцента, декана педагогічного факультету Луцького 

державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. 
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1996 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 

«Політичні інститути та процеси» на тему «Тоталітарний режим на 

західноукраїнських землях в 30–50-ті рр. ХХ ст. (політологічний 

аспект)». Цього ж року очолив кафедру політології. У 1999 р. отримав 

вчене звання професора. 

За ініціативи професора Б. О. Яроша 1996 р. кафедра політології 

отримала статус випускової і розпочала підготовку фахівців за спе-

ціальністю «Політологія» на денній, заочній та екстернатній формах 

навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціа-

ліст», «магістр». 2000 р. відбувся перший випуск спеціальності 

«Політологія» із кваліфікацією «бакалавр політології». 

1997 р. Б. О. Яроша обрано членом-кореспондентом Української 

академії політичних наук, а 1998-го – академіком УАПН. Рішенням 

Президії УАПН в 1999 р. в м. Луцьку відкрито Західний центр УАПН, 

Генеральним директором якого затверджено Б. О. Яроша. 

Професор Б. О. Ярош був науковим консультантом та керівником 

понад 25 докторських і кандидатських дисертацій із політичної та 

історичної наук, членом двох спеціалізованих рад із захисту доктор-

ських і кандидатських дисертацій, автором понад 100 наукових дослі-

джень і публіцистичних розвідок. Стажувався та працював за кордо-

ном (Німеччина, Польща), отримав Бронзову медаль за заслуги 

Президії Воєводства Люблінського (572-В/2009) від 27 серпня 

2009 року. Сформував наукову школу з актуальних проблем історії та 

теорії політики, аналізу політичних інститутів та процесів у контексті 

європейської інтеграції України. 
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НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-

ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ   
 

 

С. Байрак – кандидат політичних наук, 

доцент кафедри політології, управління та 

державної безпеки ВНУ імені Лесі Українки1 

 

Європейські стандарти взаємодії органів місцевого 

самоврядування та громадськості 
 

Процес становлення України як демократичної держави передбачає 

формування відкритих та прозорих владних інститутів, партнерство 

влади і громадськості, а також залученість громадян до здійснення 

політики на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. 

Підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 

наблизило нашу державу до європейської спільноти. У свою чергу це 

поставило перед Україною вимоги приведення у відповідність норм 

публічного управління європейським критеріям відкритості й ефектив-

ності самоврядування. У цьому напрямі важливо проаналізувати 

ключові документи Ради Європи, ЄС, міжурядових організацій, що є 

визначальними для налагодження ефективної комунікації влади із 

громадськістю. 

Право на участь громадськості у державних та місцевих справах 

визначають: «Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні 

права (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1973 р. 

№ 2148-Vin)». Зокрема, у ст. 25 Пакту зазначено: 

«Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації …, 

і без необґрунтованих обмежень право і можливість: 

а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за 

посередництвом вільно обраних представників; 

b) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які 

проводяться на основі загального і рівного виборчого права при 

таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців; 

с) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до 

державної служби» [10]. 
 

© Байрак С., 2022 
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Водночас, базовим документом, що визначає принципи місцевого 
самоврядування, є Європейська Хартія місцевого самоврядування, яка 
була ратифікована Верховною Радою України від 15 липня 1997 р. У 
ст. 3 Хартії зазначено: «Місцеве самоврядування означає право і 
спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону 
здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних 
справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення. Це 
право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються 
таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого 
права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення 
жодним чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів 
чи будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється 
законом». 

Друга частина цієї статті акцентує увагу на різноманітних формах 
безпосередньої демократії, які можуть бути використані для вирішення 
проблем місцевого характеру [4]. 

На сучасному етапі, політичні устрої демократичних європейських 
держав ґрунтуються на засадах ефективної комунікативної взаємодії, 
дієвому та ефективному місцевому самоврядуванні. На практиці це 
означає дотримання таких принципів: 

– субсидіарності – максимальне наближення до громадян центрів 
прийняття рішень та надання послуг, їх забезпечення належними 
фінансовими ресурсами; 

– самостійності – здійснення самоврядування відповідними орга-
нами під власну відповідальність; 

– децентралізації державної влади; 
– представницької демократії – громадяни здійснюють владу через 

обраних представників; 
– свобода об’єднань гарантує громадян право на участь в об’єднан-

нях загальнодержавного та міжнародного рівнів (громадянські рухи, 
профспілки, політичні партії тощо) на основі принципів рівності та 
добровільності з метою реалізації спільних суспільно-значущих 
завдань [10, с. 104]. 

Загалом, нормативно-правові засади комунікативної політики 
європейських держав визначаються міжнародними документами, що 
обґрунтовують права громадян на отримання інформації, а також 
Міжінституційною угодою від 25 жовтня 1993 р. між Європейським 
Парламентом, Радою та Комісією про процедури виконання принципу 
субсидіарності. 
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Структурою, діяльність якої спрямована на реалізацію основних 

напрямів сучасної комунікаційної політики у державах ЄС є Євро-

пейська комісія. Основні напрями визначені Лісабонською стратегією та 

є викладеними у серії програм «Інформаційне суспільство для всіх» та 

інших документах.  

Питання про удосконалення системи взаємодії та консультацій 

влади та громадськості в ЄС постало у 2001 р. Основні положення 

викладені у «Європейському кодексі належної управлінської поведінки» 

(«European Code of Good Administrative Behaviour»). Кодекс розроблено 

для підтримки належного урядування шляхом обміну передовою 

практикою та заохочення – як в установах, так і за їх межами – 

гармонізованої, орієнтованої на громадян європейської адміністративної 

культури, яка прислухається до її взаємодії з громадянами, бізнесом та 

зацікавленими сторонами та навчається на них.  

Кодекс містить вказівки щодо практичних кроків до підвищення 

ефективності, прозорості та підзвітності органів влади. Із моменту 

схвалення Європейським парламентом у 2001 р. Європейський кодекс 

належної адміністративної поведінки став важливим інструментом для 

впровадження принципу належного управління на практиці.  

Кодекс допомагає громадянам знати, яких адміністративних 

стандартів вони мають право очікувати від інституцій ЄС. Він також 

служить корисним посібником для державних службовців у їхніх 

стосунках з громадськістю. Роблячи принцип належного адміністру-

вання більш конкретним, Кодекс допомагає заохочувати найвищі 

стандарти адміністрування. 

У зв’язку із розширенням ЄС, наступним кроком по вдосконаленню 

процедур комунікативної політики було схвалення Європейською 

комісією у серпні 2004 р. «Інформаційно-комунікаційну стратегію» 

(«Information and Communication  Strategy (COM (2004) 552 final»). Її 

метою було забезпечення децентралізації влади, удосконалення 

ініціатив делегування повноважень, пристосування основних норм 

політики послідовності й гнучкості до сучасних умов, розроблення 

нових моделей партнерської взаємодії та механізмів реагування на 

повсякденні виклики [11]. 

Одночасно побачила світ Біла книга «Європейського урядування» 

«European Governance», у якій було визначено основні критерії доброго 

урядування, зокрема: когеренція та ефективність, відкритість, 

підзвітність,співучасть. Затвердження даних критеріїв констатує факт 
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набуття значущості участі громадських і неурядових організацій, 

профспілок і представників працедавців у роботі владних структур, в 

напрямі розвитку та удосконалення комунікативного діалогу» [13, с. 57]. 

Більшість науковців зазначили, що із прийняттям вищезгаданих 

документів, механізми комунікації стали більш ефективними, однак 

залишалися і «слабкі місця», зокрема: високий рівень фрагментації 

комунікативних відносин, незадовільний рівень їх планування і 

координації; приділення значної уваги політичним пріоритетам; 

зосередженість не на налагодження процесах діалогу та удосконалення 

механізмів комунікацій влади із громадськістю, а на фінансуванні 

кампаній. 

Важливим етапом на шляху вдосконалення європейських стандартів 

комунікації місцевої влади та громадськості стало затвердження 

документу: «План Дій Комісії з покращення комунікації в Європі» («The 

Action Plan to Improve Communicating Europe (SEC(2005) 985»)),яким 

визначено заходи удосконалення комунікативного діалогу із 

громадськістю, зокрема: посилення ролі представницьких офісів Комісії, 

налагодження процесів координації та планування дій, забезпечення 

реального доступу громадськості до роботи ОМС. В основу стратегії 

закладено три принципи: слухання (не лише проінформована 

громадськість, але й почута), висвітлення інформації про роботу 

європейського політичного бомонду, встановлення нових канали 

комунікації на місцевому рівні [7, с. 55]. 

Комунікативна політика органів публічної влади та зворотного 

зв’язку розглядалася також і в рамках «Плану Д» щодо демократії. Його 

основною ціллю було стимулювання широкого публічного діалогу і 

досягнення нової згоди держав членів щодо майбутнього напряму ЄС. 

Проведена робота в рамках «Плану Д» поклала початок процесу 

підготовки та прийняття «Кодексу кращих практик участі громадськості 

в процесі прийняття рішення», який ухвалено на «Конференції 

міжнародних неурядових організацій  Ради Європи» від 1 жовтня 2009 р. 

Кодекс містить обґрунтування, схеми й засоби розширення залучення 

громадськості до процесів прийняття політичних рішень. Зазначений 

нормативний акт підготували досвідчені представники громадянського 

суспільства, детально розробивши основні компоненти під час 

всеєвропейських зустрічей [7]. 

У жовтні 2007 р. Європейська комісія реформувала «Комунікаційну 

стратегію», яку перейменували на «Комунікацію з Європою у 
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партнерстві» («Communicating Europe in Partnership (COM (2007)568)»). 

У вищезгаданій Білій книзі Європейська комісія запропонувала два 

нові терміни – «комунікаційна політика» та «Європейський громадський 

сектор», однак не дала їх однозначного тлумачення. Вона заявила про 

впровадження нового терміну – «комунікаційна політика», як нову мету 

у галузі комунікації, так і нову сферу політики. До цього послуго-

вувалися лише поняттям «стратегія інформації та комунікації», яке 

передбачало відповідні практики: не було  комісарів з комунікації, а 

Генеральний Директорат з комунікації («DG Communication») мав назву 

Генеральний Директорат преси (DG Press). Таким чином, Європейська 

комісія своїм рішенням задекларувала перехід від інформації до 

комунікації й заснування комунікації як окремої сфери. Заміна 

«інформаційної політики» на «комунікаційну політику» засвідчила 

відхід від «односторонньої інформації» до «справжньої взаємодії з 

громадянами» [1, с. 111]. 

Документом Ради Європи, у якому відображено суть комунікаційної 

політики має назву «Європейські дебати» («Debate Europe» (COM 

(2008)158/4)), прийнятий у квітні 2008 р. У ньому визначено, що Комісія 

прагне реалізувати «План Д», де «Д» – це «демократія», а його метою є 

надання громадськості можливості представлення своїх ідеї ЗМІ та тим, 

хто приймає управлінські рішення [7]. 

Запровадженні європейські стандарти прозорості й відкритості 

державної влади є відображеними у європейському врядуванні. Так, 

2004 р. на засіданні Генеральної Асамблеї ООН групою фахівців 

представлено доповідь з питань залучення громадськості до вирішення 

проблем побудови глобального управління. У доповіді визначено 

необхідність забезпечення доступу громадян до процедури ухвалення 

управлінських рішень та посилення відповідальності владних структур 

перед громадськістю за якість прийнятих рішень. 

Згодом, у 2007 р. на конференції Комітету міністрів Ради Європи  

ухвалено рішення про пріоритетність європейської культури 

демократичної участі громадськості у місцевому самоврядуванні й 

закріплення основних норм, що її визначають у панєвропейському 

документі [14, с. 86]. Із цією метою прийнято «Додатковий протокол до 

Європейської хартії місцевого самоврядування», яким розширено права 

громадян, викладено застороги проти корупційної, примусової чи 

силової форм участі особи в суспільно-політичному житті місцевих 

громад. Даним документом зобов’язано держав-підписантів запровадити 
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обмеження та умови, які визначатимуть, що: «…реалізація права участі 

громадянина не загрожує етичній доброчинності й прозорості 

здійснення функцій і повноважень місцевих влад» [2, с. 125]. 

Актуальність участі громадськості у суспільно-політичному житті 

держави розглядалася і Радою Європи, якою було ухвалено 

«Рекомендації щодо участі громадян у суспільно-політичному житті на 

місцевому рівні» від 2001 р.): 

– участь громадськості у суспільно-політичному житті держави є 

ключовим елементом у процесі забезпечення легітимності рішень ОМС; 

– взаємодія влади із громадськістю підвищує продуктивність 

роботи першої та ефективність прийнятих рішень; 

– участь громадськості безпосередньо розвиває відчуття 

приналежності до певної спільноти [3, c. 50]. 

У 2008 р., в результаті спільних напрацювань європейських 

фахівців, розроблено діагностичний інструмент успішності залучення 

громадян до політики на місцевому рівні «CLEAR» («Can/ Like/ Enabled/ 

Asked/ Responded») [12, c. 55]. Його розробку зініціював «Європейський 

комітет з питань місцевої та регіональної демократії Ради Європи» 

(CDLR). 

По суті, це п’ять факторів, які визначають рівень участі 

громадськості на локальному рівні. Кожен із них визначається змінними, 

а саме: Can do – залученність громадськості через наявність у них 

відповідних ресурсів, знань та вмінь, що є необхідними для реалізації 

участі. Like to – фактор, який визначає наявність бажань брати участь, 

наявність почуття належності до певної громади. Він пояснює, що 

громадськість, яка є об’єднана спільними прагненнями та обов’язками, 

володіє значно сильнішим бажанням участі у процесі здійснення 

самоврядування з метою принести користь громаді. Enabled to – 

уповноважені особи, бо отримали можливості бути залученими до участі 

в роботі органів публічної влади. Цим фактором визначається реальна 

дієздатність основних мобілізаторів громадянського супільства. Asked to 

– запрошені/змотивовані особи, представники громадськості, котрі є 

змобілізованими до участі у житті громади інститутами владою чи 

інституціями громадського суспільства. Цим фактором визначається 

ефективністю застосування форм та механізмів залучення громадськості 

до управлінського процесу. Responded to – відчуття зворотнього зв’язок, 

спостерігання за тим, що їхня думка є врахована. Основним принципом 

цього фактору є ідея, що ефективність процесу залучення громадськості 
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до суспільно-політичного життя громади визначається тим, наскільки 

громадськість довіряє владі [12, с. 47]. 

Важливою складовою сучасної комунікативної політики у державах 

ЄС є норми що регулюють доступу особи до публічної політики. 

Основними міжнародними документами у цій сфері є: «Загальна 

декларація прав людини» [5]; «Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права» [10]; «Конвенція про захист прав і основоположних 

свобод» [9]; «Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої 

обробки даних особистого характеру»; ««Конвенція про доступ до 

інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 

до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція)» 

[8]; Рекомендація Ради Європи № R (81) «Про право доступу до 

інформації, яка перебуває в розпорядженні органів державної влади» 

тощо. 

Право на свободу вираження своїх поглядів, відповідно до ст. 10 

«Європейської конвенції з прав людини», визначає право «передавати і 

одержувати інформацію без втручання зі сторони органів державної 

влади». Європейський суд з прав людини встановив відмінності між 

доступом до інформації ЗМІ чи загалу та інформації для окремих 

громадян, визначивши право останніх через обґрунтування їх мотивів. 

«Страсбурзька Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої 

обробки даних особистого характеру» від 1981 р забезпечує на території 

усіх Держав-підписантів права для усіх осіб в незалежності від їх 

національного походження повагу до її прав і основних свобод. 

Загальні принципи доступу до офіційних документів регулюють 

«Рекомендації про доступ до офіційних документів». Їх суть викладена 

у наступному: «держави-члени повинні гарантувати право кожного мати 

доступ за запитом до офіційних документів, що зберігаються держав-

ними органами влади. Цей принцип повинен застосовуватися без 

дискримінації на будь-якій підставі, включаючи національне поход-

ження». 

Удосконалення процедури прийняття рішень, їх прозорість та 

відкритість для громадян послужило прийняття Орхуської конвенції 

«Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 

рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», яку 

ратифікувала Україною у 1998 р. [8]. 
Зокрема, ст. 7 проголошено про необхідність залучення громадсь-

кості до процесів розробки планів, програм і політичних документів, 
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пов’язаних з середовищем безпосереднього їх проживання, а в ст. 8 
визначено пріоритетність залученності громадськості до процесу 
підготовки нормативно-правових документів органів виконавчої влади 
чи загальнообов’язкових юридичних документів.  

Права на доступ до інформації закріплено і в Йоганнесбурзьких 
принципах від 1 жовтня 1995 р. розроблених групою науковців 
«Міжнародного центр боротьби з цензурою». Документ складають 
25 принципів, які обґрунтовують обмеження свободи інформації, право 
на обмеження свободи слова, права на засоби правового захисту, право 
на свободу інформації. Принципом 11 – «Загальні норми доступу до 
інформації» – передбачено право кожної особи на одержання 
інформацію від органів влади, та інформації що стосується питань 
національної безпеки. Документом визначено неможливість накладання 
жодних заборон на доступ до інформації, окрім законодавчо визначених 
обмежень забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, 
розголошення якої, загрожує захисту національних інтересів держави [6, 
с. 53]. 

Що стосується інших міжнародних документів, ратифікованих 
Україною, що регулюють питання взаємодії органів державної влади та 
місцевого самоврядування із громадськістю, серед них варто виділити: 

• «Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права» 
(ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР 
19 жовтня 1973 р.); 

• «Європейська Хартія місцевого самоврядування» (ратифікована 
Верховною Радою України 15 липня 1997 р.); 

• «Конвенція про захист прав людини та основних свобод» 
(Європейська конвенція з прав людини, ратифікована Верховною Радою 
України 17 липня 1997 р.); 

• «Загальна Декларація прав людини» (ратифікована Верховною 
Радою України 1950 р.). 

Таким чином, ратифікація Україною міжнародних документів щодо 
взаємодії органів публічної влади із громадськістю, закріплення в 
національному законодавстві європейських стандартів і принципів у цій 
галузі, сприяє зближенню із державами ЄС, та налагодження ефективної 
взаємодії удосконалення комунікативної політики. Аналіз європейських 
стандартів щодо комунікативної взаємодії органів місцевого само-
врядування та громадськості констатує важливість постійного 
удосконалення даного процесу в Україні, пошуку нових механізмів, 
налагодження ефективних практик. 
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доцент кафедри загальної та клінічної психології 

ВНУ імені Лесі Українки 

Макіавеллізм як психологічна властивість особистості 

(на матеріалах дослідження схильності студентів 

до маніпулювання) 

Упровадження цифрових технологій, поширення інтернет-мереж 

сприяють посиленню психологічного впливу в усіх сферах суспільного 

життя, що виявляється, зокрема, у впровадженні технологій та практик 

маніпулювання. Соціальний запит на дослідження проблеми, яка в 

науковій літературі має назву «макіавеллізм», зумовлений маніпуля-

тивною поведінкою, зростанням агресивних тенденцій у суспільстві, 

жорсткою конкуренцією у професійному середовищі й особистісному 

житті, стрімким ростом лідерських тенденцій, гіперадаптацією тощо, що 

значною мірою стосується середовища студентської молоді. 

Мета дослідження – визначення рівня схильності до маніпулювання 

у студентів спеціальностей «Політологія» і «Психологія» Волинського 

національного університету імені Лесі Українки з урахуванням про-

фесійного спрямування та статевих відмінностей.  

Основоположником маніпулятивного підходу в європейській 

традиції вважається Н. Макіавеллі, який обґрунтував гасло «мета 

виправдовує засоби» [3]. Прагнення мислителя вивести технології 

маніпулювання в управлінні державою з-під контролю моральних 

оцінок сприяли появі поняттю «макіавеллізм». Ідеї автора було пере-

несено з політичного ракурсу в площину суспільних та міжособистісних 

взаємин. 

Поняття макіавеллізму вчені розглядають як характеристику або 

сукупність рис особистості, що виявляються у взаємодії з іншими 

(В. Знаков, Б. Мещеряков, Р. Крісті та інші), як соціальну поведінкову 

стратегію, зорієнтовану на маніпулювання іншими заради досягнення 

мети (Р. Бурне, П. Хелей та інші), як певний механізм психологічного 

захисту, спрямований на підтримку самооцінки та самоповаги 

© Борейко Ю., Федотова Т., 2022 
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особистості (С. Биков, О. Соколова та інші), як соціальну установку при 

сприйманні інших осіб як об’єктів маніпуляції  під час взаємодії 

(Дж. Шеппперд, Р. Сочермен та інші). Основними психологічними 

складовими макіавеллізму як особистісної риси виокремлюються: 

1) переконання суб’єкта у необхідності маніпулювання іншими людьми

у процесі спілкування; 2) навички та вміння маніпуляції, що включають 

здатність переконувати інших, розуміти причини їх вчинків.  

Американські психологи Р. Крісті і Ф. Гейз на основі контент-

аналізу трактату «Володар» виокремили основні переконання й 

установки автора, створивши методику діагностики макіавеллізму як 

стійкої риси особистості. На їх думку, поняття «макіавеллізм» включає 

такі фактори: поведінку, що передбачає використання маніпулятивних 

технік у процесі міжособистісного спілкування (маківеалліст маніпулює 

усвідомлено з метою досягнення вигоди, застосовуючи витончені 

техніки обману, підкупу); ставлення, яке розкриває цинічне сприймання 

людей як слабких і залежних, з підозрою та емоційним відчуженням, 

орієнтуючись на власну вигоду, а не на партнера, який є інструментом 

для досягнення певних результатів; ігнорування – недотримання норм 

соціальної моралі, коли вона заважає досягненню мети [5].  
Дослідний проблеми макіавеллізму у психології В. Знаков здійснив 

апробацію вказаної методики діагностики макіавеллізму [1]. На думку 

вченого, макіавелліст – це «суб’єкт, що маніпулює іншими на основі 

кредо, життєвих принципів, які є виправданням маніпулятивної по-

ведінки» [2]. Автор запропонував розмежувати поняття «макіавелліст» і 

«маніпулятор» за двома критеріями: 1) макіавелліст не відчуває докорів 

сумління з приводу маніпулятивних дій, оскільки вважає, що 

маніпулювання відповідає природі людини, натомість маніпулятор 

переживає докори сумління; 2) на відміну від маніпулятора, що діє не 

завжди усвідомлено й заради власної вигоди (деколи з метою захисту 

власного внутрішнього світу), макіавелліст діє завжди усвідомлено 

заради вигоди. 
Уявлення щодо сутності макіавеллізму мають певні відмінності в 

різних психологічних підходах. Прикметно, що поняття «макіавеллізм» 
широко розповсюджене у зарубіжних наукових дослідженнях, проте 
практично не використовується у вітчизняній психології [2]. В. Знаков 
звернув увагу на те, що П. Хайлі характеризує підхід Р. Крісті як 
моралістичний, оскільки в ньому постулюється небажаність, амо-
ральність макіавеллізму і, можливо, патологічний характер (схильність 
до маніпуляцій заради задоволення) [1].  
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На думку В. Знакова, П. Хайлі розглядає макіавеллізм у контексті 
теорії управління ресурсами, наголошуючи, що боротьба за обмежені 
ресурси сприяла формуванню здатності психологічно маніпулювати 
іншими. Вона доводить можливість різних комбінацій поведінкових 
проявів особистості, пропонуючи їх класифікацію. Так, бістратегічні 
суб’єкти (власне макіавеллісти) – застосовують на високому рівні 
стратегії співробітництва, примусу й насилля; суб’єкти, які переважно 
застосовують стратегії співробітництва; суб’єкти, що використовують 
стратегії примусу і насилля; суб’єкти, що помірно застосовують стратегії 
співробітництва, примусу й насилля; суб’єкти, які неефективно 
використовують стратегії співпраці та примусу. Хоча ці типи поведінки 
можуть бути й неефективні в окремої особистості, проте в групі завдяки 
узгодженості сприяють досягненню високих результатів [1]. 

Д. Уілсон також доводить поведінкову гнучкість макіавеллістів та їх 
здатність до добросовісної кооперації (коли це вигідно) і до різкого 
переходу на стратегії змушення й завдання шкоди [6]. Співставлення 
реальної ефективності розпізнання брехні і правди в осіб із різним 
ступенем вираження макіавеллізму здійснили Б. Мещеряков і 
А. Некрасова. За допомогою оригінальної та витонченої методики, в якій 
від опитуваних вимагається розпізнати чи говорить правду або брехню 
певна людина, було встановлено позитивний зв’язок макіавеллізму 
особистості з самооцінкою суб’єкта та з об’єктивною здатністю до 
розпізнання брехні і правди [4].  

Створення опитувальників зумовило низку досліджень змісту і 
причин явища макіавеллізму та його зв’язку з іншими соціальними 
характеристиками. На думку Р. Крісті і Ф. Гейс, макіавеллізм – 
психологічний синдром, що ґрунтується на поєднанні взаємозв’язаних 
когнітивних, мотиваційних та поведінкових характеристик [5]. 
Головними психологічними складовими макіавеллізму є переконання 
суб’єкта в тому, що людьми можна і потрібно маніпулювати, а також 
навички, конкретні вміння маніпуляції., що включають здатність 
переконувати інших, розуміти їх наміри та причини вчинків.  

Для дослідження, проведеного у травні 2021 р., використано 
методику «Шкала макіавеллізму особистості», методику «Шкала 
маніпулятивного відношення» Банта, методику «Діагностика між-
особистісних відносин» Т. Лірі. Вибірку склали 60 студентів двох груп 
(спеціальності «Психологія» і «Політологія» Волинського на-
ціонального університету імені Лесі Українки) із кількісним розподілом 
– по 30 осіб віком 17–19 років.
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Відсотковий розподіл діагностованих студентів за методикою 

«Шкала макіавеллізму особистості» зображено на рис. 1. У студентів-

політологів частка осіб з високим рівнем макіавеллізму є дещо вищою, 

ніж у студентів-психологів (87 % та 73 % осіб відповідно).  

Рис. 1. Відсотковий розподіл студентів за методикою «Шкала 

макіавеллізму особистості» (n=60 осіб) 

Хоча статистично значущих відмінностей у середньогрупових 

показниках виокремленних груп виявлено не було, у політологів середнє 

значення макіавеллізму становить Хсер=62,5, тоді як у групі психологів 

– Хсер=59,9. Усереднені результаті в групах політологів і психологів із

високим рівнем макіавеллізму практично не відрізняються: Хсер=77 та 

Хсер=75 відповідно. 

Відсотковий розподіл опитаних за методикою «Шкала маніпу-

лятивного відношення» Банта зображено на рис. 2.  

Рис. 2 Відсотковий розподіл студентів за методикою «Шкала 

маніпулятивного відношення» Банта (n=60 осіб) 
Примітка: 1 – високий показник маніпулятивного відношення;  

2 – середній показник маніпулятивного відношення з тенденцією до високого; 

3 – середній показник маніпулятивного відношення з тенденцією до низького; 

4 – низький показник маніпулятивного відношення 
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Результати опитування засвідчують рівні вираження показників 

маніпулятивного відношення (рис. 2) дають змогу констатувати, що для 

переважної більшості студентів-політологів характерний середній 

показник маніпулятивного відношення з тенденцією до високого (70 % 

осіб). Натомість у студентів-психологів цей показник визначено у 53,3 % 

осіб. У 46,7 % студентів-психологів встановлено середній показник 

маніпулятивного відношення з тенденцією до низького (у студентів-

політологів ця частка складає 30 % осіб). Проте статистично значущих 

відмінностей у результатах діагностованих груп за шкалами методики не 

виявлено.  

Усереднені результати студентів за методикою «Діагностика 

міжособистісних відносин» Т. Лірі зображено на рис. 3.  

Рис. 3 Середньогрупові результати студентів за методикою 

«Діагностика міжособистісних відносин» Т. Лірі (n=60 осіб) 
Примітка: ВЛ – владний-лідируючий, НД – незалежний-домінуючий,  

ПА – прямолінійний-агресивний, НС – недовірливий-скептичний,  

ПС – покірно-сором’язливий, ЗС – залежний-слухняний, СК – співпрацюючий-

конвенційний, ВВ – відповідальний-великодушний 

  Найвищі показники за шкалами методики Т. Лірі у студентів-

психологів визначено за такими типами ставлення до інших: відпо-

відальний-великодушний (Хсер=9), співпрацюючий-конвенційний 

(Хсер=8,9) та владний-лідируючий (Хсер=8,5). Середні значення 

констатовано за шкалами ставлення до інших людей: покірно-

сором’язливим (Хсер=8,2), залежно-слухняним (Хсер=8); прямолінійно-

агресивним (Хсер=7,2) та недовірливо-скептичним (Хсер=7,1). 

Найнижчим виявився незалежний-домінуючий тип (Хсер=5,7).  

Результати тестування студентів-політологів виявилися такими: 

найвищий рівень визначено за шкалами відповідально-великодушного 

(Хсер=8,7) та владно-лідируючого (Хсер=8,7) типів ставлень до 

оточуючих. В діапазоні середніх значень знаходяться показники, 
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отримані за октантами: співпрацюючо-конвенційного та прямолінійно-

агресивного типів (Хсер=7,3),  недовірливо-скептичного (Хсер=7,1) та 

незалежно-домінуючого (Хсер=6,7) типу. Залежно-слухняний 

(Хсер=5,9) та покірно-сором’язливий (Хсер=6,5) – виявилися найменш 

вираженими типами ставлення до людей. 

Результати розрахунків Т-критерію Стьюдента за шкалами 

методики Т. Лірі не виявили значущих відмінностей у результатах 

діагностованих груп (емпіричне значення t-критичне (0.2) знаходиться у 

зоні незначущості). 

Отже, в обох групах найбільш вираженим є відповідальний- 

великодушний тип міжособистісних відносин, що свідчить про 

відповідальність, делікатність, доброту, емоційне ставлення до людей. 

Це проявляється у співчутті та турботі, вмінні підбадьорити і заспокоїти. 

Проте це може бути лише зовнішня маска, що приховує особистість 

протилежного типу.   

Результати кореляційного аналізу діагностованих студентів-психо-

логів із високим рівнем макіавеллізму засвідчили зв’язок недовірливо-

скептичного типу міжособистісних стосунків з владно-лідируючим 

(r= 0,64, р<0,05). Тобто вони реалістичні в судженнях і вчинках, критичні 

щодо до оточуючих, скептики, не конформні. Вони є домінантними, 

енергійними, успішними у справах, схильними до порад, вимагають 

поваги, виявляють нетерпимість до критики, схильні до переоцінки 

власних можливостей.  

Результати кореляції діагностованих студентів-психологів із 

середнім рівнем прояву макіавеллізму засвідчили зв’язок: 

✓ покірно-сором’язливого типу з недовірливо-скептичним типом 

(r= 0,64, р<0,05). Тобто вони також реалістичні в судженнях та вчинках, 

критичні щодо оточуючих і вирізняються скромністю, боязливістю, 

поступливістю, емоційно стримані, слухняні, чесно виконують свої 

обов’язки;  

✓ співпрацюючо-конвенціального з прямолінійно-агресивним ти-

пом міжособистісних стосунків (r= 0,71, р<0,05). Цей тип схильний до 

співпраці, кооперації, гнучкий, компромісний щодо проблем та 

конфліктних ситуацій, прагне мати узгоджену з оточенням думку, 

свідомо конформний, дотримується умовностей, правил і принципів 

хорошого тону, у міжособистісних стосунках проявляє себе впертим, 

завзятим, наполегливим, енергійним, безпосереднім.  
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Результати кореляційного аналізу діагностованих студентів-полі-

тологів із високим рівнем макіавеллізму засвідчили зв’язок прямо-

лінійно-агресивного і незалежно-домінантного типів міжособистісних 

стосунків (r= 0,67, р<0,05). Діагностовані у міжособистісних стосунках 

проявляють себе впертими, заповзятими, наполегливими, енергійними, 

безпосередніми. Водночас, фіксується зорієнтованість на себе, 

схильність до суперництва.      

У студентів-політологів із середнім рівнем вияву макіавеллізму 

визначено зв’язок відповідально-великодушного і недовірливо-скеп-

тичного типів міжособистісних взаємин (r=0,63, р<0,05). Вони 

гіпервідповідальні й емпатійні, жертвують власними інтересами, 

допомагають іншим, активні і нав’язливі у допомозі, відповідальні щодо 

інших. Вони можуть бути реалістичними у судженнях і вчинках, 

критичними щодо інших, скептичними і неконформними. 

Відсотковий розподіл діагностованих студентів з урахуванням 

гендерних відмінностей за методикою «Шкала макіавеллізму 

особистості» зображено на рис. 4. У студентів жіночої статі частка осіб з 

високим рівнем макіавеллізму є дещо вищою, ніж у чоловічої (93 % та 

60 % осіб відповідно).  

Рис. 4. Відсотковий розподіл студентів за методикою  «Шкала 

макіавеллізму особистості» (n=60 осіб) 

Причому в групі хлопців з високими показниками макіавеллізму 

усереднені результати є нижчими на рівні статистично значущих 

відмінностей (Ткр=2,75, при р0,05), ніж в дівчат (Хсер=73, Хсер=78). У 

студентів із середнім рівнем макіавеллізму середньогрупові показники у 

хлопців і дівчат практично не відрізняються (Хсер=60,8 та Хсер=61,5).  

Відсотковий розподіл опитаних різної статі за методикою «Шкала 

маніпулятивного відношення» Банта зображено на рис. 5. 
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Рис. 5. Відсоткове представлення студентів чоловічої та жіночої 

статі за методикою «Шкала маніпулятивного відношення»  

Банта (n=60 осіб) 
Примітка: 1 – високий показник маніпулятивного відношення; 2 – середній 

показник маніпулятивного відношення з тенденцією до високого; 3 – середній 

показник маніпулятивного відношення з тенденцією до низького; 4 – низький 

показник маніпулятивного відношення 

Результати опитування засвідчують рівні вираження показників 
маніпулятивного відношення (рис. 5) і дають змогу стверджувати, що 
для переважної більшості студентів жіночої статі характерний середній 
показник маніпулятивного відношення з тенденцією до високого (76,7 % 
осіб). Водночас у студентів чоловічої статі цей показник визначено у 
46,6 % осіб. У 53,3 % студентів чоловічої статі виявлено середній 
показник маніпулятивного відношення із тенденцією до низького, тоді 
як у студентів жіночої статі ця частка становить 23,3 % осіб. 

Результати розрахунків Т-критерію Стьюдента засвідчив відсутність 
статистично значущих відмінностей у результатах хлопців і дівчат. 

Середньогрупове представлення результатів студентів обох статей 
за методикою Т. Лірі подано на рис. 6. 

Рис. 6. Усереднені показники студентів чоловічої та жіночої статі 
за методикою «Діагностика міжособистісних відносин» Т. Лірі 

(n=60 осіб) 
Примітка: ВЛ – владний-лідируючий, НД – незалежний-домінуючий,  

ПА – прямолінійний-агресивний, НС – недовірливий-скептичний,  
ПС – покірно-сором’язливий, ЗС – залежний-слухняний, СК – співпрацюючий-

конвенційний, ВВ – відповідальний-великодушний 
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Як бачимо, у студентів чоловічої статі найвищі показники визначено 
за такими типами ставлення до інших: владно-лідируючий (Хсер=10,4), 
відповідально-великодушний і співпрацюючо-конвенційний (Хсер=9). 
Покірно-сором’язливий (Хсер=8,2), залежно-слухняний (Хсер=8), 
прямолінійно-агресивний (Хсер=7,2), недовірливо-скептичний 
(Хсер=7,1) та незалежно-домінуючий (Хсер=6) типи знаходяться в 
діапазоні середніх значень.   

У дівчат найвищі показники спостерігаємо за такими  типами 
ставлення до інших: відповідально-великодушний (Хсер=9) і владно-
лідируючий (Хсер=8,1). Решта типів мають середні значення. 

Результати кореляційного аналізу в студентів чоловічої статі з 
високим рівнем макіавеллізму засвідчують зв’язок прямолінійно-
агресивного і незалежно-домінантного типів міжособистісних стосунків 
(r=0,67, р<0,05), що свідчить про впертість, наполегливість, енергійність, 
схильність до суперництва, нетерпимість до критики, здатність до 
переоцінки власних можливостей. У хлопців із середнім рівнем 
макіавеллізму встановлено зв’язок недовірливо-скептичного типу 
міжособистісних стосунків із владно-лідируючим (r=0,64, р<0,05). Вони 
є обережними в судженнях і вчинках, критичні щодо оточуючих, схильні 
до порад, вимагають поваги.  

У дівчат із високим рівнем макіавеллізму визначено зв’язок покірно-
сором’язливого і недовірливо-скептичним типу взаємин (r=0,64, р<0,05), 
що свідчить про певну критичність суджень, скромність, поступливість, 
емоційну стриманість та слухняність. Можна припустити, що це лише 
зовнішня маска, виконання певної ролі. У студенток із середнім рівнем 
макіавеллізму виявлено зв’язок співпрацюючо-конвенційного та 
прямолінійно-агресивного типів міжособистісних стосунків (r=0,71, 
р<0,05). Відтак вони схильні до співпраці, гнучкі й готові до компромісу 
у конфліктних ситуаціях, прагнуть узгоджувати власну думку з 
оточенням, конформні, дотримуються умовностей, правил та принципів 
хорошого тону, проте вперті та наполегливі у досягненні мети, енергійні, 
безпосередні. 

Отже, у хлопців, не зважаючи на дещо нижчий рівень вияву 
макіавеллізму, спостерігаємо виражені лідерські та організаторські 
якості, прагнення до домінування і незалежності, здатність брати на себе 
відповідальність,  впевненість у собі, наполегливість, упертість тощо.  

У дівчат результати методики свідчать про відповідальність, 
делікатність, доброту, емоційне ставлення до людей, що виявляються в 
співчутті та турботі, вмінні підбадьорити і заспокоїти (хоча це може бути 
зовнішньою маскою, що приховує особистість протилежного типу). 
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Дівчатам притаманні  схильність до співпраці, кооперації, гнучкість і 
компромісність щодо проблем та конфліктних ситуацій, прагнення 
узгоджувати власну думку з оточенням, конформність, дотримання 
умовностей, правил та принципів хорошого тону. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розширенні вибірки 
і методичного інструментарію, поглибленому емпіричному вивченні 
чинників маніпуляції іншими людьми, з’ясуванні індивідуально-
психологічних особливостей  макіавеллістичної особистості. 
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Політичні технології (матеріали до лекції) 

Будь-які завдання, що люди ставлять перед собою в політиці 
вирішуються різними способами – за допомогою права або насильства, 
переконання, обману та ін. Від того, як вони вирішують ці завдання, які 
засоби та ресурси  використовують (авторитет, силові структури, ЗМІ, 
залучення міжнародних організацій та установ, «допомогу» інших 
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держав тощо), залежить зміст і спрямованість політичних процесів, 
якість вирішення поставлених завдань тощо.   

Більш того, залежно від способів вирішення завдань можуть 
змінюватися не окремі параметри політичних явищ, а навіть сутність 
конкретних політичних процесів. Так, масові фальсифікації виборів 
можуть не лише спотворити результати народного волевиявлення, а 
призвести до народного повстання і зміни політичного режиму, як це 
відбувалося в Україні під час Помаранчевої революції. Фактично 
зазначені фальсифікації стали чинником «пробудження» та організації 
громадянського суспільства в Україні, яке стало активним суб’єктом 
політичних відносин.   

Отже, від того, які методи діяльності обиратимуть суб’єкти для 
вирішення тієї або іншої проблеми, як при цьому будуть взаємодіяти ті 
або інші структури та інститути влади, безпосередньо залежатиме 
сутність та зміст будь-яких політичних процесів. Відповідно йдеться про 
особливий технологічний рівень аналізу політики. У центрі дослідження 
на цьому рівні опиняються різні способи, техніки, процедури і методи 
діяльності політичних суб’єктів, за допомогою яких здійснюється 
державне управління, приймаються політичні рішення, узгоджуються 
інтереси та розв’язуються конфлікти, встановлюються комунікації та 
здійснюються інші політичні дії та процеси. 
 

 Поняття політичних технологій 

У плані свого практичного застосування, політичні технології (ПТ) 
є формою соціотехніки (політичної інженерії), яка обумовлена як 
властивостями діючого суб’єкта (його знаннями, досвідом, налашту-
ванням на ефективне вирішення та ін.), так і матеріальними та іншими 
ресурсами й технічними компонентами. 

Політичні технології – це система засобів, технік послідовного 
досягнення бажаного результату в тій чи іншій сфері політичної 
діяльності. 

Політичні технології існують у кількох видах та формах. Зокрема як: 
розробка і ухвалення певних політичних проектів і рішень; реалізація 
політичних рішень; технології формування політичної влади; виборчі 
технології; технології організації діяльності політичних партій, 
організацій, об’єднань; технології формування громадянської свідо-
мості, політичної культури; технології формування громадської думки; 
технології узгодження суспільних інтересів; технології розв’язання 
політичних конфліктів тощо. 



Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Випуск  11 

 28 

Функціонально ПТ нерозривно пов’язані з інтересами суб’єктів, які 
власно і визначають їм цілі: стабілізації або дестабілізації політичних 
відносин, інформаційному забезпеченні прийнятих рішень, спрямування 
виборчого процесу, узгодженню позицій щодо вироблення державних 
програм та ін. Загалом, найбільш загальною причиною формування та 
застосування політичних технологій є потреба людини у більш 
раціональному, економічному та ефективному способі реалізації 
конкретних цілей в політичному просторі. Подібна мотивація загалом 
має позитивні наслідки для держави, оскільки сприяє ефективній роботі 
усього державного організму, оптимізації відносин з інституціями 
громадянського суспільства та суспільства загалом. 

Водночас, політичні технології використовуються й у сфері 
неконвенційних і навіть нелегальних відносин. У силу цього ПТ 
передбачають використання прийомів і процедур, які суперечать 
політичним нормам і традиціям суспільства і навіть можуть бути 
заборонені законом. До того ж, вони становляться інструментом 
недоброчесних політиків у боротьбі за владу («чорний піар», «брудні 
технології», дезінформація, маніпулювання, провокації та ін.). Крайньою 
формою неконвенційних політичних технологій є політичний тероризм. 

 
Алгоритми та умови застосування політичних технологій 

ПТ є не розпорошеною сукупністю  технік та прийомів дій, а 
цілісною сукупністю методів і процедур, які мають певну черговість 
свого використання й застосування. У цьому сенсі ПТ, пов’язані з 
досягненням певної мети, передбачають наявність певного алгоритму 
відповідної діяльності суб’єкта, що програмує його найбільш ефективні 
дії. Алгоритм одночасно виступає і в якості результату раціоналізації 
рішення конкретної проблеми. Алгоритм технології успішного 
вирішення якоїсь проблеми може закріплюватися досвідом і слугувати 
прикладом наслідування. Слід зауважити, алгоритми певною мірою 
дисциплінують, спрямовують та визначають порядок технологічного 
процесу. Проте алгоритми не догма, а керівництво до дії. Алгоритм ПТ 
безпосередньо пов’язаний із стратегією  й тактикою здійснення влади 
або боротьби за її завоювання (захоплення). 

Варто мати на увазі, що ПТ детерміновані простором і часом. 
Наприклад, методи розв’язання певних етнічних конфліктів в Європі 
ХІХ ст., можуть не дати бажаного ефекту на іншому континенті у ХХІ ст. 

Із іншого боку, хоча у ПТ завжди є місце творчості і нестандартним 

діям суб’єкта, однак його свобода дій завжди обмежена, тобто існує 

межа, за яку заходити не можна, оскільки дії політичного актора 
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перетворюються у форму свавілля, що порушує виконання його функцій 

і завдань.  До того ж, зміст ПТ залежить від сфери та умов застосування. 

 

Структура політичних технологій 

 Попри те, що ПТ значно відрізняються за сферою застосування, 

ресурсному та техніко-технологічному потенціалу, вони мають і певний 

стійкий зміст та універсальну структуру. У структуру ПТ, як правило, 

включають три найбільш значимі компоненти: специфічні знання; 

конкретні прийоми, процедури і способи дій, якими володіють 

виконавці; а також різні техніко-ресурсні компоненти. 

Знання можуть включати як теоретичні й концептуальні установки, 

так і практичний досвід. Важливу роль у застосуванні ПТ грає технічне 

озброєння суб’єктів та їх ресурсна база, до яких відноситься не лише 

матеріальне забезпечення, а й мережеві структури, інституції 

громадянського суспільства тощо. 

 

Формування політичних технологій 

Із практичної точки зору процес формування ПТ завжди 

спрямований на вироблення певних рекомендацій, слідування яким 

дозволяє раціоналізувати й оптимізувати діяльність суб’єкта, розширює 

його можливості у справі контролю та управління певною сферою 

політичного життя.  

Логіка дій політичного технолога формується у вигляді своєрідного 

ланцюжка: діагностика ситуації – оцінка проблеми – прогнозно-проектні 

операції – вироблення цілей – визначення послідовності дій – 

формулювання рекомендацій – практичне застосування (дії). 

На практиці процес формування ПТ передбачає поєднання 

теоретико-нормативних способів оцінки проблеми зі спостереженням та 

досвідом осіб, що беруть участь у практичному вирішенні проблеми. 

Існують два способи оціночно-практичної діяльності.  

Перший – суб’єктивний (волюнтаристський) процес, що базується 

на здоровому глузді, практичному досвіді та інтуїції суб’єкта. Другий – 

як такий, що використовує аналітичні методи і процедури, які і 

визначають головні параметри та умови досягнення мети. 

 
Види політичних технологій 

Загалом політичні технології можна розглядати як сукупність 
методів і систем послідовних дій, спрямованих на досягнення потрібного 
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результату або досягнення політичної мети. Характер і особливості 
політичних технологій зумовлені особливостями суспільства, сутністю 
політичного процесу як сукупності діяльності суб’єктів політики.  

Із врахування вищесказаного, виділяють жорсткі (що передбачає 
стійкість і незмінність основних параметрів прийомів діяльності) і м’які 
(що демонструють більш гнучкі та адаптивні способи та прийоми 
діяльності) технології. До першого можуть бути віднесені способи 
підготовки державних рішень, що потребує, прикладом, обов’язкового 
узгодження проекту з позиціями конкретних міністерств і відомств. 
Прикладом м’яких технологій можуть бути різні способи 
інформаційного забезпечення виборчих кампаній, де багато чого 
залежить від складу команди кандидатів, їх досвіду та знань, регіону, 
соціального складу населення та ін. 

Залежно від сфери застосування, інструментарію й методології 
виділяють п’ять типів ПТ: конституційно-правові, організаційно-
політичні, інформаційно-комунікативні, психолого-іміджмейкерські, 
соціологічні тощо:  

1. Залежно від політичного режиму: 
– демократичні; недемократичні. 
2. За рівнем впливу на суспільство: 
– головні, або базові, які стосуються точки зору, дії великих груп або 

й усього населення країни (опитування громадської думки, 
референдуми, вибори); 

– другорядні, або специфічні (технології розробки і прийняття 
політичних рішень, проведення окремих політичних акцій – зборів, 
мітингів, маніфестації, пікетувань, маршів підтримки і протесту). 

3. За спрямованістю: 
– створення сприятливого для політика порядку денного;  
– змінювання сприйняття діяльності поведінки політиків;  
– внесення потрібних змін у виборче законодавство; 
– розподіл зусиль за конкретними цілями (перемога на виборах, 

зростання довіри до політика, політичної сили). 
4. За легальністю використання: 
–  «білі», або технології відкритої комунікації, які охоплюють весь 

інструментарій донесення повідомлень до виборця (діяльність 
агітаторів, реклама у ЗМІ, масові акції, зустрічі з виборцями тощо); 

–  «чорні», або технології закритої комунікації, які включають 
підкуп виборців, різноманітні способи фальсифікації результатів виборів 
та ін.; 
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–  «сірі», які не передбачають прямого порушення закону, але 
суперечать нормам моралі, коректним способам ведення політичної 
кампанії (присутність на мітингу політика його противників із 
транспарантами, листівками та іншими матеріалами опозиційного до 
нього змісту). Така діяльність не є незаконною, якщо матеріали не 
містять наклепу на політика, а його противники не порушують 
громадського порядку. Громадськість зазвичай засуджує такі дії, 
вважаючи їх ігноруванням неписаних правил публічних відносин 
політиків. 

5. За відношенням до виборчої системи: 
– технології, що реалізують поза виборчою системою (кар’єр-

менеджмент, політичний переворот, досягнення домовленостей з 
елітами); 

– виборчі технології та технології здійснення влади (рішення, акції, 
проекти, політика влади). 

6. За масштабами: 
– масові (спрямовані на весь електорат); 
– сегментарні (спрямовані на сегмент, групу електорату). 
7. За характером мотивації: 
– мотивувальні, заохочувальні (пов’язані з обіцянками, 

пропонуванням та очікуванням благ); 
– погрожувальні (ґрунтуються на використанні природнихі навіяних 

страхів).  
8. За інформаційними носіями: 
– друковані; 
– електронні; 
– зовнішні. 
9. За територіальними особливостями: 
– східні (створюють і застосовують у країнах східного типу); 
– західні (використовують у державах європейського типу).У 

країнах європейського типу універсальною технологією є, наприклад, 
директ-мейл, що ґрунтується на використанні достовірних баз даних про 
виборців. У східних країнах ефективніші домовленості зі старійшинами, 
главами кланів тощо. 

10. За етапами застосування: 
– до виборні; 
– виборчі; 
– післявиборчі. 
11. «За трьома обставинами»: 
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– місце (де застосовується технологія –  кафе, чаювання вдома, 
мітинг на площі);  

– час (алгоритм застосування – разові, регулярні);  
– спосіб дії (способи впливу на виборців  – пасивні, активні, 

партнерські тощо). 
12. За рівнями впровадження: 
– стандартні політтехнологічні процедури, спрямовані на 

розв’язання типових завдань; 
– творчі політтехнологічні розробки (комбінації технологій, 

експерименти із змістом), до яких вдаються за неефективності 
стандартних процедур. 

Політична діяльність на рівні владних структур виконує три основні 
функції: аналітичну (діагностичну), директивну (прийняття і впро-
вадження рішень) та мобілізуючу. 

Відповідно можна класифікувати політичні технології на: 
– аналітичні (технології збирання й аналізу політичної інформації); 
– директивні (технології прийняття політичного рішення); 
– мобілізуючі (технології форсування підтримки політичного 

рішення значними масами населення. 
Окремо виділимо складові аналітичних виборчих технологій: 
– аналіз громадської думки для складання достовірної картини 

настанов і думок людей на момент проведення опитування; виявлення 
вірогідних виборців стосовно певних кандидатів, політичних партій, 
засобів масової інформації під час виборчої кампанії; 

– аналіз результатів минулих виборчих кампаній, що має на меті 
відстежити динаміку змін у регіоні; 

– вивчення демографічного і соціального складів електорату; 
– проведення інтерв’ю серед репрезентативних груп, що дає змогу 

з’ясувати суб’єктивні настанови виборців; 
– моніторинг громадської думки, що їх здійснюють протягом 

декількох днів. 
 

Особливості політичного аналізу 
Політичний аналіз за всього його розмаїття при вирішенні 

конкретних завдань, передбачає вирішення певних універсальних 
завдань: 

– розведення зовнішнього контексті (умов) і локалізованих в його 
межах найбільш важливих конкретних політичних подій (проблем); 

– визначення задіяних в ситуації конкретних акторів, характеру їх 
функціонально-ролевих і психологічних взаємовідносин; 
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– виявлення розстановки політичних сил (віднесення акторів до 
різних ідеологічних позицій або блоків з різних політичних питань); 

– виявлення ресурсів і потенціалу діючих осіб (груп); 
– визначення часових і просторових (глибини, ширини, місця 

політичної події) параметрів ситуації, що накладають головні обмеження 
на дії акторів; 

– визначення співвідношення соціальних та несоціальних 
параметрів навколишнього середовища; 

– уточнення норм і регламентів діяльності яких реально 
дотримуються суб’єкти; 

– виявлення конкретних передумов і причин, що впливають на 
поведінку суб’єктів; 

– виокремлення конкретних акцій та інтеракцій суб’єктів в 

контексті впливу внутрішніх (мотиваційних) факторів і впливів 

оточуючого середовища; 

– визначення наслідків подій, що відбувалися й відбулися. 

Якість політичного аналізу часто залежить від швидкості реагування 

на події, що відбуваються. У силу складності політичних ситуацій, які 

мають різні аспекти та виміри – політичний, соціальний, економічний, 

міжнародний, культурно-духовний та ін. політичний аналіз має 

міждисциплінарний характер.  

Аналізі політичної ситуації передбачає використання сукупності 

методів, серед яких найбільш поширеними є такі: структурно-

функціональний, системний, історичний, нормативний, історичний, 

соціокультурний, антропологічний, просопографічний (біографічний), 

біхевіоральний (поведінковий), контент-аналіз та ін.  

Загалом процес політичного аналізу включає такі етапи: 

1. Концептуалізація проблеми. 2. Моделювання проблеми. 3. Роз-

роблення програми дослідження (прогностична, актуальна, ретро-

спективна). 4. Вибір методів дослідження проблеми. 5. Рекомендації 

(поради й технології). 

В умовах політичної конкуренції ринкового типу, де суттєво зростає 

залежність методів і прийомів діяльності від місця і часу їх застосування, 

сукупність політичних технологій складає головний зміст політичного 

маркетингу.  
 

Конституційно-правові технології 
Особливо небезпечними для суспільства і розвитку демократії є  

маніпулятивні конституційно-правові технології, оскільки їх метою є 
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забезпечення перемоги на виборах унаслідок маніпуляції зі змістом 
конституції та законами, які змінюються відповідно політичній 
кон’юнктурі. За допомогою порядку застосування окремих норм ви-
борчого законодавства, типу виборчої системи, розміру прохідного 
бар’єру, дозволу або заборони участі у виборах блоків політичних 
партій, порядку формування виборчих комісій  та ін., створюються 
передумови для перемоги певних політичних сил.  

Персоналізовані виборчі системи абсолютної або відносної 
більшості (мажоритарні) не потребують значного партійного втручання 
окрім партійної підтримки та фінансування виборчої кампанії. Навпаки, 
за використання пропорційних систем із закритими партійними 
списками, партії та їх лідери мають дуже важливі прерогативи у форму-
ванні партійного списку і, отже, перспектив впливу на формування 
складу представницьких органів влади. Не випадково, що в Україні 
щоразу вносяться принципові зміни до виборчого законодавства або 
приймаються нові закони про вибори. Усе це є принциповим пору-
шенням демократичних європейських стандартів виборів. 

Досвід проведення парламентських виборів в Україні показує, що 
тип виборчої системи є засобом маніпуляції правлячих кіл і корегується 
залежно від політичної кон’юнктури. Свідченням тому, зміни виборчого 
законодавства напередодні чергових виборів, мета яких  забезпечення 
або збереження представництва у владі. Так, депутати до Верховної Ради 
України І–ІІ скликань обиралися за мажоритарною системою 
абсолютної більшості, ІІІ–ІV скликання – за змішаною, V–VІ скликань – 
за пропорційною, VІІ–VІІІ скликання – знов за змішаною. Таким чином, 
спостерігається певна циклічність змін виборчого законодавства – 
майже кожні вісім років оновлюються правові підстави обрання 
народних депутатів. 

У цьому контексті слід згадати міжнародну демократичну практику 
законодавчого регулювання виборів, де стабільність закону є 
вирішальним чинником формування довіри до виборчого процесу. Як 
йдеться у висновку Венеціанської комісії «Європейський виборчий 
доробок», зміни системи голосування у принципі є нормальним явищем, 
якщо вони сприяють покращенню електорального процесу. Навпаки, їх 
часті зміни, або зміни безпосередньо перед виборами, навіть якщо у 
цьому немає жодних намірів маніпулювання, може виглядати, що ці 
зміни диктуються безпосередніми партійно-політичними інтересами, і 
тому «вони можуть ставити під сумнів легітимність самого виборчого 
процесу».  
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Поширений засіб маніпуляції – кон’юнктурні зміни виборчого 
законодавства. Демократичні країни демонструють його стабільність, 
що є умовою чесних виборів, оскільки усі політичні сили змагаються за 
одними правилами. У посткомуністичних країнах набула поширення 
практика маніпулювання з виборчим законодавством, яке змінюється 
залежно від політичної кон’юнктури. Як зазначали спостерігачі від 
громадської мережі ОПОРА, впродовж останніх двадцяти років виборча 
система в Україні змінювалася чотири рази.  

Одним із найбільш поширених засобів застосування технологій 
політичної легітимації, які використовується на початковому етапі 
електорального процесу і відноситься до сфери конституційно-правових 
технологій – запровадження виборчого (прохідного) бар’єру, «визначену 
законом мінімальну кількість голосів, необхідних для участі партії у 
розподілі місць в парламенті». Для держав – членів Венеціанської 
комісії, діапазон застосування такого бар’єру коливається від 0,67 % (в 
Нідерландах), до 10 % (у Туреччині). Це звична у світі практика 
використання електоральної інженерії, мета якої – впорядкування 
парламентського представництва партій, запобіжник для малих 
політичних партій, здатних (у разі їх потрапляння до парламенту в 
значній кількості) ускладнити утворення дієздатних політичних 
коаліцій.  

Водночас розмір цього бар’єру часто є засобом маніпулювання 
великих партій, під час утвердження законів про вибори з метою 
утримання чи підсилення своїх позицій в національних парламентах. 
Чим вищий бар’єр – тим менше шансів у партій, що не мають достатньої 
електоральної підтримки потрапити до парламенту. Так само 5 % 
виборчий бар’єр, що існував на парламентських виборах 2012 і 2014 і 
2019 рр. в Україні, став фактичним запобіжником для недопущення до 
влади новостворених політичних партій. 

Іншим технологічним прийомом, який використовується під час 
формування законодавства про вибори – дозвіл, чи заборона брати 
участь у виборах блокам політичних партій. На виборах 2002 р. уперше 
в українському політикумі була зроблена спроба практично 
конвертувати між собою електоральну вагу, з одного боку, рейтингового 
(харизматичного) лідера, а з іншого, – відомих політичних партій. 
Свідченням цього стало формування списку блоку «Наша Україна», де 
частка персонального списку лідера В. Ющенка була близькою до долі 
кандидатів окремих політичних партій (НРУ, УНР, ПРП). Отже, на 
політичному ринку України ціна іміджу (бренду) окремої особистості 
наблизилася до ціни окремої політичної партії. У результаті 
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новостворений блок завдяки використання іміджу В. Ющенка спромігся 
забезпечити партіям вищий результат, ніж можлива арифметична сума 
голосів виборців та мандатів, отриманих ними поодинці. 

Європейські фахівці у галузі виборчого права вважають, що зміни 
закону про вибори «в останню хвилину» виправдані і мають 
розглядатися лише за умови, коли чинний національний закон 
несумісний з принципами європейського виборчого доробку, і навіть у 
такому випадку такі зміни можливо вносити у належний час. Зокрема, 
Венеціанська комісія у якості способу запобігання таким маніпуляціям 
рекомендує закріпити в національних конституціях норму яка 
передбачає, що при змінах виборчого закону на найближчих виборах 
застосовується стара система, а нова набере чинності після цього. У 
Кодексі належної практики у виборчих справах йдеться про таке: 
«Основні елементи виборчого закону, зокрема виборчу систему, склад 
виборчих комісій і визначення меж виборчих округів, не можна 
переглянути менш як за рік до проведення виборів, або ж їх треба 
закріпити в конституції чи в акті, що має більш високий рівень, ніж 
звичайний закон».  

Прийняття в Україні 2019 р. Виборчого кодексу значною мірою 
сприятиме демократизації процесу виборів – від президентських до 
місцевих. 

 
Психологічні та інформаційно-комунікаційні технології 

На справедливе твердження вітчизняних дослідників, комунікативні 
технології, які застосовуються в політиці, швидше слід вважати 
соціально-комунікативними, оскільки процес, який підлягає техноло-
гізації, має соціальний характер. Це процес здійснення впливу на 
групову або масову свідомість, формування громадської думки, де він 
реалізується на груповому або масово-психологічному рівні за умови 
обов’язкового застосування комунікації як інструменту досягнення 
поставленої мети. 

Психологічні технології покликані впливати на свідомість та 
підсвідомість людини. Застосування таких технологій має істотні 
відмінності від звичайного інформування людини. Вони спрямовані на 
дезорганізацію її діяльності. Мета цих операцій – вплив на суспільну 
свідомість у визначеному напрямі, спрямованому на підпорядкування 
волі людей та їх поведінки таким чином, щоб змусити їх діяти, якщо не 
проти власних інтересів, то із значним їх «коригуванням» на користь 
ініціаторів застосування таких технологій. Інформація, передана за 
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допомогою сучасних технічних засобів дозволяє формувати поведінку 
багатьох людей. 

Найбільш ефективним засобом впливу на суспільну свідомість є 
мас-медіа, які демонструють специфічні особливості у висвітленні 
політичних кампаній та виборів. Як зазначають європейські фахівці в 
галузі виборчого права, умови глобалізації фундаментально змінюють 
ландшафт ЗМІ, де «концентрація засобів масової інформації може 
надати їх власнику чи медіа-групі значні повноваження окремо чи 
спільно формувати порядок денний публічних дискусій та суттєво 
впливати чи формувати громадську думку і, в такий спосіб чинити також 
вплив на уряд та інші державні органи та організації». 

Сучасні англійські фахівці у галузі комунікацій К. Крос та Р. Гакет 
зауважують, що висвітлення політичних кампаній та виборів має 
тенденцію до врахування розважальних цінностей телебачення з 
доданням наголосу на особистостях, іміджі, драматизації ситуації і 
створення інтриги. Згадані автори виокремлюють такі характерні риси 
телевізійних новин.  

1. Перегони. Медіа намагаються подавати інформацію про виборчу 
кампанію у вигляді радше «кінських перегонів», ніж дебатів між 
політичними партіями. Під час висвітлення виборчих перегонів 
головний наголос робиться на рейтингах та результатах опитувань 
громадської думки, підвищенні і зниженні популярності, виборчих 
стратегіях, а не на власне політичних проблемах.  

2. Звуковий фрагмент. Виступи політиків перед публікою подають у 
вигляді дуже коротких і простих звукових фрагментів (так званих «саунд 
байтів»), інколи з одного речення, що, як вважається, репрезентує всю 
стратегію виборчої кампанії, або виборчу платформу кандидата. 
Телебачення з його короткими, швидко змінюваними сюжетами значно 
вплинуло на тривалість звукових фрагментів. Це обмежує ефект від 
виступу і концентрує увагу глядачів на іміджі, а не на суті проблеми. 

3. Лідери. Як у більшості повідомлень про політику, головну увагу 
під час виборів приділяють лідерам. У такий спосіб забезпечують 
персоніфікацію передвиборчих проблем, а увагу аудиторії зосе-
реджують, насамперед, на помилках лідерів та їхніх конфліктах з 
аудиторією або з органами влади. Цей підхід відбиває такі цінності, як 
несподіваність, поворот сюжету, персоніфікація і зосередженість на 
представниках еліти суспільства. Лідери є головними героями 
фрагментів, відео сюжетів і дебатів. Натомість інші учасники виборів 
задовольняються виступами у дрібних місцевих газетах і муніципальних 
тижневиках. 



Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Випуск  11 

 38 

4. Нагнітання негативізму.  Сконцентрованість на лідерах у ході 
виборчих кампаній призводить до виставлення політики і політиків у 
негативному світлі. Політиків при цьому подають як людей, які за будь 
яку ціну прагнуть мати добрий вигляд і бути обраними, не переймаючись 
чи не цікавлячись розв’язанням певних проблем чи ефективними 
змінами. «Відтак відбувається “розкручування спіралі цинізму” 
стосовно політичних процесів, здатності громадян щось змінити і навіть 
бажання намагатися це зробити. Водночас ця особливість відображає 
такі цінності, як негативізм і двозначність». 

За спостереженням відомого вітчизняного фахівця у сфері РR-
технологій Г. Почепцова, нові типи «оксамитових» революцій 
відзначаються відверто комунікативним характером, оскільки телеві-
зійний та радіоефір створюють ілюзію присутності широких мас 
населення, включно з аудиторією що перебуває за кордоном. «Усе це 
новий засіб тиску – інформаційний, що створює інформаційно-
організаційний тип революції якого не було раніше», зауважує автор. 

 
Політичний акціонізм 

На відміну від демократичних політичних режимів, де в основному 
відбувається процес інформування суспільства, в авторитар-
них/тоталітарних режимах у дихотомії «інформація – пропаганда» 
пріоритет належить останньої. Таким чином, легітимація авторитарної 
влади загалом та її лідерів зокрема, відбувається завдяки потужному 
впливу державної пропагандистської машини із створенням відповідних 
міфологем  і масовим зомбуванням населення. Цей процес отримує 
відповідну ідеологічну підтримку у державних ЗМІ, закладах освіти, 
визначенні державних свят пантеоні героїв та антигероїв тощо. 

На початку 2000-х рр. в електоральних кампаніях в Україні стали 
використовувати флешмоб (англ. flash mob – «спалахуючий натовп») – 
заздалегідь сплановані масові акції, зазвичай організовані через  сучасні 
засоби комунікації. У них певна кількість осіб, як правило молодь, 
оперативно збирається у громадському місці, і впродовж декількох 
хвилин виконує заздалегідь узгоджені театралізовані дії. Так, наприклад, 
активісти львівського осередку Українська народна молодь, що входила 
до Українського народного блоку Костенка-Плюща, 15.02.2006 р. 
провели неординарну акцію – «Не голосуй сліпо». У цей день у Львові 
на площі біля Оперного театру близько 100 молодих людей із 
зав’язаними очима вишикувалися в чергу до виборчої урни, щоб наосліп 
отримати бюлетень, «проголосувати» і вкинути його в урну. За словами 
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організаторів акції, її мета − формування відповідального ставлення до 
виборів і голосування не за лідера, а за програми та ідеологію. 

Краудфандинг і краудсорсинг, які стартували як бізнес-механізми, 
сьогодні розширили застосування й на громадсько-політичну сферу. 
Політичний (громадсько-політичний) краудфандинг є інноваційною 
соціально-політичною технологією, яка полягає у зборі засобів 
(фінансових чи інших) на реалізацію певного політичного (громадсько-
політичного) проекту з одночасним привернення уваги громадськості до 
проблеми. Політичний (громадсько-політичний) краудсорсинг дедалі 
частіше використовується як новітній метод залучення громадськості у 
громадсько-політичні процеси для спільного вирішення певних проблем 
чи втілення проектів. Якщо завдяки краудфандингу колективними 
зусиллями збирають кошти, то в краудсорсингу спільними зусиллями 
виконують певну роботу; тобто це використання колективного розуму та 
праці добровольців для суспільно-корисних цілей, втілення певного 
завдання.  

Якщо типологізувати ці новітні технології, то можна виокремити: 
а) як типи громадсько-політичного краудфандингу – революційний 
(протестний), військовий, електоральний та ін.; б) як типи громадсько-
політичного краудсорсингу – законотворчий, антикорупційний, 
електоральний, революційний (протестний) та ін. 

Краудсорсинг і краудфандинг можна розглядати як нові формати 
соціально-політичного діалогу. На нашу думку, їх поява зумовлена 
активним використанням мережевого підходу, завдяки якому 
уможливлюється координація дій, обговорення шляхів вирішення 
проблеми, об’єднання спільноти на засадах добровільності, фінансово-
матеріальна підтримка проекту. 

Ззастосування можливостей краудфандингу та краудсорсингу для 
підтримки проведення протестних акцій в Україні має щонайменше два 
етапи еволюції. Перший етап пов’язаний із подіями «Помаранчевої 
революції» 2004 р.: а) краудфандинг як народне фінансування мав в 
основному формат передачі для потреб Майдану грошей, одягу, харчів і 
под.; б) краудсорсинг як об’єднання, координація зусиль учасників був 
слабким через недостатню розвиненість глобальних соціальних мереж: 
кількість користувачів «Facebook» серед українців була дуже низькою 
(«Facebook» лише 4 лютого 2004 р. організований), а «Twitter» взагалі не 
існував як платформа (створений у 2006 р.). Отже, спосіб суспільної 
організації та комунікації був принципово іншим, аніж через десятиліття 
в ході наступних революційних потрясінь; кількість регулярних 
інтернет-користувачів була близько 4 млн осіб. Утім, навіть у 2004 р. 
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інтернет-медіа надавали найточнішу та найоперативнішу інформацію, у 
ще слабких мережевих спільнотах формувалися «нічні патрулі» 
громадян, що чергували біля виборчих дільниць, а через публікації на 
форумах відслідковувалися переміщення автобусів із міліцією.  

Натомість на другому етапі (Революція Гідності, 2013–2014 рр.) 
завдяки інформаційно-комунікаційному прогресу (кількість регулярних 
користувачів Інтернету у 2014 р. зросла до майже 19 млн осіб) онлайнова 
комунікація запропонувала новітні способи як активізації громадськості, 
так і мобілізації капіталу: а) краудфандинг у цілому як механізм 
оформився у краудфандингові платформи, але їх використання не 
придатне для революційних (протестних) завдань, тому мобілізація 
ресурсів здійснювалася не через платформи; б) краудсорсинг допов-
нився численними методами завдяки розширенню інтернет-комунікації. 

Отже, якщо революційний краудсорсинг запропонував нові 
можливості, формати, то революційний краудфандинг у силу своєї 
опозиційної антивладної спрямованості, яка унеможливлює збір коштів 
відкрито, без загрози втрати внесків, залишається фактично у мало 
зміненому форматі. 
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Алгоритми темпорального розвитку суспільства 

Як відомо, без знання минулого важко, а то й неможливо поставити 
правильний «діагноз нашого часу» й накреслити магістральні шляхи 
поступу в напрямі досконалого суспільства. Латинське прислів’я: 
«Omnia mutantur, nihil interit – Усе змінюється, ніщо не зникає» влучно 
викриває природу суспільно-політичних явищ і процесів. Попри 
очевидні зміни, які відбуваються на кожному етапі суспільного 
розвитку, органічний зв’язок між минулим і сьогоденням зберігається. 
Він може набувати ознак наслідування, розвитку чи, навпаки, 
заперечення колишніх ідей і практик існування людських спільнот. Але 
залишки минулого завжди можна знайти в подіях і формах організації 
соціуму, у поведінці його членів, традиціях тощо на будь-якому 
часовому відтинку його існування. Можливість простежити причинно-
логічний, соціально-економічний, суспільно-політичний, ментальний та 
інші види зв’язків між історичними подіями, що розтягнулися в часі, дає 
змогу темпоральний спосіб пізнання. Водночас такий підхід застерігає 
від деяких помилок, зокрема від «осучаснення» історії, приписування 
неіснуючих властивостей інститутам і процесам минулого [1, с. 289–
293]. 

© Бортнікова А., 2022 
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 У своїй праці «Духовна ситуація часу» відомий німецький фахівець 
з філософії історії К. Ясперс зауважував, що життя людини як такої у 
світі визначено її зв’язками зі згадками про минуле і з очікуванням 
майбутнього. Людина живе не ізольовано, а «як член сім’ї в домі, як друг 
у спілкуванні індивідів, як співвітчизник, що належить певному 
історичному цілому. Вона стає сама собою завдяки традиціям, які дають 
змогу зазирнути їй у темні глибини свого походження і жити, 
відчуваючи відповідальність за майбутнє своє і своїх близьких» [2, 
с. 323]. Аналізуючи витоки політичної свободи, яка «відома» Заходу і 
якої «не знають» Китай та Індія, мислитель знаходить її у природі 
людини західного світу, яку на передові позиції у світі висунули 
реалізація таких принципів, як раціональність, суб’єктивність самобуття 
і сприйняття світу, «як фактичну дійсність в часі. Лише у світі, а не поза 
світом вона (людина) знаходить упевненість у собі» [2, с. 297]. 

Найбільш узагальнено темпоральність можна визначити як 
«інтервал часу, на якому може бути встановлена повна специфічність 
об’єкту (процесу, організму, дії)» [3]. Однією із властивостей 
темпорального розвитку є процесуальність, тяглість у часі. Для 
розуміння різниці між зв’язком подій в елементарному процесі й подій 
лише у темпоральному об’єкті, можна припустити, що ми вилучаємо з 
них один із елементів. У такому разі процес просто перерветься, на 
підставі чого можна зробити висновок, що «кожна подія в процесі є 
безпосередньою причиною наступної і, що події в процесі пов’язані 
причинно-наслідковими зв’язками» [Там само].  

Поняття процес, за польським соціологом П. Штомпкою, що 
викладено ним у праці: «Соціологія. Аналіз сучасного суспільства», 
застосовується для характеристики руху змін, які наступають послідовно 
одна за одною і взаємно зумовлюють зміну системи (їх називають 
фазами або етапами) [4, с. 456–457]. Для нас важливе розуміння процесу 
як розвитку. Від інших спрямованих процесів він відрізняється двома 
додатковими рисами: а) спрямування процесу має позитивний характер, 
тобто з плином часу зростає рівень перемінної величини або комплексу 
перемінних величин, на які орієнтований цей процес; б) спрямована 
послідовність соціальних змін приводиться в рух і діє, отримуючи 
відповідні імпульси від механізмів, що перебувають усередині цього 
суспільства – іманентних ендогенних, а не зовнішніх – екзогенних [4, 
с. 458]. Це пояснює характер змін, що відбуваються у процесі 
історичного розвитку інститутів місцевого самоврядування, зміст яких 
зумовлено насамперед внутрішніми соціокультурними, економічними і 
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суспільно-політичними чинниками, типом політичної системи й 
характером політичного режиму, що панує в конкретній країні.   

Відповідно до мети дослідження логічним виглядає розуміння 
політичних процесів як «розгортання політики у часі і просторі у вигляді 
впорядкованої послідовності дій і взаємодій». Цінні методологічні 
зауваження щодо змісту політичних процесів знаходимо у праці 
сучасних британських учених Б. Гоґвуда і Л. Ґана «Аналіз політики для 
реального світу», які вважають, що структура процесу динамічна. Так 
само як просування вперед, можливість зворотного зв’язку можна 
розглядати на багатьох стадіях процесу відповідно до того, як досвід, 
отриманий протягом стадії впровадження, має наслідком внесення змін 
у визначення проблеми або коли контроль за наявними програмами 
приводить до модифікації попередньо визначених цілей. Водночас, 
концептуалізація процесу політики, побудована на минулих (застарілих) 
дослідженнях, може привести нас до нав’язування майбутнім подіям 
невідповідної або хибної системи тлумачень [5, с. 42, 43]. 

Цінною для з’ясування темпоральних характеристик суспільно-
політичних процесів є праця сучасного німецького вченого Р. Козеллека 
«Часові пласти. Дослідження з теорії історії». За його переконанням, наш 
новий час ознаменовано прискоренням політичних процесів, яке за 
одностайним визнанням відчули всі сучасники задовго до того, як 
промислово-технічна революція принесла прискорення в ритм нашого 
повсякденного життя. Це означає, що навіть традиційно успадковані 
політичні вчення та набутки історичного досвіду відтоді переходять в 
інший агрегатний стан, зазнають структурних перетворень. Здатність до 
їх безпосереднього сприйняття, схоже, і є прикметною ознакою нового 
часу. Структурні перетворення стають, так би мовити, подією самі собою 
[6, с. 265]. Не випадково, коли ми розглядаємо соціальні й політичні 
інститути та процеси, які перебувають на достатньо великій часовій 
відстані, то помічаємо, що їхні сутнісні характеристики на кожному 
історичному етапі набувають нового змісту.  

Як зауважував Н. Луман, соціальний час «є важливим виміром 
функціонування соціальних систем – через програмування діяльності 
особистостей у форматі організацій» [7, с. 53]. Загалом, часова 
модальність визначає способи і форми життя, здатність до прогно-
зування й проектування людської керованості життя, можливості 
змінити його на краще. У часовій модальності «визначається можливість 
управління і розвитку, дійсність його результатів, адекватність 
проблемам і викликам як необхідності подальшого розвитку» [8, с. 69]. 



Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Випуск  11 

 44 

На відміну від астрономічного календарного, історичний  час 
розглядають як «темпоральне втілення соціального» (Л. Нагорна). Час, 
що у такий спосіб конституює людський досвід, є відносним за своєю 
суттю. У кожного соціального феномену – власний темп розвитку, власні 
уявлення про періодичність. На зміну лінійній хронології, отже, 
приходить поліхронія із безліччю відмінних історичних часів [9, с. 112]. 
Як зауважував  Р. Козеллек, історія складається з певних «пластів», які 
мають відмінні темпи суспільного розвитку, що призводить до певних 
соціальних колізій: «Історія вочевидь має справу не лише з подіями, а… 
– пластами. Історія складається із численних і різних пластів, які 
змінюються повільніше або швидше, але в будь-якому разі з різною 
швидкістю. Нещодавно ми буквально стали телевізійними свідками 
швидких і раптових перетворень у Східній Європі. Але це ще зовсім не 
означає зміни соціально-економічних структур, неефективність яких 
зумовила та покликала до життя ці стрімкі перетворення. Принаймні не 
з тією швидкістю, що потрібна з політичного погляду» [6, с. 265–266]. 
Частіше така невідповідність спостерігається у разі застарілості 
правових норм, які, якщо їх вчасно не оновлювати, стають гальмом на 
шляху соціального поступу.  

Американський соціолог У. Огборн запропонував теорію 
«культурного лагу» (запізнення у часі), що передбачала концепцію 
нерівномірного розвитку різних сфер суспільства в один і той самий 
проміжок часу: зміни в економіці, технологіях можуть значно 
випереджати зміни в соціокультурній сфері. Так, стрімке зростання 
комп’ютерної мережі може стикнутися з проблемою відсутності 
підготовлених фахівців відповідного профілю. Або запровадження 
новітніх технологій у певній галузі може бути заблоковано за відсутності 
відповідних правових норм. Отже, «диференціація системи і середовища 
породжує темпоральність» [10, с. 132]. 

Проте, час виступає і «спільником» дослідника, оскільки тривале 

існування певних структур, процесів, форм або явищ  сприяє їх 

виявленню для наступного наукового аналізу (за принципом: «велике 

бачиться на відстані»). У цьому контексті значний науковий інтересів 

викликає методологічний підхід, що його запровадив Ф. Бродель. 

Учений розрізняв «історію подій», тобто фактичний рівень із дуже 

коротким часовим ритмом змін, та її протилежність – «структурну 

історію», що означає лінію поступових епохальних історичних змін, які 

Ф. Бродель називав поняттям «кон’юнктурна історія», тобто 

середньостроковий ритм циклічних фаз, у яких певні структурні 
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конфігурації ідей, економічних і соціальних зав’язків повторюються, 

хоча і в різних часових контекстах. Зміни на рівні подій і на рівні циклів 

спричиняють довгострокові структурні зміни «тривалої перспективи», 

які часто можна розпізнати, лише коли минуть століття [Цит. за: 11, 

с. 279].  

Пошук  загальних тенденцій, структурних (інституційних) змін і 

процесів, які визначальні для того часу і які зберегли для нас свою 

пізнавальну цінність або практичну значущість є, напевно, одним із 

головних завдань, що доводиться розв’язувати під час дослідження 

минулого. Є структури історичного досвіду, які після своєї чіткої 

об’єктивації не зникають, а продовжують жити навіть у цілковито інших 

умовах сучасної практики здійснення влади або уявлень про право: «їм 

притаманна певна прогностична сила, зумовлена метаісторичною 

тривалістю в часі, сила, що в будь-який момент часу може 

використовуватися в політичних розкладах майбутнього розвитку» [6, 

с. 246].  

Аналіз історичних подій з позицій сьогодення містить низку 

методологічних пасток, серед яких – догматизація, наслідування, 

імітація. Як слушно зазначав Р. Козеллек, будь-яке поняття має часову 

внутрішню структуру і, залежно від того, який обсяг попереднього 

досвіду акумульовано у понятті, і залежно від того, скільки очікувань в 

нього вміщено, «воно має чітко відокремлені темпоральні валентності» 

[12, с. 10]. Поняття, отже, можуть накопичувати багато смислових шарів. 

Не в останню чергу це пов’язано з тим, що у процесі історичного 

розвитку смислове наповнення понять трансформуються під впливом 

таких соціокультурних й історичних чинників, як демократизація, 

темпоралізація, ідеологізація і політизація. Ця сукупність має значний 

евристичний потенціал: «він дає змогу відмежовувати те використання 

термінів, що є типовим для  Нового і Новітнього часу, від того, яке 

пов’язано із ситуацією часів Французької революції», – наголошував 

вчений [12, с. 31–32].  

Справді, якщо простежити значення слів або понять таких як 

«добро» і «зло», «справедливість», «республіка» або «демократія», то їх 

значення має відмінний смисл за часів Античності, Середньовіччя, 

Нового чи Новітнього часу, в умовах станового або сучасного 

емансипованого суспільства. Окрім того, згадані поняття часто стають 

ідеологічною зброєю політиків у боротьбі за владу та голоси виборців. 

Кожне з понять наповнюється політиками кон’юнктурним смислом, 
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залежно від історичних умов і прагматичних завдань політичної партії 

або кандидата в окремо взятій країні.  

Загалом, вивчення історії політичних інститутів і процесів перебуває 

в полі тяжіння двох тенденцій: чим дальше від нас подія, тим реальніше 

небезпека втрати дослідником її справжнього змісту і, відповідно, 

викривлення тогочасної дійсності. Проте, час виступає і «спільником» 

дослідника, оскільки тривале існування певних структур, процесів, форм 

або явищ  сприяє їх виявленню для наступного наукового аналізу за 

принципом: «велике бачиться на відстані». 
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Харківської державної академії культури5 
Ю. Брагін – кандидат культурології,      
доцент кафедри ЮНЕСКО та соціального 
захисту Харківського державного 
біотехнологічного університету  

Історико-культурнапам’ять трагедії Бабиного Яру 
як складова державної політики 

Дослідження колективної (соціальної, культурної, історичної) 
пам’яті стали locus communis для соціологів, культурних антропологів, 
літературознавців, політологів, фахівців у галузі теорії масових 
комунікацій. У 1990-х рр. здійснено спроби осмислення стану даного 
дослідницького поля та ступеня його інтегрованості. При цьому 
широкого застосування набуло поняття культурної пам’яті. Стало 
очевидним, що різні явища культури та соціального життя – мистецтво, 
література, політика, релігія, право – можуть розглядатися у новій 
перспективі і бути поставленими у новий взаємозв’язок. Традиційна 
проблематика багатьох галузей знань стала переосмислюватись у світлі 
меморіальної парадигми. Це зумовлює і трансформацію системи 
збереження культурної пам’яті, оновлення її засобів і, насамкінець, 
продуману державну політику пам’яті.  

Актуальність політики пам’яті на сучасному етапі посилюється 
проблемою самовизначення, самоідентифікації як соціальних груп, так і 
окремих осіб, а також потребою пошуку засобів збереження та розвитку 
гуманістичного потенціалу в рамках існуючих державно-політичних та 
соціально-культурних систем. Особливого значення це набуло для нашої 
країни. 

 Після проголошення незалежності України активізувався процес 
формування нових місць пам’яті. Зокрема, відкривалися меморіали, 
проводились комеморативні заходи. Перші офіційні заходи, присвячені 
50-річчю трагедії Бабиного Яру, відбулися у Києві у вересні 1991 р. Їх 
організовано Товариством єврейської культури України, яке очолював 
Ілля Михайлович Левітас (1931–2014 рр.). За його ініціативою на 
Хрещатику були розміщені пересувні фотовиставки, присвячені 
жертвам Бабиного Яру, в тому числі єврейським дітям, а також 
експозиція, присвячена Праведникам народів Світу. На місці розстрілів 
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євреїв у Бабиному Яру був відкритий пам’ятний знак «Менора», спо-
руджений за проектом архітектора Юрія Пасхевича. У траурних заходах 
взяли участь більше 50 000 тис. киян і гостей столиці України.  

Історик Ф. Левітас зазначав, що відкриття цього  меморіалу сталого 
новою важливою віхою в українсько-єврейських відносинах. Вчений 
наголошував на важливості визнання Л. Кравчуком, тодішнім Главою 
Верховної Ради України, факту геноциду і того, що це хоч і було справою 
рук нацистів, але відповідальність за трагедію лежить і на тих, хто не 
зупинив убивць. Єврейському народові були принесені вибачення за всі 
несправедливості, які було вчинено в нашій історії [1, с. 174]. 

У 1992 р. Єврейська рада України заснувала «Фонд Пам’яті жертв 
Холокосту» і «Фонд Пам’яті жертв Бабиного Яру». Із 1992 р. по 2011 р. 
за редакцією Іллі Левітаса було опубліковано чотири видання книги 
Пам’яті жертв Бабиного Яру, де зібрано більше двадцяти тисяч імен і 
прізвищ євреїв, які загинули під час розстрілів.  

Спогади очевидців посідають важливе місце в меморіальній 
культурі. Спогади жертв не повинні залишатися маргіналізованими, їх 
слід вводити в широкий гуманітарний обіг. Науці, культурі відомі зразки 
біографічних розповідей жертв Холокосту, коли інформація збирається 
в інтересах історичного знання, але у першу чергу з гуманістичною 
метою меморіалізації та недопущення подібних злочинів у майбутньому. 
Соціальна пам’ять трансформується у довготривалу культурну пам’ять, 
а свідчення стають своєрідними заповітами. Яскравим прикладом 
реалізації саме такої місії є зарубіжний досвід функціонування Shoa 
Visual History Foundation, Yale Video Archiv. Вони були створені саме для 
збереження свідчень очевидців Шоа. 

За роки незалежності вітчизняна історіографія зробила вагомий 
внесок у ліквідацію «білих плям» нашої історії, у тому числі у вивчення 
Холокосту, трагедії Бабиного Яру. Більшість історико-етнологічних та 
історико-народознавчих студій із глибоким співчуттям висвітлювали 
трагедію геноциду єврейського народу та його наслідків, які вплинули 
на подальшу долю євреїв. Під впливом праці українських і єврейських 
істориків, участі громадськості, 2001 р. Україна приєдналась до 
Стокгольмської Декларації країн, які брали на себе зобов’язання 
зберігати пам’ять про Холокост та вивчати його історію.  

У 2011 р. Верховна Рада України проголосила 27 січня Днем Пам’яті 
жертв Холокосту. Цього дня 1945 р. війська Першого Українського 
фронту звільнили концтабір Освенцим і врятували тих, хто ще 
залишався живим. В Україні продовжується праця з дослідження і 
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збереження історичної пам’яті; українські й єврейські історики, плідно 
співпрацюючи, відтворюють сторінки минулої трагедії.  

Кристалізації Холокосту та трагедії Бабиного Яру як меморіальних 
символів сприяє мистецький дискурс. Аудіовізуальні мистецтва зі своїм 
арсеналом виражальних засобів мають величезний меморіальний 
потенціал. Проблематика подій, пов’язаних з трагедією Бабиного Яру, 
залишається актуальною для українських митців. Український режисер 
Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії «Золоте око» за 
документальний фільм «Бабин Яр. Контекст». Прем’єра доку-
ментального фільму «Бабин Яр. Контекст» відбулася на Каннському 
кінофестивалі 11 липня 2021 р. поза основним конкурсом, у програмі 
спеціального показу.   С. Лозниця висловив сподівання, що ця нагорода 
допоможе фільму охопити широку аудиторію по всьому світі: «Я дуже 
сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та надихне на 
змістовну дискусію. Це особливо важливо для країни, на території якої 
відбулися ці трагічні події 80 років тому». 

Бабин Яр набув характеру своєрідного місця пам’яті. Воно важливе 
тим, що змушує нас усвідомити: неможливо ізолювати один від іншого 
нацистські злочини проти різних етнічних груп. Там були убиті євреї, 
тому що вони були євреями; там загинули українці, представники інших 
народів. Відтак, у цьому місці поєднуються різні пам’яті: пам’ять 
єврейського народу, пам’ять  тих, хто себе асоціює з Радянським 
Союзом, українська національна пам’ять. Кожна група має право на 
свою власну пам’ять. Утім, заклик «Ніколи більше» вимагає формування 
міжгрупової солідарної пам’яті. Бабин Яр як символ Холокосту, як 
нагадування про жахливий злочин, як загальноукраїнське місце пам’яті 
де знищено близько 100 тисяч жертв упродовж 1941–1943 рр., має бути 
пріоритетним напрямом у вибудовуванні політики національної пам’яті 
Української держави [2]. 

Заслуговують на увагу аспекти меморіалізації Холокосту в 
музичному мистецтві. Д. Шостакович створив вокальну симфонію №13 
«Бабин Яр» (на вірші Є. Євтушенка).  Композитори не залишались осто-
ронь від ідеї увічнення пам’яті про місця масового знищення євреїв. 
Звернення деяких композиторів до теми Холокосту обумовлене 
особистим травматичним досвідом. Так, композитор Д. Кривицький, чиї 
дитинство та юність пройшли у Києві, пережив велику втрату – у 
Бабиному Яру  загинули дві його сестри. У 1994 р. він створив музичну 
драму «Бабин Яр» (на власне лібретто за поемою   Є. Євтушенка).  

 У європейському мистецтві меморіальним жанром був реквієм, тож 
і тема трагічної сторінки нашої історії отримала у ньому своє втілення. 
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В авторській інтерпретації Є. Станковича «Бабин Яр» (текст 
Д. Павличка) синтезується з єврейською культурою у жанрі каддиш-
реквієму. Каддиш в іудаїзмі є гімном хвали Богу, який зазвичай 
читається арамейською мовою в кінці основних розділів усіх 
богослужінь в синагозі. Ядром молитви є фраза: «Нехай буде 
прославлене і освячене велике ім’я Бога в усьому світі, який Він створив 
за Своєю волею. Нехай Він утвердить Своє царство за твого життя і за 
днів твоїх». Громада відповідає: «Нехай Його велике ім’я буде 
благословенним навіки віків». Основна ідея молитви сягає давніх часів і 
знайшла своє відображення в християнській молитві «Отче наш». 
Спочатку каддиш читали в рабинських академіях після закінчення 
публічного вивчення або після проповіді проповідника. Згодом це стало 
регулярною особливістю синагогальної служби. Молитва виражає, 
окрім прославлення Бога, благання про швидке усвідомлення 
месіанського віку; і оскільки воскресіння мертвих асоціюється з 
приходом Месії, каддиш, зрештою, став молитвою скорботних. Його 
читають скорботники протягом 11 місяців і один день після смерті 
одного з батьків або близького родича. Існують довші та коротші форми 
каддишу [3]. 

Означена тема ввійшла і в інструментальну музику. Для великого 
симфонічного складу Д. Клебановим була написана Перша симфонія 
«Мученикам Бабиного Яру». Значущість перелічених творів полягає не 
тільки в їх художній цінності. Вони важливі як свідчення відповідальної 
культурної політики країни, що має актуалізувати проблему пропаганди 
музики про події Другої світової війни на рівні творчих проектів, які 
формуватимуть громадську думку. 

2021 р. у День пам’яті жертв Бабиного Яру в Києві презентували 
аудіовізуальну інсталяцію «Дзеркальне поле». На території урочища 
Бабин Яр відкрили новий меморіал, який дозволить озвучити територію 
заповідника, що сприятиме більшій обізнаності про трагічні події часів 
окупації Києва у 1941 р. Захід відвідали представники багатьох конфесій 
та перші особи держави, зокрема, президент Володимир Зеленський.  

Частина нової інсталяції розташована на дорозі Скорботи (від вулиці 
Юрія Іллєнка до пам’ятника «Менора») і на площі біля пам’ятника 
«Менора». У стовпи уздовж Алеї скорботи до пам’ятника «Менора» 
вмонтовані 32 динаміка, які створюють звуковий коридор із ефектом 
хору. Із кожної колонки звучать дорослі та дитячі голоси, які 
перераховують нескінченний список імен людей, які стали жертвами 
Бабиного Яру. Також відвідувачі зможуть почути фрагменти з мемуарів, 
свідоцтв, історичних документів, іудейські і християнські релігійні 
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тексти, відомі музичні твори, а також композиції видатних сучасних 
українських та світових композиторів і виконавців. Деякі з цих музичних 
творів були спеціально написані для проекту Меморіального центру 
«Бабин Яр». 

 Друга частина інсталяції являє собою сорокаметровий дзеркальний 
диск з десятьма високими металевими колонами. Колони і диск 
простріляні кулями того ж калібру, який нацисти використовували під 
час масових убивств. Завдяки дзеркальному ефекту відвідувачі 
інсталяції будуть бачити отвори від куль в своєму відображенні. 
Інсталяція діятиме 24/7 і вночі крізь ці отвори буде пробиватися світло, 
створюючи ефект міражу. Щогодини лунатиме звук, що символізує 
пам’ять про жертв Бабиного Яру. За задумом авторів така 
аудіоінсталяція дозволить відвідувачам заповідника відчути, через які 
трагічні події пройшов Київ в минулому. 

Меморіальний центр Холокосту «Бабин Яр» разом з міжнародним 
видавництвом De Gruyter будуть видавати спільний науковий журнал, 
присвячений дослідженню історії Холокосту в Східній Європі –  
«Східноєвропейські дослідження Холокосту: міждисциплінарний 
журнал Меморіального центру Холокосту “Бабин Яр”». Засновники 
часопису сподіваються, що це багатопрофільне наукове видання 
перетвориться на головну міжнародну платформу для публікації 
теоретичних досліджень на тему Холокосту та Другої світової війни. 
Особливу увагу видавці планують приділити взаємозв’язкам між 
насильством та пам’яттю, а також післявоєнним дискусіям про наслідки 
Холокосту в різних національних та транснаціональних контекстах 
європейської історії. Журнал буде виходити два рази на рік.  

 Важливим суспільно значущим заходом стала наукова конференція 
у КНУ ім. Тараса Шевченка, приурочена вісімдесятій річниці від 
початку розстрілів у Бабиному Яру. Із закликом не залишатись осторонь 
важливої історичної теми до учасників конференції звернувся директор 
Інституту історії України Валерій Смолій: «Бабин Яр став світовим 
символом Холокосту, незагойною раною людства. Трагічний вимір 
катастрофи українського єврейства складно осягнути і в раціональній 
площині, і в емоційній; про масові вбивства євреїв  написано тисячі 
праць, оприлюднено численні свідчення й безліч фотодокументів. Але 
тема видається невичерпною через безпрецедентний характер феномена 
Холокосту й спричиненого ним травматичного досвіду. Ми зобов’язані 
зберігати пам’ять про цю історичну подію, рішуче й незворотно 
засуджувати таке масштабне зло, аби не відбулося повторення подібних 
трагедій» [4]. 
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Отже, процес формування сталої концепції історичної пам’яті для 
сучасного українського суспільства залишається актуальною проб-
лемою. Зокрема, це стосується меморіалізації простору Бабиного Яру і 
створення національного меморіалу у місці, яке уособлює трагедію 
євреїв, українців, усіх, хто потрапив під молох нацистських злочинів. 
Бабин Яр як місце пам’яті – це тест для нашої країни (і суспільства, і 
держави) на здатність взяти на себе відповідальність за пам’ять про 
минуле та виробити гідну лінію державної політики вшанування жертв.  
Перспективою майбутніх студій вважаємо за необхідне осмислити 
меморіальні практики вшанування жертв геноцидів із огляду на досвід 
широкомасштабної війни, яку розв’язала росія проти нашої держави. 
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Історичний аспект взаємодії політики та маніпулювання 
 

Сьогодні у суспільстві поширена думка, що кожна людина сама 
ухвалює рішення про те, як їй вчинити в тій чи іншій ситуації, та діє на 
засаді особистих переконань і суджень. Ніхто навіть не задумується, що 
власні погляди можуть бути вправно «насаджені» у свідомість однієї 
людини іншою. 
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Було б невірно вважати, що маніпуляція є відкриттям сучасного 
суспільства. Як свідчать історичні джерела, передумови виникнення 
маніпуляції мають свою історію, що йде в глиб століть існування 
людської цивілізації. До її використання майстерно зверталися в різні 
етапи розвитку суспільного життя. Зокрема, східна культура зафіксувала 
великий досвід маніпулювання [1, с. 82]. 

Маніпулятивний підхід органічно включається в мистецтво 
таємного управління супротивником, більш того, мистецтво 
маніпулювати є ідейною основою і практикою дипломатії та політики. 
Мистецтво соціокультурного примусу ретельно ховалося від 
представників інших народів. Був створений своєрідний банк даних, в 
якому узагальнені і класифіковані у вигляді метафоричних схем методи 
маніпулятивної дії і розроблений певний методичний підхід по їх 
використанню в різних ситуаціях, що в концентрованому вигляді 
знайшло віддзеркалення в «Трактаті про 36 стратагем» [2, с. 24–25]. У 
Китаї опосередкований примус розглядався як підхід до міжособової 
взаємодії. Про це свідчать історичні джерела, що дійшли до наших днів  

У найбільш концентрованому вигляді, в лаконічній і метафоричній 
формі маніпулятивний підхід описаний близько двох з половиною тисяч 
років назад в «Трактаті про військове мистецтво», автором якого, як 
вважається, є видатний китайський полководець і державний діяч, 
відомий під ім’ям Сунь-цзи. Повчання Сунь-цзи описують певний 
стереотип дії поведінки об’єкту маніпуляції, який назвали «Азбукою 
стратигемщика» [2, с. 10]. 

Опис прийомів маніпулятивної дії на людей в процесі їх взаємодії 
знайшов своє віддзеркалення в роботах філософів різних років та 
виокремився у цілий напрям, відомий як софістика. У 1647 р. набув 
поширення твір під назвою «Кишеньковий оракул або наука 
розсудливості», який ілюстрував володіння у той час прийомами 
прихованого маніпулювання. Наприклад, мають місце такі поради: 
«вживати розрахунок, але не зловживати ним», «уміти відмовляти», 
«діяти лише тоді, коли не сумніваєшся», «приховувати свої наміри» [1, 
с. 81]. 

Яскравим прикладом насадження особистої думки може бути 
Європа 1920-х – 1940-х років, охоплена фашистськими переконаннями. 
Уже тоді стало зрозумілим, що засоби масової інформації у руках певної 
групи людей можуть стати засобом тотального впливу на свідомість мас. 

У своєму останньому слові на Нюрнберзькому процесі А. Шпеєр, 
однодумець Гітлера, визнав, що за допомогою таких технічних засобів, 
як радіо і гучномовець, у вісімдесяти мільйонів людей було відібране 
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самостійне мислення [3]. Ця фраза говорить нам про те, що прийоми 
маніпуляції свідомістю використовуються та практикуються вже довгий 
період та водночас слід зауважити, що із розвитком інформаційних 
технологій таких прийомів стає дедалі більше. Сучасна, хай і глибоко 
свідома людина, навіть не здогадується про це, тому стає потенційною 
жертвою маніпуляторів. 

За період холодної війни у спеціальних наукових лабораторіях були 
розроблені, а згодом випробувані на практиці, різні способи управління 
людською свідомістю з метою підпорядкування, нейтралізації чи 
досягнення інших руйнівних наслідків стосовно об’єкта подібного 
впливу. Причому вразливими виявилися самі різноманітні сфери 
духовного життя суспільства, усі форми індивідуальної і масової 
свідомості. Як показав досвід протистояння двох ідеологічних супро-
тивників-супердержав – СРСР і США – однією із най важливих ділянок 
«інформаційно-психологічного фронту» є царина історичної спадщини 
народу, нації. Успіх або ж поразка у цій сфері може призвести або до 
посилення позицій держави (народу) – лідера, або до їх послаблення, а 
то й взагалі до демонтажу певної соціально-політичної системи, як це 
мало місце у СРСР. 

Маніпулювання історичною свідомістю – один із способів 
соціального управління шляхом створення нової або зміни існуючої 
думки щодо перебігу історичних подій, ролі певних осіб, причин явищ 
та їх наслідків, за допомогою цілеспрямованого впливу на суспільну або 
індивідуальну психологію, свідомість та підсвідомість; програмування 
думок і прагнень мас, їхніх настроїв і навіть психічного стану з метою 
забезпечити таку їхню поведінку, яка потрібна суб’єкту маніпу-
лювання [4, с.150–157]. 

Досить поширеними  в політичних процесах міфи. Міф – розповідь 
як символічне відображення деяких подій, що існували в окремих 
народів у певний час, на початку їх історії. Крім того, завжди існує певна 
міфізація досить відомих понять, завдяки чому явища, покладені в їх 
основу як реально неосвоєні і непізнані, мають бути представлені як 
схвально сприйняті. Наприклад, держава, народ, влада та ін. 

Існує кілька визначень поняття «політичний міф». Розглянемо 
найпоширеніші з них: політичний міф – це реакція на неможливість 
раціонально пояснити радикальні зміни, що відбуваються [5, с. 150–157]; 
політичний міф – це символічна мовна форма політичної культури, що 
має фактично ті самі цілі, що й ритуал. Міф –це драматичне, символічно 
сконструйоване представлення реальності, яке люди приймають на віру 
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[6, с. 150]. Політичним міфам суспільство довіряє, оскільки це дає змогу 
зрозуміти невідоме. 

Саме поняття «маніпуляція» (від лати. Mаnipulus; від франц. 
Manipulation), звучить як «способи соціальної дії на людей за допомогою 
різних засобів (економічних, політичних, соціальних) з метою 
нав’язування їм певних ідей, цінностей, форм поведінки і т.д.». Виданий 
в 1969 р. у Нью-Йорку «Сучасний словник соціології» визначає 
маніпуляцію як «вид застосування влади, при якому той, хто нею 
володіє, впливає на поведінку інших, не розкриваючи характер 
поведінки, що він від них очікує». [7, с. 528]. 

Американський соціолог Р. Гудин визначив, що  маніпуляція є 
«влада, застосована приховано в розріз з передбачуваною волею іншого» 
[8, с. 8]. Услід за ним, американському дослідникові Г. Шиллеру вдалося 
дати більш універсальне визначення маніпуляції, як прихованого 
примушення, програмування думок, намірів, відчуттів, відносин, 
установок, поведінки [9]. 

Сучасна наука визначила безліч дефініцій поняття «маніпуляція». 
Зокрема слід виділити такі: 

1) Психологічний вплив на людину, який не завжди нею 
усвідомлюється і змушує її діяти відповідно до цілей маніпулятора [10, 
с. 47]; 

2) штучний процесс створення суб’єктом ілюзій щодо дійсності (або 
щодо себе), які сприймаються іншими суб’єктами (або й самим творцем 
ілюзій); 

3) особливий вплив на підсвідомість людини (переважно на її емоції, 
почуття і переживання) з метою програмування мотиву партнера до 
співпраці; 

4) приховане управління людиною всупереч її волі, яке приносить 
ініціаторові односторонні переваги [11]; 

5) вид психологічного впливу, майстерне виконання якого викликає 
приховане пробудження у іншої людини намірів, які не співпадають з її 
актуальними бажаннями. 

Узагальнюючи визначення поняття «маніпуляція», не завадить 
зазначити, що під останнім слід розуміти процес впливу одним 
індивідом на іншого, з метою виконання волі першого. Також варто 
виділити наступні риси маніпуляції: 

− дії маніпулятора завжди спрямовані на управління психікою іншої 
людини чи групи людей; 

− маніпуляція має прихований характер, причому об’єкт маніпу-
ляції не повинен помічати стороннього впливу на власну свідомість; 
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− маніпулятор для досягнення власних цілей створює ілюзорну, фа-

льшиву дійсність, у якій маніпулятивний вплив не є відчутним. 

Доцільно відзначити вісім маніпулятивних типів, об’єднаних у 

чотири полярні пари, що були виділені Е. Шостромом: 

1. Диктатор – Ганчірка. Диктатор показує власну силу і владу. Він 

управляє своїми жертвами шляхом їх пригнічення, покарання, 

посилання на авторитети тощо. Ганчірка, зазвичай, сам виступає в ролі 

жертви Диктатора і є його прямою протилежністю. Ганчірка демонструє 

свою чутливість; він пасивний і мовчазний. 

2. Калькулятор – Прилипало. Калькулятор намагається у будь-якому 

випадку все прорахувати і проконтролювати все і всіх. Він одурює, 

заплутує, прагне перехитрити і перевірити інших. З іншого боку, 

Прилипало підкреслено залежний, готовий бути обдуреним, дозволяє 

іншим робити за нього його роботу. 

3. Хуліган – Славний хлопець. Хуліган явно демонструє свою 

агресивність, жорсткість і недоброзичливість. Управління оточуючими 

здійснює за допомогою погроз. Славний хлопець, навпаки, показує 

щирість, дбайливість, уважність до об’єкта маніпуляції. 

4. Суддя – Захисник. Суддя критичний і скептичний. Він нікому не 

довіряє, постійно засуджує і обурюється, образливий і злопам’ятний. 

Захисник постійно демонструє свою підтримку і поблажливість до 

помилок. Він псує тих, хто його оточує, потураючи їм понад міру, а 

також не даючи підзахисним захистити себе і набути самостійності. 

Замість того, щоб зайнятися своїми справами, він вважає за краще 

піклуватися про інших, беручи над ними довічну опіку [12]. 

Основними джерелами маніпулятивної дії на людину, в 

узагальненому вигляді можна представити державу, органи влади і 

управління і інші державні структури і установи; спільності (різні 

суспільні, економічні, політичні і інші організації, зокрема зарубіжні); 

різні соціальні групи (формальні і неформальні, стійкі і випадкові, великі 

і малі – за місцем проживання, роботи, навчання, служби, сумісному 

мешканню і проведення дозвілля та ін.); окремі особи (зокрема 

представники державних і суспільних структур, різноманітних 

соціальних груп та ін.). 

Як основні засоби маніпулятивної дії на людину, в узагальненому 

вигляді, виділяють наступні: засоби масової комунікації (зокрема 

інформаційні системи, наприклад, Інтернет та ін.); література (зокрема, 

художня, науково-технічна, суспільно-політична, спеціальна та ін.); 
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мистецтво (зокрема, різні напрями так званої масової культури та ін.); 

освіта (зокрема, системи дошкільної, середньої, вищої і середньої 

спеціальної державної і недержавної освіти, система так званої 

альтернативної освіти та ін.); виховання (всі різноманітні форми 

виховання в системі освіти, громадських організацій – формальних і 

неформальних, система організації соціальної роботи та ін.); особисте 

спілкування [1]. 

Для будь-якого маніпулювання характерна деяка закритість, ілюзія, 

невидимий механізм, психологічний  вплив на свідомість з метою 

формування тих чи інших переконань або переваг. 

Успіх маніпуляції гарантований, коли маніпульований вірить, що 

все, що відбувається природно  і неминуче. Для маніпуляції потрібно 

фальшива дійсність, в якій її присутність не буде відчуватися. 

На думку С. Г. Кара-Мурзи, підготовка до маніпуляції складається 

не тільки в тому, щоб зруйнувати якісь уявлення й ідеї, а й у тому, щоб 

створити, побудувати нові ідеї, бажання, цілі. Це тимчасові, «службові» 

будівлі, головне їхнє завдання – викликати сумбур в думках, зробити їх 

нелогічними і нескладна, змусити людину засумніватися в стійких 

життєвих істинах. Це і робить людину беззахисною проти маніпуляції. 

Розглянемо основні прийоми маніпуляції, що виділяються 

С. Г. Кара-Мурзою в книзі «Маніпуляція свідомістю» [7]. 

Мова – найголовніший засіб підпорядкування. 

«Ми – раби слів», – сказав Маркс, а потім це буквально повторив 

Ніцше.  Сугестивність за допомогою слова – глибинна властивість 

психіки, що виникла набагато раніше, ніж здатність до аналітичного 

мислення. 

Гітлер ж, писав в праці «Моя боротьба»:  «Силою, яка привела в рух 

великі історичні потоки у політичній чи релігійній області, було з 

незапам’ятних часів тільки чарівна могутність вимовленого слова. 

Велика маса людей завжди підкоряється могутності слова» [13].   

Мова образів. Дуже часто слова, що мають самий невизначений 

сенс, надають найбільший вплив на юрбу. 

Знакові системи. Якщо людина сприйняла абсурдне кількісне 

твердження, його вже майже неможливо витиснути не тільки логікою, 

але й кількісними ж аргументами. Маніпулюча сила числа багаторазово 

зростає, коли числа пов’язані в математичні формули та рівняння – 

здоровий глузд проти них безсилий. 
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Тиша. Щоб запобігти можливості зародження власних груп 

інтелігенції в масі керованих, їх потрібно повністю позбавити тиші. 

Складається таке звукове та шумове оформлення навколишнього 

простору, що середньо статистична людина не має достатніх проміжків 

тиші, щоб зосередитися і додумати до кінця зв’язну думку. 

Соціальні стереотипи. Жодна людина не може прожити без 

«автоматизмів» у сприйнятті і мисленні – обдумувати заново кожну 

ситуацію у неї не вистачить ні психічних сил, ні часу. Стереотипи 

можуть бути використані як мішені для маніпуляції. Якщо вдається 

підштовхнути великі маси людей бачити якесь громадське явище через 

потрібний маніпулятору стереотип, то незгодним стає дуже важко 

звернутися людей до здорового глузду, переконати їх зупинитися, 

подумати, не приймати поспішних небезпечних рішень. Ніцше 

зауважив: «Так як бракує часу для мислення та спокою в мисленні, то 

тепер вже не обговорюють незгодних думок, а задовольняються тим, що 

ненавидять їх». 

Почуття. Можна сказати, що у великій маніпуляції свідомістю гра 

на почуттях – обов’язковий етап. Засновник вчення про маніпуляції 

свідомістю маси Г. Ле Бон писав: «Маси ніколи не вразити логікою 

мовлення, але їх вражають почуттєві образи, які народжують певні слова 

та асоціації слів». У натовпі здавна відомі явища, яких немає в 

індивідуальній психіці–наслідування, стихійне поширення масового 

почуття [14].  

Уява. Ле Бон писав у книзі «Душа натовпу»: «Могутність 

переможців і сила держав ґрунтуються на народній уяві. Не факти самі 

по собі вражають народну уяву, а те, яким чином вони розподіляються і 

подаються юрбі. Хто володіє мистецтвом справляти враження на уяву 

юрби, той і володіє мистецтвом нею управляти». 

Увага. Завдання маніпулятора – переконати. Для цього треба 

насамперед привернути увагу до повідомлення. Потім треба, щоб 

людина запам’ятала це повідомлення. 

Маніпулятори свідомістю подібні до фокусників: вони відволікають 

увагу від головного об’єкта. 

Пам’ять. Із одного боку, треба, щоб людина запам’ятала або завчила 

до автоматизму якусь думку, метафору, формулу. Із іншого боку, буває 

необхідно «відключити» її короткострокову чи історичну пам’ять – вони 

створюють психологічний бар’єр проти навіювання. 
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Впізнавання. У маніпуляції свідомістю впізнавання відіграє ключову 
роль, бо породжує хибне відчуття знайомства. Діючи через ЗМІ 
маніпулятори  головну ставку роблять на мимовільне запам’ятовуван-
ня [15]. 

Сучасна політика не можлива без технологій політичного 
маніпулювання. 

Політичне маніпулювання – система способів психологічного 
впливу на маси, які політичні влади використовують із метою 
політичного обману, впровадження у свідомість народу ілюзорних 
вистав про політичне життя. Маніпулювання в політиці має глибоке 
гносеологічне коріння, оскільки політика є область складна, часто 
схована від ока простих людей, надзвичайно суперечлива, і може бути 
брехливою, аморальною, нечесною та ін. Тому зрозуміти простій людині 
політичні події, їх пояснити, оцінити – досить складно. Не випадково 
багато з людей, будучи об’єктом маніпуляцій, не прагнуть вийти із цього 
плану, задовольняються одним судженням про політика одним словом 
«подобається» або «не подобається». Органи політичної влади 
недемократичних режимів завжди прагнуть тримати народ, соціальні 
спільності людей у стані об’єкта, використовуючи засоби масової 
інформації для насадження вигідних владі стереотипів, поглядів, цілей, 
ідеалів та ін. Політика при цьому розуміється як воля влади, 
закамуфльована під владу народу [16, с. 187]. 

Політологи політичне маніпулювання досліджують у двох 
напрямах. Перший – апологетичний, згідно із  яким політичне маніпу-
лювання розглядається як необхідний засіб управління свідомістю мас. 
Другий –соціально-критичний – кваліфікує політичне маніпулювання як 
принципово новее сприйняття соціальної дійсності [16, с. 189–91]. 
Обидва напрямки мають сенс, особливо в умовах принципово нової ролі 
засобів масової інформації у формуванні масової свідомості. 

Технологія політичної маніпуляції, за визначенням В. Амеліна, 
здійснюється завдяки впровадженню у свідомість під виглядом 
об’єктивної інформації несправжнього, однак бажаного для окремих 
груп змісту; впливу на больові точки суспільної свідомості, які 
спричиняють страх, тривогу, ненависть; реалізації певних прихованих 
цілей, досягнення яких комунікант пов’язує з підтримкою громадською 
думкою своєї позиції. 

Політичні маніпуляції є двох видів – міжособові і масові. І ті, й інші 
мають відповідну мету і технології, завдяки яким досягають мети. 

Для здійснення міжособових маніпуляцій важливо знати тип і 
особливості, оскільки саме з їх урахуванням і чиниться вплив на людину, 
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а для того щоб маніпулювати групою людей, особливо великою, 
необхідно досконально знати її загальні характеристики, вразливі місця. 

Історія знає достатньо маніпуляторів – психологічно сильних або 
просто неординарних особистостей, які вміло впливали не лише на 
одиниці, а й на великі групи людей завдяки особистісним якостям, уміло 
використаним технологіям обробки громадської думки у власних або 
корпоративних інтересах. Наполеон, А. Гітлер, Й. Сталін, М. Горбачов, 
десятки інших політиків досконало володіли технологією формування 
громадської думки за рахунок як власних рис, якостей, здібностей та 
умінь, так і своїх підлеглих, а також за допомогою різноманітних засобів 
масової інформації. 

Політичні маніпуляції найбільше використовуються з метою досяг-
нення влади, її реалізації та утримання. Мета будь-якого маніпулятора 
чи групи маніпуляторів підпорядкувати власній волі іншу людину чи 
групу людей. 

Маніпуляції в політиці – не що інше, як спекуляція на людських 
емоціях і почуттях. Звідси – релігійні війни, глибокі національні сутички 
і конфлікти, фанатизм, екстремізм, тероризм та інші явища, основою 
яких є передусім вторгнення в глибинні почуття не лише окремих людей, 
а й цілих народів і націй. 

У політичній маніпуляції використовується все: виразна мова жестів 
(М. Горбачов); окремі характерні звички (сигара У. Черчілля, люлька 
Й. Сталіна); красномовна на рівні акторства риторика (Ф. Кастро) тощо. 
Однак найсильніше і найрезультативніше політичне маніпулювання 
здійснюється за допомогою масмедіа–преси, радіо, телебачення, 
реклами та інших інформаційних засобів [17, с. 265]. 

Завдяки засобам масової інформації створюються і ефективно ви-
користовуються як елементи політичної маніпуляції різноманітні іміджі, 
образи, умовні формули і штампи, стереотипи поведінки, подаються 
заздалегідь заготовлені відповіді на запитання, що хвилюють багатьох. 
Маніпулятивний арсенал засобів масової інформації добре відомий: 
навмисне перекручування реального стану речей шляхом замовчування 
одних фактів і нав’язування інших, публікація нереальних (брехливих) 
повідомлень, пробудження в аудиторії негативних емоцій за допомогою 
візуальних засобів або словесних образів тощо. 

У світовій історії є не мало прикладів вдалої маніпуляції. Зі 
свідомістю цілих народів в різні епохи «гралися» егоїстичні царі, 
самозакохані королі, тиранічні вожді та спраглі до військових трофеїв 
безумні полководці. Їхня харизма, образ, який вони собі створили легко 
сприймався суспільством. Навіть нині, в столітті безмежного потоку 
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інформації, людьми вправно та таємно керують сотні політиків 
маніпуляторів. 
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Російське вторгнення в Україну в 2022 р.:  
причини та наслідки 

 
24 лютого 2022 р. Президент РФ В. Путін під час відеозвернення 

оголосив про своє рішення провести на території України «спеціальну 
військову операцію». Широкомасштабне військове вторгнення стало 
продовженням військової інтервенції Росії, що розпочалася ще у 2014 р. 
окупацією Криму, захопленням частини Луганської та Донецької 
областей та створенням т.зв. ЛНР та ДНР. Проте, якщо у попередній 
період Росія заявляла про відсутність її військ на території України, то з 
2022 р. військовий конфлікт набув відкритої фази. Відмітимо, що 
вторгненню передувало підписання В. Путіним 21 лютого 2022 р. указу 
про визнання «незалежності» ЛДНР [8]. Таке рішення свідчило про 
вихід Росії з Мінських домовленостей.  

Однією із заявлених цілей проведення «спеціальної військової 
операції» стали «демілітаризація» та «денацифікація» України під 
приводом «захисту людей, які впродовж восьми років піддаються 
знущанням, геноциду з боку київського режиму» [6]. Однак це не 
відповідало дійсності. Міжнародними правозахисними організаціями, 
зокрема, Фрідом Хауз в 2021р. не було зафіксовано суттєвих порушень 
в Україні за мовною чи за національною ознаками [1].  

Офіційні роз’яснення термінів «демілітаризація» та «денаци-
фікація»  як і самі наміри Путіна, відсутні. Проте раціональність 
політичних кроків Москви можна простежити за наслідками перебігу 
військових дій. Цілі Кремля були набагато амбітніші і залежали від 
успіху просування вглиб території України. Із огляду на те, що на 
першому етапі здійснювався наступ з півночі на Київ, Харків, Чернігів і 
одночасно з півдня і сходу, то однією зі стратегічних цілей Кремля стало 
захоплення столиці України та відсторонення політичного керівництва 
від влади. Такий висновок можна зробити з практики окупації міст, 
зокрема Херсону. Там російські війська встановлювали свою владу, 
змінювали державну символіку на російську та готували населення 
м. Херсон до т.зв. «референдуму», що мав стати чинником легітимації 
російської влади на даній території у формі Херсонської народної 
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республіки. Звідси припускаємо, що реалізація плану по захопленню 
Києва передбачала подібний сценарій розвитку подій і вписувалася в 
проголошену Путіним «денацифікацію» України.   

Плани Росії щодо завоювання Києва впродовж декількох днів 
залишилися нереалізованими. Невдачі як в стратегічному плануванні, 
так і в оперативному виконанні, позбавили збройні сили РФ можливості 
перетворити численну силу в вирішальну превагу. Причиною їх невдач і 
поразок також став високий професіоналізм української армії, яка мала 
восьмилітній досвід ведення військових дій в рамках антитерористичної 
операції на сході України. Це дозволило зупинити переважаючі сили 
росіян на підступах до Києва, Харкова, Сум та в ході контрнаступальних 
дій змусити їх відступити. На початку квітня 2022 р. українські війська 
повністю звільнили від російських військ Київську, Сумську та  
Житомирську області. Центр воєнних дій перемістився на Схід та 
Південь України.  

Україна отримала безпрецедентну підтримку з боку міжнародного 
співтовариства. Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції від 
2 березня 2022 р. засудила російське вторгнення в Україну та назвала 
його агресією Російської Федерації проти України. Підтри-
мала резолюцію 141 країна [3]. На цьому фоні помітні дипломатичні 
досягнення України. Серед них відмітимо реалізацію прискореної 
процедури подачі заявки до Європейського Союзу. 28 лютого 2022 р. 
Президент України В. Зеленський, Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль 
та Голова Верховної Ради України Р. Стефанчук спільно підписали 
заявку на членство у України в Європейському Союзі [7]. У березні 
2022 р. завершилось приєднання української енергосистеми до ENTSO-
E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) – 
європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Таким 
крокам передувало від’єднання України від енергосистем Росії та 
Білорусі, що загалом дозволило підвищити економічну складову 
національної безпеки держави.  

Дипломатичними успіхами держави стали отримання значної 
фінансової допомоги від ЄС, США та Великобританії; досягнення 
домовленостей щодо введення економічних санкцій проти Росії, ведення 
перемовин щодо гарантування безпеки України та її повоєнного 
відновлення. Особливо важливою стала військова допомога від 
європейських держав. Вона ґрунтувалася, з одного боку, на підтримці 
демократичних цінностей, які відстоює Україна. На думку Президента 
України В. Зеленського «Україна сьогодні воює за цінності свободи й 
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демократії, і інші країни цивілізованого світу мають підтримати нашу 
державу в цій боротьбі» [4].  

Російське вторгнення в Україну піддало випробовуванню 
європейську систему безпеки, змусивши держави до консолідації та 
узгодження дій щодо Росії. Це не очікував В. Путін. Його політика до 
2022 р. будувалася на намаганні дезінтегрувати європейські держави 
використовуючи їхню енергетичну залежність. Проте політика Кремля 
частково вдалася. Зокрема, Угорщина відмовилася надати дозвіл Україні 
на транзит озброєння через побоювання зростання ціни на газ із Росії. У 
той же час держава надавала гуманітарну допомогу для України та 
частково приєдналася до економічних санкцій ЄС щодо Росії. 

Для європейських держав існувала реальна загроза ймовірного 
продовження наступу росіян у випадку захоплення України. Про 
готовність такого наступу неодноразово заявляли президенти Польщі, 
Литви, Латвії. Попри тиск з боку Росії вони продовжували постачати 
Україні необхідну зброю. Відмітимо, що найбільшими постачальниками 
стали США, Польща та Великобританія. Отримання новітнього 
озброєння допомогло посилити протиповітряну оборону держави, 
стримати противника та здійснювати контрнаступальні заходи.  

Військове вторгнення РФ супроводжувалося обстрілами житлових 
районів українських міст і населених пунктів з використанням важкої 
артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет, 
заборонених фосфорних та касетних снарядів. Це викликало в окремих 
містах гуманітарну катастрофу. За підрахунками Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини за період з 24 лютого  по 
18 квітня 2022 р. зафіксовано 4890 випадків загибелі або поранення 
цивільних осіб в Україні: 2072 загиблих і 2818 поранених [2]. Проте 
реальні цифри є значно вищими, так як отримати інформацію з місць, де 
тривають інтенсивні бойові дії, досить складно. Багато повідомлень із 
місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного 
населення, все ще потребують підтвердження. Внаслідок війни майже 
п’ять млн українців залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще 
мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. 14 квітня Верховна 
Рада України ухвалила Постанову про вчинення Росією геноциду в 
Україні. У документі також міститься відповідний заклик до міжна-
родних інституцій і парламентів країн світу. Це важливий акт, який 
ініціював процес міжнародного політико-дипломатичного і юридично-
правового визначення злочинів, скоєних російськими силами на 
території України в період воєнної агресії з 24 лютого 2022р. [5]. 
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Отже, широкомасштабне військове вторгнення Росії в Україну в 
2022 р. є подальшою спробою захоплення українських територій під 
виглядом  захисту російськомовного населення. Інтервенція загрожує не 
лише українській, а й європейській системі безпеки і свідчить про грубе 
порушення міжнародного права з боку Росії. У результаті світ став 
біполярним та хитким. На боці України стали держави, об’єднані на 
захисті демократичних цінностей, територіальної цілісності та неза-
лежності держави. Така консолідація, помножена на військову, гума-
нітарну, економічну допомогу Україні, є фундаментом для побудови 
нової системи колективної безпеки, де наша країна відіграє роль 
повноправного суб’єкта.  
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Роль філософії, логіки та критичного мислення у 
гуманітаризації вищої освіти: методологічний аспект 

 
Одним з головних завдань філософії освіти є формування людини 

нової якості, з таким типом світогляду, який би забезпечив її гармонійну 
взаємодію і з природою, і з іншими людьми. За таких умов діалог 
основних суб’єктів освіти буде виглядати як постійний фактор 
прогресивного розвитку цих суб’єктів у межах творчого діалогу [1, 
с. 123]. 

Філософія, логіка й критичне мислення як засоби формування 
логічної культури та невід’ємна умова гуманітаризації освіти сьогодні  
розглядаються у працях багатьох дослідників. Наприклад, 
Т. В. Піонтковська досліджує логіку у структурі академічно-універси-
тетської філософії України ХІХ – початку ХХ ст. [7]. О. В. Кузнєцова, 
розглядаючи окремі сторони сприяння інтелектуальному розвиткові 
учнів шляхом вивчення прийомів правильного (логічного) мислення, 
розглядає деякі методичні прийоми і педагогічні технології викладання 
логіки в пропрофільних класах гімназії (5–7 класи) [5, с. 248]. 
Г. Д. Єрушевич аналізує принципи викладання курсу логіки на 
гуманітарних факультетах вищих закладів освіти [3, с. 186]. 

Зокрема, М. В. Костицький вважає, що, визначаючи глибинну суть 
поняття «методологія», необхідно визначитись, з чим його ото-
тожнювати (наприклад, з філософією чи з логікою). Взагалі, насамперед, 
воно слугує основою для розвитку наукового світогляду. На думку 
дослідника, потрібно відмовитися від ієрархічного розташування 
методологій. Їх використовування та побудова – це пріоритет особистого 
бачення конкретного вченого [4, с. 6]. Також науковець розглядає 
методологію як індивідуальну світоглядну систему, наголошуючи на її 
суб’єктивності. Формальна логіка наближена до математики не тільки у 
походженні, але й у теоретичних прийомах здійснення пізнання та 
доведення [4, с. 7]. 

Інтерес до філософсько-світоглядних знань є надзвичайно 
сприятливою передумовою ефективного викладання філософії. Ста-
більний інтерес до філософських знань, схильність до їх поглибленого 
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освоєння особливо виявляється за умови постійного підтримання їх 
зв’язків із профілем навчального закладу, факультету. Дієвим чинником 
формування мотивацій освоєння філософії є також позитивна 
емоційність, покликана забезпечувати сприятливий для навчання 
психологічний клімат. Ефективна методика викладання філософії 
передбачає й ретельне врахування особливостей психології пам’яті. 
Мотивація у формі почуттів, переживань, ідеалів орієнтує на освоєння 
знань у процесі навчання, які є засобом формування особистості у 
цілісності її внутрішнього життя. Особливо це стосується філософських 
знань [6]. 

Викладання філософії вимагає уваги до проблем логіки навчального 
предмету. Зокрема, виокремлюються такі варіанти останньої: «1) роз-
гортання виділеного змісту наукових знань як навчального предмета в 
його історичній послідовності (принцип суміщення онто- й філогенезу 
наукових знань); 2) відтворення в навчальному матеріалі логічної 
структури сучасного стану розвитку наукової дисципліни (вимога 
відповідності сучасним науковим поглядам і стилю мислення); 
3) розгортання змісту навчального предмета відповідно до законо-
мірностей формування пізнавальних можливостей учнів (гуманістична 
вимога розвивального навчання)» [2, c. 21].  

Оскільки дані варіанти розглядаються як поєднані, то проблема 
логіки навчального предмета розглядається як проблема оптимального 
поєднання вимог логічної стрункості й лаконічності, історичної 
послідовності й психологічної обґрунтованості. Тому, у викладанні 
філософії необхідно подолати пряме «онтологізування» і практикувати 
усвідомлений плюралізм мов і дискурсів, методів і підходів. Задача 
викладача – навчити студентів філософствувати, розмірковувати, 
сперечатись, доводити. Це необхідна умова їх методологічного філо-
софського мислення. А цього можна досягнути обговоренням 
конкретних задач, викладаючи проблему доступно для сприйняття 
студента, а також – шляхом професійної спрямованості у викладанні 
філософії. Студентові слід показати, навіщо йому потрібна філософія, як 
нею користуватися; довести, що філософія, врешті-решт, – це не тільки 
знання про світ, але й підґрунтя для самовизначення людини [8, с. 69]. 

Також, важливим для навчально-виховного процесу є психоло-
гічний чинник. Він відображає ступінь готовності суб’єктів до реалізації 
навчально-виховної діяльності, атмосферу її розгортання. Тому 
психологічні питання навчально-виховного процесу посідають вагоме 
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місце у контексті сучасної методики викладання філософії. Психоло-
гічний чинник репрезентує стан, настрої, переживання, він є наскрізним 
для суб’єкт-суб’єктного відношення у навчально-виховній діяльності [6]. 

 Таким чином, дієву роль у навчально-виховному процесі покли-
кана виконувати науково-методична робота. Для навчально-виховного 
процесу важливим є психологічний чинник, який репрезентує стан, 
настрої, переживання. Він є наскрізним для суб’єкт-суб’єктного 
відношення у навчально-виховній діяльності. У процесі викладання 
філософії слід ретельно враховувати особистісні риси студента.  

Сприятливими передумовами ефективного викладання філософії є: 
інтерес до філософсько-світоглядних знань, позитивна емоційність, 
мотивація у формі почуттів, переживань, ідеалів, врахування особли-
востей психології пам’яті. Оскільки фундаментальною особистісною 
характеристикою, необхідною для вкорінення і розвитку всіх духовних 
основ, є сенс людського буття, і першочерговий розвиток сенсожиттєвих 
орієнтирів забезпечує можливість побудови всього процесу виховання 
духовності, то в процесі викладання філософії слід забезпечити 
конструктивний діалог між викладачами та студентами, з урахуванням 
суб’єктивних та об’єктивних ціннісних ідеалів в межах відповідних 
концепцій сучасної філософії освіти. 

 Особливим методологічним підходом до формування знання, яке є 
результатом пізнавальної діяльності людини, є логічний аналіз. Для його 
здійснення необхідно звернутися до природної та штучної мов, 
використовуючи, як знаряддя, логічні закони. Відповідно, виявляються 
складові знання, з’ясовується логічне значення їх істинності та хибності, 
а також логічної експлікації понятійно-категоріального апарату.  

За допомогою мислительних прийомів аналізу та синтезу 
здійснюється розчленування проблеми на складові компоненти, 
відбувається поступове їх розв’язання, а після цього, – як наслідок, 
інтеграція, об’єднання, – але вже на вищому рівні, – об’єднання даних 
складових в єдине ціле. У процесі здійснення цієї процедури виявляється 
можливим проведення аналітичного дослідження структурних 
елементів і встановлення специфічних властивостей  їх взаємозв’язків. У 
цій процедурі полягає суть логічного пізнання, яке полягає у 
використанні його основних методів. Слід зауважити, що методологія 
логічного пізнання включає в себе оперування такими методами, як 
сходження від загального до конкретного, узагальнення, гіпотеза, 
моделювання, індукція, аналогія, абстрагування, ідеалізація, екстра-
поляція та ін.   
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Одним із сучасних втілень «науки міркувати», пристосованим саме 
для сприйняття текстів природної мови,  є послідовне критичне 
мислення.  

Людство напрацювало велику кількість повсякденних й акаде-
мічних засобів навчання критиці. Серед них – академічна дисципліна 
«Критичне мислення», яка набула широкого визнання у системі освіти 
Північної Америки після Другої світової війни. Американський фахівець 
Річард Пауль у книзі «Критичне мислення: що потрібно кожній людині, 
щоб вижити в швидкоплинному світі» запропонував таку робочу 
дефініцію: критичне мислення – це мислення про мислення, коли ви 
мислите задля вдосконалення свого мислення. Тут є важливими дві 
обставини: 1) критичне мислення – це не просте мислення, а мислення, 
яке спричиняє самовдосконалення; 2) бажане самовдосконалення 
приходить з навичками використання стандартів коректної оцінки 
процесу мислення. Коротко кажучи, це самовдосконалення мислення на 
підставі певних стандартів [12, p. 97]. 

За визначенням групи експертів на чолі з Р. Facione, виділені 
наступні характеристики, що є складовими критичного мислення у 
розумінні авторів: інтерпретація (категоризація, розшифровка значень, 
тлумачення значень), аналіз (перевірка ідей, визначення аргументів, 
аналіз аргументів), оцінювання (оцінювання тверджень, оцінювання 
аргументів), логічність (перевірка доказів, порівняння альтернатив, 
побудова висновків), пояснення (визначення результатів, обґрунтування 
процедур, представлення аргументів), саморегуляція (самооцінка, 
самокорекція) [13, р. 9]. 

Зокрема, логічність (inference) означає визначення та збереження 
необхідних елементів для побудови обґрунтованого висновку; форму-
лювання припущень та гіпотез; сприйняття адекватної інформації та 
знаходження висновків з отриманої інформації, тверджень, принципів, 
доказів, оцінювань, переконань, думок, понять, описів, запитань, або 
інших форм представлення інформації. Як проміжні навички логічності, 
експерти визначили: перевірку доказів, порівняння альтернатив та 
побудову висновку. 

Особистість, яка критично мислить, використовує критичне 
мислення як засіб корекції та ліквідації помилок, насамперед, у власному 
мисленні. При цьому здійснюються не окремі розумові дії та операції, а 
сам процес мислення, пов’язаний із такими основними характе-
ристиками, як відчуття життєвої ситуації, здатність до висновків, 
самокорекція. 
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За своєю суттю критичне мислення є діалогічним, тобто являє 
безперервну дискусію. Увага в ній зосереджується більше на предметі 
дискусії, а не на індивідуумах. Головна мета дискусії – сприяти кращому 
функціонуванню процесу пізнання. 

Прикметно, що критичне мислення виявляється зовсім не 
нейтральним елементом медіа-освіти (або, ширше, – освіти, що 
відповідає сучасним світовим стандартам) [10, с. 32]. Сутнісний 
взаємозв’язок критичного мислення й демократичної ментальності 
аналізувався неодноразово [9, с. 7]. За умов становлення молодої 
української демократії критичне мислення виступає вкрай актуальним 
елементом громадянської освіти, спрямованої на трансформацію 
пострадянської ментальності відповідно до загальнодемократичних 
цінностей [11, с. 86]. 

Таким чином, у викладанні філософії необхідно подолати пряме 
«онтологізування» і практикувати усвідомлений плюралізм мов і 
дискурсів, методів і підходів. Логіка є інструментом виконання 
інтелектуальних дій людиною. Її методи є засобами усіх рівнів пізнання, 
тому кожна людина повинна вміти добре оперувати ними. Критичне 
мислення виявляється в здатності самостійно вказати на причину 
загально прийнятих стандартів або заперечити їх, висуваючи суттєві та 
переконливі аргументи. Це мислення є нестандартним. Воно не може 
ґрунтуватися на алгоритмах чи на інших механічних процедурах. В його 
основі лежить здатність до самостійних логічно грамотних роздумів і 
суджень; тобто уміння не піддаватися впливу чужих думок. До 
критичного мислення вдаються у тих випадках, коли необхідно зважити 
та оцінити альтернативи, а також коли потрібні оцінка пріоритетів і 
визначення достовірності й доречності. 

Список використаних джерел 
1. Буруковська Н. В. Основні рівні і аспекти філософії освіти. Вісник Донецького

державного університету економіки та торгівлі: серія Гуманітарні науки.
Донецьк, 1999. № 1. С. 122–124.

2. Гончаренко С. І., Пастернак Н. В. Проблема підвищення теоретичного рівня
освіти. Педагогіка і психологія. 1998. № 2. С. 16–29.

3. Єрушевич Г. Д. Про викладання курсу логіки на гуманітарних факультетах
вищих закладів освіти. Проблеми викладання логіки і дисциплін логічного циклу:
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 13–14 травня 2004 р. Київ: Видав.-
поліграф. центр «Київський ун-т», 2004. 126 с.

4. Костицький М. В. Логіка як методологія наукового пізнання (зокрема в
правознавстві). Філософські та методологічні проблеми права. 2014. № 1.
С. 313.



Наукові та навчально-методичні публікації професорсько-викладацького складу 

5. Кузнєцова О.

71 

 В. Деякі прийоми викладання логіки у профільних класах гімназії.
Didactics of mathematics: Problems and Investigations.Issue № 25. 2006. С. 248.

6. Максюта М.Є. Мотиваційні чинники викладання і навчання: деякі аспекти
філософської освіти в аграрних навчальних закладах. Мультиверсум.
Філософський альманах. Київ: Центр духовної культури, 2006. № 57. URL:
http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_57/Maxuta.htm (дата звернення: 5.04.2022).

7. Піонтковська Т.В. Логіка у структурі академічно-університетської філософії
України ХІХ – початку ХХ ст. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ:
Центр духовної культури. 2004. № 42. URL: http://www.filosof.com.ua/
Jornel/M_42/Piontkovska.htm (дата звернення: 15.04.2022).

8. Суворова О. С. Формирование мировоззрения студентов в процессе
преподавания философии. Акмеология: науч.-практ. журнал. 2005. № 3.
С. 67–70.

9. Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление. Проблема мирового
образования ХХІ века. Харьков, 1999. С.5–10.

10. Тягло О. В. Критичне мислення – сучасна освітня інновація. Вісник
Національного університету внутрішніх справ. Спецвипуск. Харків, 2002.
С. 29–35.

11. Тягло О.В. Як розбудовувати громадянську освіту в Україні? Наукові записки
Києво-Могилянської академії. Політичні науки. 2001. Т.18. С. 84–89.

12. Paul R.W. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive In А Rapidly
Changing World.3-rd edition revisited. Santa Rosa, CA. 1993. P. 97–98.

13. Peter A. Facione, Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes
of Educational Assessment and Instruction, «The Delphi Report», The California
Academic Press, CA. 1990. Р. 6–11.

Ю. Ємельянова – доктор філософських наук, 

професор кафедри політології та публічного 

управління ВНУ  імені Лесі Українки9 

Питання територіальної цілісності як елементу 

 Стратегії забезпечення державної безпеки України 

Важливим документом, який визначив реальні й потенційні загрози 

державній безпеці України, напрями та завдання державної політики у 

сфері державної безпеки, тим самим створюючи основу для планування 

і реалізації заходів у сфері державної безпеки, є Стратегія забезпечення 

державної безпеки України. У документі територіальна цілісність країни 

розглядається як об’єкт забезпечення державної безпеки, там вказані 
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явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або 

можуть унеможливити чи ускладнити захищеність територіальної 

цілісності української держави [1].  

Надзвичайно важливо, що загрозою державній безпеці України 

вказана агресивна політика Росії, яка до 24 лютого 2022 р. відбувалася у 

формі гібридної війни, підчас якої системно застосовувалися політичні, 

економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, у тому числі, 

пропаганда. У тексті Стратегії пропаганда визнана «деструктивною», 

такою, що націлена на підрив суспільної цілісності всередині України.  

Використовуючи суспільні протиріччя, розпалюючи ворожнечу, 

провокуючи конфлікти та підриваючи суспільну єдність, російська 

деструктивна пропаганда використовувала неспроможність української 

держави ефективно протистояти інформаційній експансії Росії. 

Чинниками слабкості протидії пропаганді стала відсутність цілісної 

інформаційної політики молодої держави, технічні і правові недоліки 

національної інформаційної і комунікаційної інфраструктури тощо. 

Найбільш небезпечна ситуація із застосуванням деструктивної 

пропаганди склалася на момент затвердження Стратегії у лютому 2022 р. 

на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та у 

місті Севастополі, а також в окремих районах Донецької та Луганської 

областей: населення саме цих територій стало об’єктом проведення 

спеціальної інформаційної операції зі сторони Росії. Порушення 

суверенітету і територіальної цілісності України, у свою чергу призвело 

до загострення суспільно-політичної і економічної ситуації в державі, 

підірвало її обороноздатність, створило велику хвилю внутрішньої 

міграції населення, і загалом загальмувало подальший поступ у бік 

євроінтеграції України. 

Згідно зі Стратегією, сектор безпеки і оборони країни становить 

собою комплексне багатовимірне соціальне, суспільне і державне 

утворення, яке складається з різних елементів, взаємопов`язаних і 

взаємодіючих між собою, має характер системної цілісності. Понятійна 

категорія «сектор безпеки» почала використовуватись у 90-ті рр. 

минулого століття у нормативних та програмних міжнародно-правових 

документах та резолюціях міжнародних безпекових організацій. Так, 

ст. 17 Конституції України визначає правові основи захисту державного 

суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України 

та інші аспекти забезпечення національної безпеки і оборони.  
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Сектор безпеки регулює також низка законодавчих актів, в яких 

визначено компетенцію і повноваження державних органів у цій сфері. 

Окрема галузь законодавства, що регламентує національну безпеку і 

оборону поповнюється підготовленими кадрами: слухачі та студенти 

відповідних закладів вищої освіти, військовослужбовці Управління 

державної охорони України з його оперативними, технічними, 

спеціальними й аналітичними підрозділами, а також підрозділами 

кадрового, правового, адміністративно-господарського забезпечення 

тощо. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки 

української держави аналізуються і висвітлюються провідними науков-

цями та експертами у галузі національної безпеки [2; 3]. 

Важливість існування сучасної стратегії національної безпеки під-

креслюють відомі ізраїльські військові Г. Айзенкот і Г. Сибоні, які  

зазначають, що національна стратегія включає у себе політичні, 

військові, економічні та поведінкові субстратегії, а також аспекти, що 

пов’язані із соціальними, демографічними та різними іншими проце-

сами [4].  

Зберігають своє значення і класичні підходи до стратегічного 

планування у галузі оборони і у сфері національної безпеки. Загалом 

стратегічні документи мають визначити бажану модель розвитку такої 

держави, що гарантує збереження її державного суверенітету, 

територіальної цілісності країни, повагу до прав і свобод людини, що в 

цілому сприяє економічному та культурному процвітанню нації та ролі 

певної держави у міжнародному співробітництві тощо. Під час 

створення такого типу стратегії проводиться аналіз регіонального і 

глобального безпекового середовища, оцінюється поточна соціальна 

ситуація в країні та можливі довгострокові її зміни, необхідні ресурси 

для втілення найбажанішого сценарію розвитку суспільства. До 

створення подібного роду стратегії залучаються провідні інститути і 

спеціалісти у різних галузях функціонування суспільства як складної 

системи [5].  

Серед напрямів і завдань державної політики у сфері державної 

безпеки проблематика територіальної цілісності здається такою, що 

вимагає додаткового аналізу і висвітлення. Частиною цієї проблематики 

є питання безпеки державного кордону, його організації та охорони: 

правлячі кола РФ вважають Україну елементом своєї соціокультурної 

системи і обґрунтовують свою агресивну позицію відсутністю 

повноцінного облаштованого державного кордону між Україною і 
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Росією. Починаючи з 2014 р. Україна реалізовувала проект «Стіна», який 

передбачав створення фортифікаційної системи із окопів та парканів 

уздовж її суходільного кордону з Росією. Метою влаштування цього 

механічного бар’єру з його спорудами і технологічним забезпеченням 

була необхідність стримування незаконного переходу на українські 

території як диверсійних груп, так й контрабандистів. Складний рельєф 

місцевості (річки, болота), необхідність отримувати дозволи на роботу 

поблизу маршрутів магістральних міжнародних нафто-, газо- та 

аміакопроводів, та й стан української економіки не дозволили швидко 

просуватися проекту, тож на початку війни Державній прикордонній 

службі України були передані в експлуатацію лише десятки кілометрів 

цієї споруди на Луганщині та Чернігівщині [6; 7].  

Україна стикається із проблемою нелегальної міграції у зв’язку з 

необлаштованим кордоном і тим самим не виконує своїх зобов’язань 

перед країнами – членами ЄС та НАТО щодо впровадження адекватних 

дій по протидії загрозам безпеці Європейського Союзу та іншим країнам 

– членам НАТО, однією з яких і є протидія нелегальній міграції. Разом із 

нелегальними мігрантами в Україну потрапляють організовані злочинні 

угруповання, що поширюють сепаратистські настрої, а після початку 

війни ще й групи диверсантів. 

Безумовно, забезпечення подальшого розвитку та покращення 

загальнодержавної системи захисту державного кордону, зокрема 

імплементації європейських стандартів прикордонної безпеки, скоорди-

нованої діяльності державних органів України та військових формувань 

для системного розвитку інтегрованого управління кордонами, а також 

посилення міграційного контролю на державному кордоні (п. 24 

Стратегії) буде сприяти безпеці територіальної цілісності України, але ці 

зусилля не враховують ще один аспект проблематики територіальної 

безпеки сучасної країни. Йдеться про той аспект функціонування 

суспільства, якій, згідно із класифікацією національної безпеки 

вітчизняних дослідників В. Горбуліна та А. Качинського, торкається  

сфер життєдіяльності суспільства і містить загрози в економічній, 

політичній, оборонній, міжнародній, соціальній, інформаційній, 

науково-технічній, екологічній, культурній і духовній сферах [5, с. 203–

205]. 
Сучасна методологія соціальних досліджень, яка збагатилася соціо-

культурним підходом, вимагає акцентування уваги під час системного 
аналізу сучасного суспільство на культурних і духовних процесах, тому 
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що технології і методи сучасних інформаційних війн спрямовані на 
завдання шкоди безпосередньо свідомості і підсвідомості людині. 
Мається на увазі так звана «консцієнтальна» війна (від лат. conscientia – 
свідомість, сумління), тобто війна на ураження свідомості, руйнування 
ідентичності, і навіть самої здатності людини до само ідентифікації. 
Дослідники вважають, що консціентальна зброя, на відміну від 
відкритих мілітаристських акцій, метою яких є захоплення територій 
шляхом введення військ, дозволяє захопити на деякий час свідомість 
людей, що проживають на цих територіях. Інформаційна колонізація 
країни-жертви засобами масової інформації, кіномистецтва, теле-
бачення, мережі Інтернет сприяє успіху наступної збройної агресії [8]. 
Прикладом дії подібної технології стало формування верств населення із 
сепаратистськими настроями в окремих прикордонних районах України, 
підтримка проросійських партій і рухів на території країни тощо.  
 

Список використаних джерел 
1. Стратегія забезпечення  державної безпеки: Указ Президента України від 16 

лютого 2022 р. № 56/2022.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#n5 
(дата звернення: 05.05.2022). 

2. Конституція України. Редакція від 01.01.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
(дата звернення: 12.02.2022). 

3.  Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р.№ 2469-
VIII.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 
12.04.2022). 

4. Eisenkot G., Siboni G. Guidelines for Israel’s National Security Strategy. (Кампания 
между войнами: как Израиль переосмыслил свою стратегію противодействия 
пагубному региональному влиянию Ирана). The Washington Institute for Near 
East Policy. 2019. Р. 73. URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/campaign-between-wars-how-israel-rethought-its-strategy-counter-irans-
malign (дата звернення: 12.02.2022). 

5. Горбулін В. П., Качинський А.Б. Засади національної безпеки України. Київ: 
Інтер-технологія, 2009. 272 с. 

6. Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 687-р. Офіційний 
вісник України. 2019. № 70. С. 178. Ст. 3227. 

7. Проворний Є. Що зараз із проектом «Стіна»? АРМІЯ. INFORM.14 вересня 
2021.URL:https://armyinform.com.ua/2019/07/07/shho-zaraz-iz-proektom-stina/ 
(дата звернення: 11.03.2022). 

8. Письменний О. О. Кашперська Д. О. Консцієнтальна війна як передтеча 
інформаційної війни. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки 
держави: тези наук.-практ. конф. (24 червня 2021 р.). Київ: Ін-т УДО України 
КНУ ім. Тараса Шевченка, 2021. С. 127–128. 
 



Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Випуск  11 

 76 

О. Козюпа –  начальник відділу 
забезпечення  діяльності керівництва 
Волинської обласної ради10 

 

Структурні характеристики  
Регламенту Волинської обласної ради 

 
Аналіз інституційної структури обласної ради як інституту 

публічної політики апріорі передбачає використання, насамперед, 
системного підходу, який дозволяє розглядати предмет дослідження як 
сукупність інститутів, які утворюють реальність, що має певні 
властивості та способи взаємозв’язку із оточуючим середовищем. 
Водночас, системний підхід має певні обмеження, оскільки виключає із 
кола досліджуваних феноменів ті, які не підлягають системному 
узагальненню, як, наприклад, етнокультурна специфіка комунікації, 
рівні адекватності сприйняття явищ і процесів тощо. Так, на справедливе 
твердження вітчизняних політологів, положення синергетичної теорії, 
розробленої Г. Хакеном і Й. Пригожиним, «можуть дати можливість 
розглядати ці явища у контексті біфуркації і флуктації як одномо-
ментних змін стану публічності публічної сфери [1, с. 4, 5]. 

Важливим методом дослідження структури органів публічної влади 
у зазначеному питанні є також неоінституційний, який поєднує 
евристичні можливості інституційного та біхевіорального методів, 
оскільки враховує не лише властивості інститутів політичної системи, а 
й поведінку політичних акторів, соціокультурні детермінанти 
суспільного розвитку тощо.  

Метою статті є аналіз Регламенту Волинської обласної ради  у 
контексті забезпечення ефективної взаємодії влади і громади на засадах 
транспарентності. 

Структура ради є похідною від конституційного статусу та природи 
місцевого самоврядування, як окремого інституту народовладдя, 
діяльність якого гарантується державою (ст. 5, 7, 140–146 Конституції 
України) [2]. Волинську обласну раду восьмого скликання, яка 
нараховує 64 депутатські мандати, сформовано за результатами 
місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня 2020 р. 

 Її діяльність базується на принципах законності, гласності, 
колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, підзвітності 
та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та 

 

© Козюпа О., 2022 
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посадових осіб тощо відповідно до норм Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (cт. 4) [3]. Усі проєкти рішень, а також 
ухвалені рішення і розпорядження голови обласної ради про скликання 
сесій розміщуються на офіційному вебсайті ради, а питання, які 
потребують невідкладного вирішення, обговорюються на засіданнях 
постійних комісій і на погоджувальних радах за участю голів фракцій, 
що дає можливість включати їх у порядок денний сесій обласної ради.      

Важливим чинником діяльності обласної ради є її відповідність 
європейським стандартам місцевого самоврядування, насамперед 
положень Європейської хартії місцевого самоврядування. А запорукою 
її успішного функціонування має бути наявність міцного зв’язку вищого 
представницького органу краю з населенням, довіра до нього з боку 
людей, що забезпечується  відповідними механізмами, процедурами та 
інститутами, у тому числі виконанням настанов Закону України «Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» [4], 
«Про доступ до публічної інформації» [5], розпоряджень Кабінету 
Міністрів України: «Про схвалення концепції розвитку системи 
електронних послуг в Україні» (2016); «Про схвалення концепції 
розвитку електронного урядування в Україні» (2010, 2017) та ін. 

Головним документом, що регламентує порядок формування, 
діяльності, форми та засоби комунікації ради з громадськістю, є 
Регламент Волинської обласної ради восьмого скликання (далі – 
Регламент), прийнятий 10 грудня 2020 р. [6]. Із метою вдосконалення 
роботи ради та її відповідності новим умовам та завданням, що постають 
перед вищим представницьким органом краю, до порядку його роботи 
11 лютого 2020 р. внесено зміни [7]. Регламент, що складається із 
145 статей, об’єднаних у 21 розділ, установлює порядок підготовки, 
скликання і проведення сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, 
прийняття рішень ради, формування органів ради, визначає порядок 
здійснення контрольних функцій, інших видів діяльності ради 
відповідно до її повноважень, установлених Конституцією України та 
законами України.  

Забезпечення доступності до широкого загалу рішень, які приймає 
рада, гарантує виконання положення регламенту, де йдеться про те, що 
гласність роботи Ради забезпечується через засоби масової інформації та 
на офіційному вебсайті Ради http://www.volynrada.gov.ua. Рішення 
нормативно-правового характеру, про обласний бюджет та інші, за 
рішенням ради, публікуються у друкованому засобі масової інформації  
(ст. 6 Регламенту). 
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Неодмінною умовою об’єктивного  висвітлення роботи обласної 
ради, перебігу подій на її засіданнях, змісту проблемних або 
конфліктних питань (ситуацій) та їх розв’язання, контроль за своєчасним 
виконанням рішень ради та ін. можливе лише за умови ефективної 
співпраці апарату ради та незалежних ЗМІ. Останнє закріплено у її 
регламенті, де йдеться про те, що акредитація представників ЗМІ 
здійснюється відповідно до ст. 26 Закону України «Про інформацію», на 
підставі заяви окремого журналіста або подання засобу масової 
інформації за підписом керівника. Водночас, працівники пресслужби 
сприяють акредитованим журналістам, працівникам ЗМІ у провадженні 
ними своєї діяльності, завчасно сповіщають їх про місце і час проведення 
сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших публічних заходів, а також 
сприяє створенню умов для здійснення запису і передачі інформації, 
проведення інтерв’ю, отримання коментарів посадових осіб, забезпечує 
їх визначеними місцями в сесійному залі  (ст. 2, 12 Регламенту).    

Із метою створення необхідних умов для журналістів та гро-
мадськості у приміщенні Волинської обласної ради існує прес-центр, 
облаштований сучасним технічним обладнанням. 

Відкритість та гласність роботи представницького органу краю 
забезпечується завчасним оприлюдненням проєктів його рішень з метою 
їх громадського обговорення та внесення пропозицій. Суб’єкти подання 
пропозицій, терміни подання, порядок їх обговорення та прийняття 
визначає ст. 15 і 16 Регламенту ради. 

Діяльність Волинської обласної ради характеризує прагнення 
перетворити публічне управління на більш ефективний, прозорий і 
підзвітний громадянам процес за допомогою використання сучасних 
інформаційних технологій, які вписуються у концепт електронної 
демократії. Зазначена форма публічного управління шляхом 
запровадження різних форм і механізмів е-урядування набула значного 
поширення у розвинутих європейських країнах. 

Так, чинником забезпечення гласності у діяльності обласної ради є 
фіксація перебігу роботи її сесійних засідань на електронних носіях. За 
Регламентом ради її секретаріат, «веде облік кількості присутніх 
депутатів, осіб, які бажають виступити, здійснює запис пленарних 
засідань Ради за допомогою електронної системи “ВІЧЕ”, веде 
протоколи засідань, реєструє звернення депутатів, депутатські запити і 
запитання, заяви і пропозиції до питань порядку денного засідання Ради» 
(ст. 25). Зокрема, протоколи пленарних засідань ради за її регламентом є 
відкритими та оприлюднюються, а копії протоколів можуть бути надані 
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за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (ст.  63 Регламенту). 

Іншим каналом комунікації між обласною радою та громадою за 
допомогою електронних носіїв є інститут електронних петицій, завдяки 
якому громадяни можуть звернутися до Волинської обласної ради через 
сервіс «Місцеві електронні петиції» вебплатформи «Єдина платформа 
місцевої електронної демократії» (ст. 143). Порядок же розгляду 
зазначених петицій, адресованих раді, визначається шляхом 
затвердження обласною радою рішення з цього питання, що закріплено 
у ст. 144 її Регламенту. 

Результативність такого інституту взаємодії влади та громадськості 
підтверджує одне із останніх рішень Волинської обласної ради 2021 р., 
де йдеться про розгляд електронної петиції громадян Мар’янівської 
територіальної громади Луцького району  щодо критичного стану 
дороги між селами Широке та Бужани. Контроль за виконанням цього 
рішення покладено на постійну комісію обласної ради з питань 
промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, 
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства [8]. 

Загалом, система електронного урядування має не лише такі 
переваги, як питання зручності, економії часу та матеріальних ресурсів 
для населення, головне – змінюється філософія відносин між владою та 
суспільством. За такої системи безособового контакту, представники 
влади та суб’єкти звернення виступають як рівноправні особи, що майже 
унеможливлює приниження гідності людини, зменшує корупційні 
ризики тощо. Е-урядування виступає чинником трансформації змісту 
публічної влади в напрямі більшої прозорості та відкритості 
(транспарентності), яке відбувається під відповідним контролем 
громадськості. Водночас, е-урядування є сприятливим середовищем для 
сталого соціально-економічного розвитку країни через створення 
інвестиційно-привабливого середовища для розвитку бізнесу, а також 
забезпечує залучення та участь суспільства в політичному житті країни 
[9, с. 219–220].  

Неодмінним демократичним інститутом ради, через який 
здійснюється левова частка повноважень депутатів та забезпечується 
реалізація інтересів і потреб громадян, є постійні комісії ради, склад яких 
може коливатися від 3 до 13 депутатів. Розділ XІІ (ст. 98–109) регламенту 
визначає кількість, профіль, повноваження, обов’язки постійних комісій 
ради та їх членів. Волинська обласна рада восьмого скликання налічує 
десять постійних комісій, зокрема:  
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1) постійна комісія обласної ради з питань   бюджету, фінансів та 
цінової політики; 

2) постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, 
місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби 
зі злочинністю та корупцією;  

3) постійна комісія обласної ради з питань використання майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;  

4) постійна комісія обласної ради з питань промисловості, 
транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, 
будівництва та житлово-комунального господарства; 

5) постійна комісія обласної ради з питань соціального захисту 
населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства; 

6) постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, 
інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного 
розвитку; 

7) постійна комісія обласної ради з питань екології, раціонального 
використання природних ресурсів; 

8) постійна комісія з питань сільського господарства, продо-
вольства, земельних відносин; 

9) постійна комісія обласної ради з питань міжнародного 
співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій; 

10)  постійна комісія з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму. 
Діяльність постійних комісій обласної ради також регламентується 

відповідним Положенням, прийнятим у грудні 2015 р. [10].  
У 2022 р. продовжували свою роботу попередньо створені чотири  

тимчасові комісії обласної ради. Так, з метою визнання осіб, жителів 
Волинської області, які перебували або перебувають у складі добро-
вольчих формувань, але в подальшому їх не було включено до складу 
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань та  правоохорон-
них  органів,  рішенням  обласної  ради  від  20.12.2018 № 22/57 утворено 
Комісію з визнання бійців-добровольців АТО/ООС.  

Умовою успішного розвитку області, її територій, а відповідно і 
добробуту десятків тисяч людей є визначення стратегії соціально-
економічного та культурного розвитку, поточне планування об’єктів 
життєдіяльності територіальних громад тощо. Відповідно, цьому 
питанню приділено багато уваги у діяльності обласної ради, де розділ 
ХІХ її Регламенту  унормовує порядок підготовки та розгляду обласною 
радою проєктів регуляторних актів. 
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Загалом, регуляторна політика охоплює всі сфери державного 
регулювання підприємницької діяльності і включає «сукупність 
законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють відносини в 
суспільстві з приводу здійснення підприємницької діяльності» [11, 
с. 364]. 

Зокрема, затверджений у встановленому порядку обласною радою 
річний план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, а також 
зміни до нього, оприлюднюються шляхом опублікування в друкованому 
ЗМІ та шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційному 
вебсайті обласної ради в мережі Інтернет не пізніше як у 10-денний строк 
після його затвердження (ст. 136 Регламенту).  

Як засвідчує практика, нормативно-правовий акт залишається 
«мертвою літерою», якщо до нього не додано механізмів його впро-
вадження. Відповідно, до кожного проєкту регуляторного акту 
розробником має додаватися аналіз регуляторного впливу. У разі 
внесення на розгляд сесії обласної ради проєкту регуляторного акту без 
аналізу регуляторного впливу постійна комісія обласної ради з питань 
використання майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області відповідно до норми  ст. 137 Регламенту приймає 
рішення про спрямування проєкту регуляторного акту на доопра-
цювання органу чи особі, які внесли цей проєкт. 

Забезпечення публічності зазначеного проєкту сприяє положення 
регламенту ради, яке зазначає, що проєкт регуляторного акту та 
відповідний аналіз регуляторного впливу «оприлюднюються шляхом 
опублікування в друкованому засобі масової інформації та шляхом 
розміщення на офіційному вебсайті обласної ради. Зміст повідомлення 
про оприлюднення проєкту повинен відповідати вимогам, визначеним 
ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» [12]. 

Отже, розвиток місцевого самоврядування в регіоні – це незмінний 
пріоритет діяльності обласної ради як найвищого представницького 
органу усіх громад Волині. Важливим носієм інформації про діяльність 
обласної ради є її офіційні сторінки в соціальних мережах Facebook та 
Youtube. Технічні можливості ресурсу передбачають автоматичне 
надання інформації про дати оприлюднення документів, створено 
належні умови для зворотного зв’язку з користувачами сайту. 
Громадськість має можливість оперативно отримувати інформацію про 
події, які відбуваються у представницькій владі та за її участю, 
знайомитися із документами, що приймаються обласною радою, 
постійними та тимчасовими комісіями, головою ради, а також з 
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депутатськими зверненнями, запитами, запитаннями та реагуваннями на 
них.  
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Інститут імпічменту президенту: проблемні питання 

Базовим ціннісним орієнтиром, запровадженим Конституцією 
України, є побудова демократичної, правової держави, яка відповідає 
перед людиною за свою діяльність, де закону підлеглий не тільки 
громадянин, але і сама держава в особі її органів і посадових осіб. Одним 
із засобів забезпечення ідей демократії в діяльності вищих органів 
управління є принцип розподілу влади, складовою якого є наявність у 
державних інституцій, приналежних до різних гілок, можливостей щодо 
взаємного стримування та контролю одна за одною. 

Необхідність внесення низки змін до Конституції України зумовлює, 
поміж іншого, потребу перегляду теоретичних підходів до позначення 
характеру взаємовідносин між різними гілками влади у межах дії 
конституційного принципу поділу влади. Це, у першу чергу, стосується 
системи стримувань і противаг. Хоча безсумнівним є і те, що в нинішніх 
умовах ця грань між різними гілками влади інколи стає настільки 
ілюзорною, що принцип розподілу влади перетворюється на фор-
мальний припис.  

Ми не випадково акцентували увагу на сучасному стані фун-
кціонування державного механізму за принципом розподілу влади, тому 
що відповідних еволюційних змін зазнав і такий інститут у системі 
владної взаємодії, як імпічмент президенту.  

Метою дослідження є аналіз в теоретичному та політико-правовому 
аспектах сутності та змісту інституту імпічменту главі держави, у тому 
числі й в Україні. 

Основою наукової розвідки є нормативно-правові акти, що ре-
гулюють правовий статус Президента України і, зокрема, питання, котрі 
пов’язані з усуненням його з посади, а саме: Конституція України [2], 
Закони України: «Про особливу процедуру усунення Президента 
України з поста (імпічмент)» [7],  «Про Конституційний Суд України» 
[6], «Про Регламент Верховної Ради України» [8], Кримінальний кодекс 
України [3] та ін. 

© Кузьма Т., 2022 
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Інститут імпічменту вже давно став об’єктом прискіпливої уваги 
науковців. Аналізуються як його політико-правова природа та при-
значення у функціонуванні державного механізму, так і підстави та 
процедура усунення з посади унаслідок процедури імпічменту. Стосовно 
першого аспекту, то імпічмент трактується як «спеціальна процедура 
звинувачення за рішенням парламенту вищих посадових осіб держави в 
разі порушення ними законів даної країни, як особливий порядок 
судочинства у справах про злочини, здійсненні вищими службовими 
особами, як процедура притягнення до суду парламентом вищих 
посадових осіб держави. Інколи імпічмент трактують як парламентську 
процедуру, пов’язану з позбавленням президента недоторканності у 
зв’язку зі здійсненням ним певного злочину. Імпічмент можна 
тлумачити і як одну з форм конституційної відповідальності» [11, с. 17].  

Дійсно, у літературі можна зустрітися із подібною варіативністю з 
точки зору сутності інституту імпічменту. Натомість, не зважаючи на 
такий плюралізм поглядів, все ж таки справжнє функціональне 
призначення цього конституційно-правового інституту залишається, на 
наше переконання, з’ясованим не в повній мірі. 

Насамперед, варто зауважити, що правовий статус глави держави, 
регламентований установленою в країні формою правління, – явище  
багатогранне. Перш, ніж перейти до розгляду по суті, слід уточнити, що 
в принципі мова може йти про один з двох видів відповідальності глави 
держави – політичну (відповідальність за здійснювану ним політику, не 
пов’язану з вчиненням будь-яких правопорушень) або юридичну 
(відповідальність за вчинення конкретних правопорушень). 

Навряд чи можна однозначно, негативно або позитивно, оцінювати 
інститут відкликання президента як форму його політичної відпо-
відальності. З одного боку, він дає можливість громадянам безпо-
середньо або через своїх представників у парламенті позбавлятися від 
очільників, які в силу некомпетентності або безвідповідальності 
проводять суперечливу інтересам народу політику. З іншого – президент 
постійно перебуває в стані загрози політичного шантажу відкликанням, 
а тому не може вільно, без урахування фактору парламенту, здійснювати 
свої повноваження, і цілком ймовірно,  що він надасть перевагу не 
вдаватися навіть до необхідних для країни, але не популярних в 
парламентських колах заходів. Політична невідповідальність, як прояв 
імунітету вищої посадової особи держави, служить певною гарантією 
його незалежності у здійсненні його повноважень, захистом від тиску з 
боку будь-яких політичних сил.  
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Підстави та порядок притягнення президента до відповідальності 
передбачені конституцією та чинним законодавством конкретної країни 
і відрізняються своєрідністю. Проте, незважаючи на наявні відмінності, 
в них витримано єдиний концептуальний підхід – президент, в силу 
особливого посадового становища, не може притягуватися до відпо-
відальності на загальних з іншими громадянами підставах. У зв’язку з 
цим, поділ відповідальності президента на політичну і юридичну 
видається значною мірою умовним – і підстави, і процедура, і наслідки 
притягнення Глави держави до відповідальності за скоєні право-
порушення мають головним чином політичне, а не юридичне 
забарвлення [5].  

Насамперед, слід мати на увазі, що коло правопорушень, за вчинення 
яких можливо притягти президента до відповідальності, досить вузьке і 
обмежується, як правило, особливо тяжкими злочинами. Конституції по-
різному визначають види правопорушень, за вчинення яких Президент 
може бути притягнений до відповідальності в порядку імпічменту. Іноді 
такі правопорушення обмежуються тільки державною зрадою, нерідко 
поряд з державною зрадою зазначається також «інший тяжкий злочин», 
як в прикладі з Україною [11, с. 21].  Варто зазначити, що поняття 
«державна зрада» в кожній країні має чітко визначене, конкретне 
значення, що передбачає кримінальне покарання винної в її здійсненні 
особи. Втім стосовно президентів нерідко діє дещо інша, нечітка 
інтерпретація, яка припускає скоріше політико-правову, ніж власне 
кримінально-правову відповідальність президента за державну зраду. 

Іншими словами, державну зраду як підставу притягнення 
президента до відповідальності слід розглядати саме в широкому 
політичному, а не суто правовому аспекті, як вчинення дій, що 
суперечать вищим інтересам країни. Відсутність достатньої практики 
залучення президентів до імпічменту, мабуть, є однією з причин 
невизначеності цього інституту і різноманітності його інтерпретацій. 
Обмежене тлумачення державної зради призводить до того, що відносно 
вищих посадових осіб практика порушення справ за цією підставою 
фактично відсутня, а щодо «звичайних» громадян є лише поодинокі 
випадки. 

Ще одним аргументом на користь твердження про те, що відпові-
дальність глави держави за скоєні протиправні дії можна вважати 
скоріше політико-правовою, ніж у класичному вигляді правовою, 
служить також і той факт, що президент, на відміну від інших громадян, 
не підсудний звичайному суду. Притягнення президента до відпові-
дальності – це перш за все парламентська процедура, яка зводиться або 
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до остаточного осуду президента, або до позбавлення його імунітету. З 
огляду на це, парламентська підсудність президента може бути або 
повною, або частковою, що залежить від ролі парламенту в процедурі 
імпічменту – вирішує він питання про винність президента чи тільки про 
наявність підстав для притягнення його до відповідальності, а судить 
президента інший орган. 

Загальним результатом визнання президента винним у скоєнні 
інкримінованих йому протиправних діянь, незалежно від того, хто 
приймає рішення – парламент або відповідний судовий орган, – є відмова 
президента від посади. Досить рідко усунення президента з посади в 
порядку імпічменту тягне за собою втрату ним імунітету, і, відповідно, 
дає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні 
злочини на загальних підставах. Спостерігається свого роду форма 
подвійної відповідальності за одне і те саме діяння, що, в принципі, не 
допускається законодавством більшості країн. Втім, як вже було 
зазначено вище, імпічмент зумовлює лише політико-правову, а не 
кримінально-правову відповідальність. 

Ідеться про надзвичайно педантичний за своїм характером захід, а 
тому схема його проведення, безумовно, має бути складною, проте 
здійсненною. У випадку України це майже неможливо. Процедура, на 
думку багатьох науковців, невиправдано складна. Однак вада її не тільки 
в цьому. Одна й та сама структура – ВРУ, ініціює питання про імпічмент, 
проводить слідство, висуває обвинувачення і виносить вирок. Роль двох 
шанованих судів обмежується наданням висновків. Із іншого боку, 
суб’єктивно, той самий КСУ чи ВСУ з певної причини (до прикладу, 
симпатії суддів до глави держави) зможе звести нанівець усю процедуру 
імпічменту. 

Численні незалежні й авторитетні експерти з-за кордону 
висловлювали сподівання, що в ході конституційної реформи українські 
парламентарії винайдуть менш складну й більш демократичну схему 
відправки президента у відставку. Її винайшли. Відповідно до неї, 
зокрема, пропонувалося, щоб: ВСУ не надавав висновки парламентові, а 
ухвалював рішення про імпічмент шляхом таємного голосування на 
пленумі ВСУ; парламент підтверджував це рішення не 3/4, а 2/3 
конституційного складу; у разі дострокового припинення повноважень 
глави держави його функції брав на себе не голова ВРУ, а голова КСУ – 
постать більш незалежна, а також розширити коло правових підстав – 
передусім щодо навмисного порушення Президентом Конституції 
України [10, с. 28]. 
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Втім, як бачимо, все залишилося на своїх місцях. Прийнятий в 
2019 р. Закон України «Про особливу процедуру усунення Президента 
України з поста (імпічмент)» насправді не змінює абсолютно нічого. За 
словами одного з депутатів ВРУ: «…це лише збірник, у який увійшли 
статті Конституції, окремі положення регламенту. Це – лише фасадна 
реформа, яка не змінює нічого. Аби ми могли насправді зробити 
процедуру імпічменту можливою, необхідні зміни до ст. 111 Конституції 
України» [1]. 

 Ми переконані, що українське суспільство ще не один раз буде 
свідком сумнівних погроз усунення президента з поста, поки не зуміє 
трансформувати механізм імпічменту зі спроби політичної спекуляції в 
інструмент повноважного демократичного контролю, тим самим 
збільшуючи потенційну можливість нормального безконфліктного 
розвитку державних процесів, і обов’язково слугуватиме важливим 
стримувальним чинником стосовно самого глави держави, 
примушуватиме його рахуватися з парламентом і Конституцією 
України. 
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Життєві перспективи українців у воєнний час 

 
На зміну темі боротьби з пандемією COVID-19 в Україні прийшла 

тема війни. І знову перед країною постають серйозні виклики. Якщо у 
період пандемії основні акценти робилися на організації праці та 
навчання, збереженні робочих місць, зрештою функціонування 
економіки загалом. На сьогодні в Україні йде війна з російськими 
окупантами – боротьба за власну національну, територіальну цілісність, 
свободу і демократію. Війна охопила усі регіони, стосується усіх 
соціальних груп. Представники різних наукових напрямів намагаються 
досліджувати ситуацію. Соціологічна спільнота теж не стоїть осторонь 
вивчення процесів суспільних змін в Україні під час війни. Від її початку 
проведено десять загальнонаціональних опитувань щодо життя 
українців в цей період. 

Метою публікації є ілюстрація життєвих перспектив українців за 
результатами соціологічних досліджень. 

Перше загальнонаціональне опитування було проведене 26–
27 лютого 2022 р. Соціологічною групою «Рейтинг» і стосувалося двох 
напрямів: з’ясування можливостей Україні відбити напад російських 
окупантів та підтримки дій Президента України, який є також і 
головнокомандувачем ЗСУ та Збройних сил України. Згідно даних, 
більшість українців (70 %) вважали, що Україна зможе відбити наступ 
росіян, водночас, сумнівалися у цьому  – 16 % опитаних. Також, як 
засвідчили результати опитування, переважна кількість опитаних 
підтримують дії Президента України – 91 %, у порівнянні з груднем 
2021 р. така підтримка зросла утричі. Найвищий рівень впевненості у 
ЗСУ продемонстровано на заході та у Центрі (75–78 %), дещо нижче на 
Півдні та на Сході (64–66 %) [1]. 

Наступна хвиля загальнонаціонального опитування  показала 
зростання кількості опитаних, що вірять у можливості України відбити 
напад росіян до 88 %. Окрім цього зросла і кількість опитаних у 
підтримці ЗСУ – до 93 % та Президента України – до 98 %. Оскільки, 
стало зрозуміло, що війна не закінчиться за декілька днів, то соціологи 
з’ясовували думку громадян щодо їхніх прагнень захищати Батьківщину 
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зі зброєю в руках. Так, 80 % опитаних готові до цього. Війна знову 
актуалізувала питання вступу України в євроатлантичні структури, 
зокрема 86 % опитаних підтримують приєднання до ЄС, 76 % – вступ до 
НАТО, причому 61 % респондентів вважають, що наша країна стане 
членом Євросоюзу у найближчі 1–2 роки [2]. 

Війна в Україні спричинила також і до змін у самооцінці населення. 
Тепер Україну, поряд із іншими країнами Європи, бачать серед 
«лідерів». Такої думки притримуються 34% опитаних і «середнячків» – 
42 %.  

Відчайдушна боротьба українських міст сколихнула ідею надання 

їм статусу міста-героя (93 %) та перейменування вулиць на честь героїв, 

що боронять Україну (92 %). Водночас, у цій хвилі загально-

національного опитування соціологи поцікавилися думкою населення 

щодо мети вторгнення Росії, шляхів завершення війни та долі Криму і 

Донбасу. Понад половина українців (56 %) вважають, що метою нападу 

є повне знищення українського народу, ще половина – окупація України 

та її приєднання до Росії, лише 15–17 % вважають, що Росія має намір 

змінити політичний курс України, тих, хто думає, що це задля захисту 

російськомовного населення – лише 2 %.  

Щодо шляхів завершення війни, то реальним шляхом є пошук 

компромісів на переговорах із залученням інших країн – 64 % опитаних 

притримуються такої думки, проте, майже третина опитаних схиляється 

до думки про відмову від переговорів і воювати до звільнення всіх 

територій. З цього також випливає, що українці не бажають віддавати 

Крим та Донбас і потрібно використати всі можливості для повернення 

окупованих територій Донбасу (86 %) та Криму (80 %) [3].  

П’ята хвиля загальнонаціонального опитування показала, що 

українці з надією дивляться в майбутнє та вірять, що війна закінчиться у 

найближчі кілька тижнів – 47 %, через декілька місяців – 23 %, лише 

12 % опитаних думають про закінчення війни через півроку – рік чи 

більше. Водночас найбільші загрози у найближчі кілька місяців українці 

вбачають у інфляції та зростанні цін – 45 % та дефіциті палива – 38 %. 

Підтримка інших країн-партнерів у війні проти Росії виявилася досить 

потужною. Тому соціологи поцікавилися у респондентів щодо їхнього 

визначення дружніх та ворожих країн. До переліку найбільш дружніх 

країн увійшли Польща, Литва, Великобританія, США, Чехія, Румунія, 

Молдова, Словаччина, Туреччина, Франція, Словенія. Китай переважно 

нейтральна для українців країна, а ворожими є такі країни, як Росі – 98 % 

та Білорусь – 84 %. У цій хвилі опитування також піднімалося питання 
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про ще один шлях припинення бойових дій, а саме – прямі переговори 

президентів Україні та Росії, цю думку підтримують 74 % опитаних, 

чверть – не підтримують [4]. 

Під час шостої хвилі опитування теперішнього життя українців, 

їхнього економічного становища та відбудови країни і планів на 

майбутнє. Половина українців вважає, що на відбудову країни необхідно 

п’ять років і 61 % готові долучитися до відбудови. Щодо економічного 

становища, то серед українців, які до війни мали роботу 53 % зараз не 

працюють, найбільше це торкнулося жителів Сходу – 74 %, молоді до 

35 років (60 %) та тих, хто покинув своє місто (66 %). Щодо планів на 

«життя після війни», то понад половина українців (55 %) хотіли б 

подорожувати своєю країною, 49 % роздумують про отримання 

додаткової освіти, а 38 % – освоєння нової професії [5]. 

У восьмій хвилі загальнонаціонального опитування соціологи 

фіксували думку громадян щодо їхньої самоідентифікації та 

громадянської свідомості, тенденцій щодо дружби із росіянами та участі 

громадян у житті країни. Зокрема, самоідентифікують себе як громадяни 

України 98  %, як «європейці» – 57 %. Також фіксується високий рівень 

місцевого патріотизму. Абсолютна більшість громадян (91 %) не 

підтримують тезу про те, що «росіяни та українці – один народ». Щодо 

відновлення дружніх стосунків із росіянами, то 64 % вважають, що це 

взагалі неможливо, а 22 %, що це може статися лише через 20–30 років. 

Близько 80 % респондентів беруть участь у захисті країни у різний 

спосіб. Зокрема, 45 % опитаних допомагають фінансово, 35 % – 

волонтерством, допомогою людям, військовим; беруть участь у 

інформаційному спротиві – 18 %, працюють в критичній інфраструктурі 

– 13 %, беруть участь в теробороні – 3 % [6]. 

Десята хвилі загальнонаціонального опитування була спрямована 

на визначенні ідеологічних маркерів, ставлення до історичного 

минулого, до інших етносів та російськомовних українців. Як показало 

опитування, відбулася «декомунізація» та «дерусифікація» суспільної 

думки. Все «радянське» часто тепер сприймається як «російське», а отже 

– вороже. Крім перейменування вулиць з «радянських» та «російських» 

на українські, на честь героїв сучасної війни, змінилося ставлення і до 

9 травня, наприклад. На сьогодні для 80 % опитаних – це День пам’яті і 

лише для 15 % – День Перемоги. Водночас 65 % опитаних підтримують 

зміни назв вулиць з радянських та російських на українські. Щодо 

самоідентифікації, то 92 % респондентів вважають себе українцями, 5 % 
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– росіянами та 3 % – іншими етносами. Українську мову рідною 

вважають 80 % опитаних, російську – 16 %, іншу мову – 3 % [7]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що війна в Україні має не лише 

оборонний характер, але і солідаризуючий. Питання мови, само-

ідентифікації, перегляд ставлення до минулого постало в іншому світлі. 

Та головне – це віра і надія українців на швидке завершення війни 

перемогою України, поверненням Криму та Донбасу і готовністю брати 

активну участь у відбудові країни. 
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Особливості місцевих виборів 2020 року 
 у Волинській області 

 
Реформа децентралізаціїу 2020 р. логічно завершена місцевими 

виборами 25 жовтня на новій територіальній основі. Цими місцевими 
виборами завершився ключовий етап реформи – формування нового 
базового і субрегіонального рівнів адміністративно-територіального 
устрою. Складний п’ятирічний шлях з багатьма перешкодами було 
подолано, вдалося досягнути головного завдання реформи – на всій 
територій України замість 11 509 сільських, селищних, міських рад  
сформовано 1469 територіальних громад (далі – ТГ) – основу 
муніципальної влади базового рівня і головних надавачів громадянам 
якісних публічних послуг, до сфери компетенції яких віднесено всі 
питання місцевого значення. Ще одним досягненням стала просторова 
трансформація субрегіонального рівня: замість ліквідованих 490 райо-
нів, сформованих ще у радянський період, було утворено 136 нових 
районів, котрі відповідають вимогам NUTS–3.  

Зазначена просторова трансформація відкрила шлях до проведення 

місцевих виборів на новій територіальній основі. Як і попередні, вони 

проходили за новими виборчими правилами. 16 липня 2020 р. Верховна 

Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законо-

давства» [1]. Його метою було усунення прогалин та неузгодженостей, 

кореляція строків, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації, котрі 

мали місце у Виборчому кодексі України, прийнятому 19 грудня 2019 р. 

[2]. Суттєвою новацією  внесених змін стало позбавлення старост села, 

селища статусу виборних посадових осіб місцевого самоврядування. 

Таким чином, знову повторилася негативна ситуація, що мала місце у 

2015 р. зі зміною місцевого виборчого законодавства напередодні 

виборів. Це порушувало міжнародний принцип, згідно з яким виборче 

законодавство та виборча система не повинні зазнавати змін протягом 

року, що передує виборам [3]. Адже кандидати і партії просто не 

встигали якісно підготуватися до нових виборчих правил. Суттєві 
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труднощі виникли і перед виборцями, які в короткий термін мали 

засвоїти абсолютно нові виборчі процедури. 

Аналізуючи виборчі новації, можна зазначити, що запровадження 

пропорційної системи з відкритими партійними списками у ТГ, з 

кількістю виборців 10 тис. і більше, автоматично передбачало 

партизацію місцевих рад не лише у містах, а й у сільських громадах. 

Якщо така виборча система була адекватною для регіональних 

представницьких органів та великих міст, то для сільських територій, де, 

фактично, відсутні будь-які осередки політичних партій, вона була 

абсолютно непридатною. Такий підхід, на нашу думку, негативно 

вплине на якісний склад цих рад, адже намагання законодавців посилити 

партійний чинник у місцевих радах може призвести до зниження їхньої 

професійності та збільшення конфліктності. Окрім того, вбачається 

обмеження права бути обраними для кандидатів, які  не хочуть 

пов’язувати свою діяльність з партіями. Суттєве обмеження можливості 

самовисування на місцевих виборах прямо суперечило рекомендаціям 

поважних міжнародних організацій.  

Як і очікувалося, більшість партій виявилися абсолютно не 

готовими до монопольного права формувати місцеві ради, адже 

тривалий час вони не вели системної роботи з виборцями, були 

малоактивними, а окремі – існували лише в реєстраційних документах. 

Декларовані відкриті списки насправді виявилися напівзакритими – 

партії залишили за собою вплив на розподіл мандатів. У випадку 

подолання партією прохідного бар’єру (5 %) кандидати під першим 

номером проходили у раду відповідного рівня незалежно від того, кого з 

цієї партії більше підтримали виборці.  Крім того, щоб просунутися у 

верхню частини регіонально списку, кандидатам необхідно було мати 

високу підтримку виборців – 25 % від виборчої квоти. Ця надмірна 

вимога обмежувала конкуренцію між кандидатами і ослаблювала вплив 

виборців на їхнє просування у списку. Фактично, основним у розподілі 

депутатських мандатів став затверджений партійний список. Цей підхід 

став кроком назад, порівняно з виборчою системою 2015 р. 

Завдячуючи цій системі, до представницьких органів змогли 

потрапити кандидати, які здобули мінімальну кількість голосів виборців. 

Якщо партія долала п’ятивідсотковий бар’єр, то це давало можливість 

провести до ради кандидатів з партійного списку. Наприклад, до Луцької 

міської ради за списком ВО «Батьківщина» пройшов кандидат Д. Грачов, 

який набрав лише 40 голосів виборців.  Високий рейтинг партії «ЗА 
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Майбутнє» забезпечив місце у раді кандидату М. Дуді, якого підтримало 

68 виборців. Ще один мінімальний результат – 71 голос вистачило 

кандидатці від ВО «Свобода» Л. Серби для отримання депутатського 

мандата. До Волинської обласної ради за підтримки всього 36 голосів 

пройшла кандидатка О. Левчук, яка була п’ятим номером у списку 

Аграрної партії України [4]. Ще більш курйозний випадок стався у 

Львівській області, де депутатом Рудківської міської ради Самбірського 

району від партії «Слуга Народу» став Д. Копанчук, який не отримав 

жодного голосу від виборців [5]. 

У Волинській області місцеві вибори пройшли у всіх 54 ТГ, жителі 

яких обирали голів, депутатів, а також депутатів до чотирьох районних і 

обласної ради. Ці вибори проходили в особливих умовах, спричинених 

пандемією COVID-19.У зв’язку з епідемією коронавіруса, явка виборців 

Волині склала 41,89 % – найнижчий показник на місцевих виборах. 

Однак, вона була вищою за загальнонаціональний показник – 36,88 % і 

поступилася лише явці виборців Тернопільської (44,68 %) та Львівської 

(43,82 %) областей [6]. 

У голосуванні за депутатів обласної ради взяли участь 316 072 ви-

борці, 24419 бюлетенів визнали недійсними. За результатами голосу-

вання на виборах депутатів Волинської обласної ради п’ятивідсотковий 

бар’єр подолали сім партій, які й розподілили між собою 64 пред-

ставницькі мандати. Найбільшу кількість мандатів (22) отримала 

політична партія «ЗА Майбутнє» (табл. 1). 
Таблиця 1 

Результати голосування до Волинської обласної ради 
 

№ Назва політичної партії 
Голосів 

«За» 
У % 

Кількість 
мандатів 

1 «ЗА Майбутє» 98 883 31,28 22 

2 «Європейська Солідарність» 39 753 12,58 9 

3 ВО «Батьківщина» 36 767 11,63 9 

4 «Слуга Народу» 30 818 9,75 8 

4 ВО «Свобода» 27 164 8,59 7 

6 Аграрна партія України 19 762 6,25 5 

7 «Сила і Честь» 16 310 5,16 4 

Джерело: [7, с. 299]. 
 

За партії, котрі подолали виборчий бар’єр, проголосувало 269 457 

виборців. Виборча квота становила 4727 голосів. У восьми терито-

ріальних виборчих округах було розподілено всього 29 мандатів:  в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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округах 1, 2, 7  по два мандати, в  округах 3 та 6 – по чотири, в окрузі 4 – 

три, в окрузі 5 – сім,  в окрузі 8 – п’ять. Найбільше в округах отримала 

партія «ЗА Майбутнє» – 16 мандатів, ВО «Батьківщина» – 5, 

«Європейська Солідарність» – 4, «Слуга Народу» – 3, ВО «Свобода» – 1. 

Натомість, 35 мандатів були розподілені за єдиним виборчим 

списком (у тому числі сім гарантованих для перших кандидатів кожної з 

партій, котрі подолали виборчий бар’єр). Таким чином, окрім перших 

кандидатів, п’ять мандатів отримали ВО «Свобода» та «ЗА Майбутнє», 

4 – «Європейська Солідарність», Аграрна партія України та «Слуга 

Народу», 3 – «Сила і Честь» та ВО «Батьківщина». 

Вибори до Луцької міської ради були особливими, адже своїх 

представників до Луцької міської ради обирали не лише лучани, а й 

виборці 36 населених пунктів, які ввійшли до складу Луцької ТГ. За їх 

результатами, порівняно із сьомим скликанням, депутатський корпус 

міської ради оновився на 76 %. Його сформували депутати шести партій: 

«ЗА Майбутнє» (27,8 % голосів, 13 мандатів), «Європейська 

Солідарність» (18,61 % голосів, 9 мандатів), «Громадянський рух 

«Свідомі» (9,78 % голосів, 6 мандатів), «Слуга Народу» (9,25 % голосів, 

5 мандатів), ВО «Свобода» (9,15 % голосів, 5 мандатів), ВО 

«Батьківщина» (7,03 % голосів, 4 мандати) (табл. 2). Разом з тим, 

18 депутатів, або майже 43 % були безпартійними. Найбільше депутатів 

з партійними квитками провела в раду партія «Громадянський рух 

«Свідомі» – 6, «Європейська Солідарність» і «Свобода» – по 5, ВО 

«Батьківщина» і партія «ЗА Майбутнє» – по 4. Як бачимо, у лідера 

виборчих перегонів 9 депутатів були безпартійними, а з п’яти депутатів 

від партії «Слуга Народу» взагалі не було жодного партійця.  
Таблиця 2 

Результати голосування до Луцької міської ради  
 

№ Назва політичної партії Голосів «За» У % 
Кількість 
мандатів 

1 ЗА Майбутнє 14 966  27,08 13 

2 Європейська Солідарність 10 284 18,61  9 

3 
Громадянський рух 
«Свідомі» 

5405 9,78 6 

4 «Слуга Народу» 5112  9,25 5 

5 ВО «Свобода» 5060  9,15 5 

6 ВО «Батьківщина» 3887 7,03 4 

Джерело:[7, с. 300]. 
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Що стосувалося результатів виборів міських голів Луцька, Ковеля, 

Нововолинська, Володимира-Волинського, то вперше в історії місцевого 

самоврядування Волинської області відбулася тотальна зміна керівників 

цих міст. У жодному з цих міст обласного значення, окрім Луцька, так і 

не спромоглися добровільно створити ОТГ, що, на нашу думку, стало 

однією з причин зміни влади. 

Щодо виборів Луцького міського голови, то у них узяло участь 

58 301 виборців, 1517 бюлетенів визнані недійсними [9]. У першому турі 

жоден з одинадцяти кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів 

виборців. Згідно закону, до другого туру вийшли два кандидати, які 

набрали найбільшу кількість голосів: представник партії «ЗА 

Майбутнє» І. Поліщук (32,47 %) та самовисуванець Б. Шиба (13,14 %). 

15 листопада відбувся другий тур виборів, в якому впевнену перемогу 

здобув І. Поліщук, за якого віддали свої голоси 23 989 виборців, що 

становило 54,53 %. За Б. Шибу проголосувало 18 883 виборці, що 

становило 42,92 % голосів, 2,55 % бюлетенів були визнані недійсни-

ми [10]. 

Володимир-Волинським міським головою обрано І. Пальонку 

(42 %), який переконливо переміг чотирьох кандидатів, у, тому числі, й 

багаторічного міського голову П. Саганюка (20,8 %) [11]. За результа-

тами виборів у Нововолинську, міським головою обрали Б. Карпуса 

(38,8 %). Він переміг свого головного опонента, діючого міського 

голову В. Сапожнікова (28,5 %) [12]. 
Найбільш напруженими були вибори Ковельського міського голови, 

в яких взяли участь п’ятнадцять кандидатів. Перемогу здобув І. Чайка, 
за якого проголосувало 3019 виборців, що склало 16,59 %, другим 
фінішував О. Уніга від партії «Слуга Народу» – 2935 (16,13 %). Як 
бачимо, різниця склала всього 84 голоси. Діючий міський голова 
О. Кіндер був лише шостим з результатом 1554 голоси (8,54 %) [13]. 
Зазначимо, що всі міські голови-переможці є представниками партії «За 
Майбутнє», що стало серйозною перемогою цієї політичної сили.  

Щодо результатів депутатських перегонів у цих містах, то 
депутатами стали представники десяти партій. Впевнену перемогу 
здобула партія «ЗА Майбутнє», котра набрала найбільшу кількість 
депутатських мандатів – 45, або 30,4 %. При цьому вона перемогла у всіх 
містах, лише у Ковельській міській раді має однакову кількість з 
депутатами від «Слуги Народу». Другою стала партія «Європейська 
Солідарність» – 25 мандатів (16,8 %) і лише третьою – «Слуга Народу» 
– 20 мандатів (13,5 %) (табл. 3). 
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Таблиця 3  

Партійне представництво у міських радах  
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1 Луцьк 42 13 9 5 4 5 – 6 – – – 

2 Ковель 38 7 6 7 5 3 4 – 6 – – 

3 Нововолинськ 34 14 6 4 5 5 – – – – – 

4 Володимир-
Волинський 

34 11 4 4 4 – 4 – – 4 3 

 Усього: 148 45 25 20 18 13 8 6 6 4 3 

Джерело: [7, с. 302]. 
 

У Володимир-Волинській, Камінь-Каширській, Ковельській, 
Луцькій районних радах представництво отримали дев’ять політичних 
партій. Як й в інших органах місцевого самоврядування, упевнене 
лідерство здобула партія «ЗА Майбутнє» – 44 депутати (25 %), другу 
позицію зайняла партія «Слуга Народу» –  29 депутатів (16,4 %) і лише 
третіми фінішували «Європейська Солідарність» і ВО «Батьківщина» – 
по 28 мандатів (15,9 %) (табл. 4). 

Таблиця 4  
Партійне представництво у районних радах 

Джерело: [7, с. 302]. 

№ 
п/п 

 
Район, кількість 
депутатів ради 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 д
еп

у
т
а
т
ів

 

З
А

 М
а
й

бу
т
н

є 

С
л

у
га

 Н
а
р

о
д
у
 

Є
в

р
о
п

ей
сь

к
а
 

С
о
л

ід
а
р

н
іс

т
ь

 

В
О

 «
Б

а
т
ь

к
ів

щ
и

н
а
»
 

 В
О

 «
С

в
о
б
о
д
а
»
 

А
гр

а
р

н
а
 п

а
р

т
ія

 

С
и

л
а
 і
 Ч

ес
т
ь

 

Г
Р

 «
С

в
ід

о
м

і»
 

У
Н

П
 

1 Володимир-Волинський     42 11 7 7 7 5 – 5 –  

2 Камінь-Каширський                                             38 8 6 6 6 3 3 3 – 3 

3 Ковельський 42 11 8 6 8 5 4 – – – 

4 Луцький            54 14 8 9 7 6 5 – 5 – 

 Усього: 176 44 29 28 28 19 12 8 5 3 
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Підводячи підсумки результатам голосування зазначимо, що нових 
голів отримали Камінь-Каширська, Ківерцівська, Іваничівська, Ратнів-
ська, Старовижівська, Шацька, Затурцівська, Олицька, Литовезька, 
Поворська, Рівненська, Берестечківська, Поромівська, Сошичненська 
ТГ. Оновлення  голів громад склало 33,3 %, хоча у більшості ТГ люди 
підтримали діючих керівників, зважаючи на успішний розвиток громад, 
в окремих випадках, не побачили кращої альтернативи.  

За результатами місцевих виборів представництво в органах 
місцевого самоврядування Волинської області отримали одинадцять 
політичних сил. Переконливу перемогу здобула партія «ЗА Майбутнє», 
яка в представницьких органах отримала 111 мандатів, плюс більшість 
посад сільських, селищних, міських голів. Другою за кількість мандатів 
стала «Європейська Солідарність» – 62 мандати і третьою –  «Слуга 
Народу» – 57 мандатів (табл. 5).  

Таблиця 5  
Загальне партійне представництво в місцевих радах  
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1 «ЗА Майбутнє» 22 45 44 4 115 

2 «Європейська Солідарність» 9 25 28 – 62 

3 «Слуга Народу» 8 20 29 – 57 

4 ВО «Батьківщина» 9 18 28 – 55 

5 ВО «Свобода» 7 13 19 – 39 

6 Аграрна партія України 5 6 12 – 23 

7 «Сила і Честь» 4 8 8 – 20 

8 ГР «Свідомі» – 6 5 – 11 

9 «Громадянська позиція» – 4 – – 4 

10 Українська Народна Партія – – 3 – 3 

11 ВО «Самопоміч» – 3 – – 3 

 УСЬОГО 64 148 176 4 392 

Джерело: [7, с. 303]. 
 

При цьому зазначимо, що результати місцевих виборів у Волинській 
області суттєво відрізнялися від загальноукраїнських, в яких за кількістю 
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мандатів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів 
перше місце посіла партія «Слуга Народу».  

 
Список використаних джерел 

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
виборчого законодавства: Закон України від 16.07.2020 р. № 805-ІХ. Голос 
України. 2020. 22 лип. С. 1–24. 

2. Виборчий кодекс України: Закон України від 19.12.2019 р. № 396-ІХ. Голос 
України. 2019. 28 груд. С. 1–58. 

3. Інформаційний звіт про вибори в Україні (25 жовтня 2020 року). Конгрес 
місцевих та регіональних влад Ради Європи. С. 4. URL: https://rm.coe.int/cg-bur-
2020-35-37-ukr-local-elections-in-ukraine-25-october-2020/1680a13a54 (дата 
звернення: 04.03.2022). 

4. Яворська Л. Хто з кандидатів отримав найбільше голосів у Луцьку? 
РЕЙТИНГ.Т1. UA.URL: /https://t1.ua/special/52183-khto-z-kandydativ-otrymav-
naybilshe-holosiv-u-lutsku-
reytynh.html?fbclid=IwAR0IJN_tPqGla0OqOoG1Fd9sO_F9eFPhwVrEzHXmFuW
nFuJZnV9wS1X1Dsw (дата звернення: 07.03.2022). 

5. Депутатом міської ради від «Слуги народу» став кандидат, який набрав нуль 
голосів. Волинь UA.URL: https://volynua.com/posts/deputatom-miskoi-radi-vid-
slugi-narodu-stav-kandidat-yakiy-nabrav-nul-
golosiv?fbclid=IwAR2CWAMUeo1hdoft4HJF0AtBLOd8AS16JC8ayF2jXneL7iW
IfU08e1ejeHc  (дата звернення: 07.03.2022). 

6. Явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88 % – ЦВК. Радіо 
Свобода.URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-miscevi-
vybory/30912938.html (дата звернення: 09.03.2022). 

7. Малиновський В. Я. Реформа децентралізації у Волинській області: монографія. 
Луцьк: ПП «Волинська друкарня», 2021. 352 с. 

8. Нова Луцькрада. Якою вона буде? Портрет переможця виборів. Сила правди. 
URL: https://sylapravdy.com/nova-luczkrada-yakoyu-vona-bude-portret-
peremozhczya-vyboriv/?fbclid=IwAR1e_-
h72aTv2x21dAdQULub6g63ougCowhM_HWfw9-ludDilnfuvwj5WGA (дата 
звернення: 09.03.2022). 

9. Вибори мера у Луцьку: порахували 100% голосів (ОФІЦІЙНО). 
Конкурент.URL: https://konkurent.ua/publication/65681/vibori-mera-u-lutsku-
porahuvali-100-golosiv-ofitsiyno/ (дата звернення: 09.03.2022). 

10. Тепер офіційно: 42 % голосів і перемога на виборах мера Володимира-
Волинського належить Ігорю Пальонці. Буг.URL: 
http://bug.org.ua/news/volodymyr/teper-ofitsiyno-42-holosiv-i-peremoha-na-
vyborakh-mera-volodymyra-volyns-koho-nalezhyt-ihoriu-pal-ontsi-481847/ (дата 
звернення: 10.03.2022). 

11. Офіційні результати: Бориса Карпуса обрали мером Нововолинська майже 39 
% виборців. Буг.URL: http://bug.org.ua/news/novovolynsk/ofitsiyni-rezul-taty-
borysa-karpusa-obraly-merom-novovolyns-ka-mayzhe-39-vybortsiv-481863/ (дата 
звернення: 10.03.2022). 

https://rm.coe.int/cg-bur-2020-35-37-ukr-local-elections-in-ukraine-25-october-2020/1680a13a54
https://rm.coe.int/cg-bur-2020-35-37-ukr-local-elections-in-ukraine-25-october-2020/1680a13a54
https://volynua.com/posts/deputatom-miskoi-radi-vid-slugi-narodu-stav-kandidat-yakiy-nabrav-nul-golosiv?fbclid=IwAR2CWAMUeo1hdoft4HJF0AtBLOd8AS16JC8ayF2jXneL7iWIfU08e1ejeHc
https://volynua.com/posts/deputatom-miskoi-radi-vid-slugi-narodu-stav-kandidat-yakiy-nabrav-nul-golosiv?fbclid=IwAR2CWAMUeo1hdoft4HJF0AtBLOd8AS16JC8ayF2jXneL7iWIfU08e1ejeHc
https://volynua.com/posts/deputatom-miskoi-radi-vid-slugi-narodu-stav-kandidat-yakiy-nabrav-nul-golosiv?fbclid=IwAR2CWAMUeo1hdoft4HJF0AtBLOd8AS16JC8ayF2jXneL7iWIfU08e1ejeHc
https://volynua.com/posts/deputatom-miskoi-radi-vid-slugi-narodu-stav-kandidat-yakiy-nabrav-nul-golosiv?fbclid=IwAR2CWAMUeo1hdoft4HJF0AtBLOd8AS16JC8ayF2jXneL7iWIfU08e1ejeHc
https://www.radiosvoboda.org/a/news-miscevi-vybory/30912938.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-miscevi-vybory/30912938.html
https://sylapravdy.com/nova-luczkrada-yakoyu-vona-bude-portret-peremozhczya-vyboriv/?fbclid=IwAR1e_-h72aTv2x21dAdQULub6g63ougCowhM_HWfw9-ludDilnfuvwj5WGA
https://sylapravdy.com/nova-luczkrada-yakoyu-vona-bude-portret-peremozhczya-vyboriv/?fbclid=IwAR1e_-h72aTv2x21dAdQULub6g63ougCowhM_HWfw9-ludDilnfuvwj5WGA
https://sylapravdy.com/nova-luczkrada-yakoyu-vona-bude-portret-peremozhczya-vyboriv/?fbclid=IwAR1e_-h72aTv2x21dAdQULub6g63ougCowhM_HWfw9-ludDilnfuvwj5WGA
https://konkurent.ua/publication/65681/vibori-mera-u-lutsku-porahuvali-100-golosiv-ofitsiyno/
https://konkurent.ua/publication/65681/vibori-mera-u-lutsku-porahuvali-100-golosiv-ofitsiyno/
http://bug.org.ua/news/volodymyr/teper-ofitsiyno-42-holosiv-i-peremoha-na-vyborakh-mera-volodymyra-volyns-koho-nalezhyt-ihoriu-pal-ontsi-481847/
http://bug.org.ua/news/volodymyr/teper-ofitsiyno-42-holosiv-i-peremoha-na-vyborakh-mera-volodymyra-volyns-koho-nalezhyt-ihoriu-pal-ontsi-481847/
http://bug.org.ua/news/novovolynsk/ofitsiyni-rezul-taty-borysa-karpusa-obraly-merom-novovolyns-ka-mayzhe-39-vybortsiv-481863/
http://bug.org.ua/news/novovolynsk/ofitsiyni-rezul-taty-borysa-karpusa-obraly-merom-novovolyns-ka-mayzhe-39-vybortsiv-481863/


Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Випуск  11 

 100 

12. Ігор Чайка офіційно переміг на виборах мера Ковеля з відривом 0,46 %. Район 
Ковель.URL: https://kowel.rayon.in.ua/news/312050-igor-chaika-ofitsiino-peremig-
na-viborah-mera-kovelia-z-vidrivom-046 (дата звернення: 10.03.2022). 
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Національна безпека України в умовах деокупації: 
актуальні проблеми 

 
Вторгнення Російської Федерації на територію України стало новою 

стадією війни, яка триває вже дев’ятий рік, і гібридної агресії, зако-
ріненої у неготовності Кремля і значної частини росіян під впливом 
пропаганди сприйняти незалежність нашої держави і навіть саме 
існування українського народу. У цих умовах особливого значення 
набуває правовий   фронт протистояння агресору, бо юристи і політологи  
покликані творити нові смисли, виваженою науковою мовою обґрунто-
вуючи наше право на існування, цілісність і суверенітет – на противагу 
дискурсу агресора, ладного виправдати своє порушення всіх принципів 
права і норм моралі та своїми узагальненням і юридичною кваліфікацією 
величезної кількості злочинів, проблем і ситуацій, викликаних війною, 
своїми висновками і рекомендаціями юристи і політологи створюють 
фундамент захисту і відновлення прав та інтересів людини і держави. 

 Право не діє так швидко і ефектно, як військова сила, політичний та 
економічний тиск, але в тривалій перспективі воно є не лише більш 
ефективним, а й єдиним надійним засобом відновлення справедливості 
[1, с. 8]. Деокупація виступає як процес в царині політико-правового 
фронту  з питань протидії російській агресії, відновлення територіальної 
цілісності України, захисту прав громадян України в умовах війни й 
окупації та притягнення до юридичної відповідальності держави 
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агресора, а також осіб і організацій, винних у скоєнні воєнних злочинів, 
колабораційній та іншій антидержавній діяльності [1, с. 1–224]. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що проблема 
безпеки на початку ХХІ ст. набула універсального змісту. Окрім 
традиційної військової та військово-політичної сфери, вона поширилася 
на області соціальних, економічних, правових, культурних, екологічних 
та інформаційних відносин. До того ж, існує тенденція до появи 
різноманітних видів безпеки: енергетичної, продовольчої, демогра-
фічної, епідеміологічної, політичної  тощо, що зумовлено виникненням 
відповідних загроз як національного, так і глобального рівнів. 

Національна безпека виступає  як важлива функція кожної держави, 
що покликана гарантувати здатність країни зберігати цілісність, 
суверенітет, політичні, економічні соціальні та інші основи суспільного 
життя і виступати як самостійний суб’єкт міжнародних відносин.  
Термін «національна безпека» був використаний вперше у 1904 р. в 
посланні президента Т. Рузвельта Конгресу США, в якому він доводив 
правомірність підпорядкування зони  Панамського каналу інтересам 
національної безпеки США.  

Державна політика у сферах національної безпеки і оборони, як 
зазначено у ст.3 Закону України «Про національну безпеку України», 
спрямована на захист: людини і громадянина – їхніх життя і гідності, 
конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності; 
суспільства – його демократичних цінностей, добробуту та умов для 
сталого розвитку; держави – її конституційного ладу, суверенітету, 
територіальної цілісності та недоторканності; території, навколишнього 
природного середовища – від надзвичайних ситуацій»[2]. 

Закон України «Про основи національної безпеки України» (2003), 
Закон України «Про національну безпеку України» (2018) визначили  
загрози національним інтересам і національній безпеці України у 
зовнішньополітичній сфері, у сфері державної безпеки,  у воєнній та 
сфері безпеки державного кордону України, у внутрішньополітичній 
сфері, в економічній сфері, у соціальній та гуманітарній сферах, в 
екологічній сфері, в інформаційній сфері (ст.7) та основні напрями 
державної політики з питань національної безпеки у цих сферах (ст.8)[2]. 

Закон України  «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 
(2010) теж визначив засади внутрішньої політики у сфері національної 
безпеки і оборони (ст. 6) та загрози внутрішній політиці в економічній 
сфері (ст. 7), соціальній сфері (ст.8), екологічній сфері та сфері 
техногенної безпеки (ст.9), в гуманітарній сфері (ст.10). 
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Нова редакція Стратегії національної безпеки України була роз-
роблена і введена в дію Указом Президента України від 14 вересня 
2020 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
14 вересня 2020 р. ”Про Стратегію національної безпеки України”» [3]. 

 Основними цілями Стратегії є: мінімізація загроз державному 
суверенітету та створення умов для відновлення територіальної 
цілісності України в межах міжнародно визнаного  кордону України, 
гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної, правової держави; утвердження прав і 
свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості економічного, 
соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України 
до  Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО.  

 Досягнення визначених цілей  потребує: зміцнення Української  
держави шляхом забезпечення поступального соціально-політичного й 
соціально-економічного розвитку України; якісно нової державної 
політики, спрямованої на ефективний захист національних інтересів в 
економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах, комплексне 
реформування системи забезпечення національної безпеки та створення 
ефективного сектору безпеки й оборони України; Нового зовнішньо-
політичного позиціонування України у світі в умовах нестабільності 
глобальної системи безпеки. що передбачає створення ефективного 
сектору безпеки і оборони і уможливлює стабільний суспільно-
політичний та соціально-економічний розвиток України; нового 
зовнішньополітичного позиціонування України у світі в умовах неста-
більності глобальної системи безпеки.   

Національна безпека, проблеми її забезпечення стали центральною 
темою сучасної діяльності як держави, так  і дослідників. Політико-
правові засади становлення національної безпеки України розроблені 
автором [4, с. 42–45; 5, с. 111–114;  6, с. 116–122; 7, с. 201–206; 8, с. 93–
98; 9, с. 103–113;10, с. 697–707; 11, с. 699–713;12, с. 734–747; 13, с. 178–
188; 14, с. 221–229; 15, с. 67–83]. 

Серед вчених, що піднімають вузлові  проблеми національної 
безпеки, вартує відзначити роботи таких дослідників  як,  Андрєєва О., 
Бєлов О., Бєльков О., Богданович В., Бодрук О., Білоус В., Бінько І., 
Вавринчук М., Власюк О., Гальчинський А., Горбулін В., Гончаренко О., 
Грубов В., Дашкевич Я., Данілян О., Дмитренко М., Дзьобань О., 
Заросило В.,  Здіорук С., Качинський А.,  Косевцов В., Кравець Є., 
Кузьо Т., Литвиненко О., Ліпкан В., Нижник Н., Олуйко В., Панов М., 
Парахонський Б., Перепелиця Г., Поручник М.,  Почепцов Г., Ситник Г., 
Соснін О., Смолянюк В.,  Цимбалюк В. [16–21] та ін. 



Наукові та навчально-методичні публікації професорсько-викладацького складу 

 103 

Правову основу національної безпеки становлять Конституція 
України, закони України, інші нормативно-правові  акти, а також визнані 
Україною міжнародні договори і угоди. 

 Втілення в життя засад національної безпеки  полягає у реалізації 
національних інтересів, що виступають як реалізація природного права 
народу на самостійне існування та включеність його у світову 
цивілізацію. Міжнародні відносини виступають як специфічна галузь 
суспільних відносин; як сукупність політичних, економічних, ідео-
логічних, правових, дипломатичних, військових та інших зв’язків і 
взаємовідносин між основними суб’єктами світової спільноти; як 
поводження держав на міжнародній арені. Міжнародні відносини 
характеризуються специфічними формами політики, включаючи силу, 
баланс, гегемонію, взаємозалежність, війну і мир. 

Періодизація, виділення основного змісту і характеру, типологія 
міжнародних відносин залежать від підходів, що застосовуються 
вченими-міжнародниками різних наукових шкіл і напрямків.  Продук-
тивним, на наш погляд, є розгляд школою політичного реалізму 
(Г. Моргентау, Р. Арон, Г. Кісінжер та ін.) та їх прихильниками 
міжнародних відносин крізь призму «поняття інтересу, вираженого в 
терміні сили». В основі міжнародної діяльності держав, на їхню думку, 
лежить прагнення до збільшення своєї сили та впливу. Внаслідок 
боротьби за максимальне задоволення національних інтересів вони 
сприяють установленню на світовій арені рівноваги сил, яка є єдиним 
реальним способом забезпечення і збереження миру. Традиційно 
уявлення про світову політику та міжнародну і внутрішню безпеку 
ґрунтуються на трьох головних складових – військовій, дипломатичній 
та економічній. Однак дедалі більшого значення набуває інформаційна 
складова [22].  

Нині, коли світ трансформується під впливом глобалізації та 
інформаційної революції, потребу не розгубитись у ситуації, що 
складається, «вивчити» нові правила гри та нові види зв’язків для 
здійснення ефективної діяльності на міжнародному полі відчувають всі 
сфери: політика, економіка, культура, техніка, спорт, юриспруденція.  
Розуміння того, як цей могутній і незворотній процес змінює наше 
життя, стає все важливішим для об’єктивної оцінки процесу змін та 
більш компетентних соціальних і політичних дій. Ці обставини 
спонукають наукову спільноту шукати нові аналітичні підходи до 
осмислення суспільної реальності, що змінюється дуже динамічно. 
Отже, в умовах стрімкої глобалізації і невпинного розвитку транс-
кордонних засобів масової інформації та зростанні їхньої ролі у 
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світовому процесі виникає закономірна потреба в аналізі засобів масової 
комунікації як чинника глобалізації та розробці практичних реко-
мендацій для вироблення адекватної стратегії у сфері як міжнародної, 
так і внутрішньої політики, з урахуванням потреб інформаційної 
складової національної безпеки [22].  

До актуальних проблем національної безпеки вартує віднести 
проблему цінності безпеки, адже система національної безпеки включає 
широкий спектр державних і недержавних інститутів, що діють в 
інтересах досягнення необхідного рівня захищеності від загроз і 
небезпек у різних сферах життєдіяльності. Головними структурними 
компонентами цієї системи є національні цінності, інтереси та цілі; 
загрози національним інтересам; політика забезпечення національної 
безпеки.  

Ми зупинимося на системі цінностей, яка утворює правову, 
філософську тa етичну оcнову для зaбезпечення подaльшого icнувaння 
Української  держaви, адже їх втрaтa може  привеcти до зникнення нaцiї 
як носія суверенітету. Виділяють, як правило, інтегруючi та конcо-
лiдуючi функцiї національних цінностей, cпрямовaнi нa зaбезпечення 
єдноcтi, цiлicноcтi тa впорядковaноcтi певної  cпiльноти. Національні 
цінності виступають як визначальні норми, принципи, стереотипи, що 
сформувалися протягом історичного розвитку українського народу і 
складають ядро української національної культури, забезпечуючи її 
стабільність та стійкість, здатність протидіяти несприятливим зовнішнім 
та внутрішнім впливам [23, c. 707–708]. Для укрaїнцiв бaзовими 
національними цінностями є: соборність, cоцiaльнa cпрaведливicть, 
пaтрiотизм, терпимicть, духовність, гоcтиннicть, повaгa до родини, 
cинiвcький обов’язок, «кордоцентризм» тa ряд iнших, що cклaдaють 
оcнову укрaїнcької ментальності [24, с. 369–370; 21, с. 115–117]. 

Проблемa формувaння тa зaкрiплення cиcтеми нaцiонaльних 
цiнноcтей є нaдзвичaйно вaжливою для укрaїнcького cуcпiльcтвa, бо війна 
України проти вторгнення Росії – це цивiлiзaцiйне протиcтояння, в якому 
укрaїнцi нaмaгaютьcя вiдcтояти європейцi цiнноcтi – демокрaтiю, 
cвободу, прaво вибору нa противaгу aзiйcько-роciйcьким цiнноcтям та 
установкам – пaтернaлiзму, етатизму, колективiзму, деcпотизму 
тощо)[10, с. 697–707; 25, с.188–190; 26, с. 31–41].   

 Цінності розглядаються нами  як механізми змістовного утримання 
та вкорінення людини у світі, що виконують такі важливі функції: 
1) пов’язують між собою часові виміри життя людини, формують 
уявлення про майбутнє як світ нових можливостей; 2) виділяють у 
просторі життя людини значущі елементи не лише реального, але і 
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належного; 3) задають граничні рамки соціокультурної активності 
людини через системи пріоритетів, оцінок, сенсів; 4) будують складні та 
багаторівневі системи ціннісних орієнтацій або відношень; 5) вносять 
метафізичний вимір у життя людини, дають можливість оцінити, 
побачити себе з точки зору вічності [27; 28, с. 223–226; 29, с. 14].   

 З гносеологічного погляду всю багатоманітність цінностей по-
діляють на два типи – предметні та субТєктні. До першого відносять 
предмети людської діяльності, суспільні відносини та включені до їхнього 
кола природні явища як об’єкти ціннісного відношення. Суб’єктні 
цінності – установки й оцінки, імперативи та заборони, цілі та проекти, 
виражені у формі нормативних уявлень; іншими словами, це способи і 
критерії, що слугують основою самої процедури оцінювання відповідних 
об’єктів. «Предметні» та «суб’єктні» цінності виступають, так би мовити, 
двома протилежностями, що доповнюють одна одну [30, с. 503–509]. 
Найвищою цінністю-метою, самоцінністю є людина як особистість, 
колектив, суспільство, людство [31, c. 72–79]. Її визнання виявляється у 
піклуванні людини та гуманістично налаштованого суспільства про 
всебічний розвиток індивіда як універсальної самоцінної істоти, 
виявлення і розвиток його сутнісних сил, про поступ людства, одним із 
фундаментальних критеріїв якого все більшою мірою стають загально-
людські цінності.  

Отже,  національна безпека України в умовах деокупації набирає 
нових барв і відтінків, особливо в умовах порушення цілісності системи 
міжнародної безпеки та норм міжнародного права. 
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Уповноважений із захисту державної мови – новий 
механізм забезпечення функціонуванню української мови 

як державної у сферах суспільно-політичного життя 
 

Досвід європейських країн свідчить про те, що найбільш ефективно 
інститут омбудсмана працює тоді, коли існує розвинена мережа 
спеціалізованих правозахисників, тобто спеціально уповноважених 
нейтральних осіб, які виступають посередниками між окремими кате-
горіями громадян та владою, органами місцевого самоврядування, а 
також які призначаються для контролю за дотриманням прав й інтересів 
певних окремих верст населення (дітей, студентів, жінок, інвалідів, 
людей похилого віку, соціально незахищених та ін.). Зважаючи на 
позитивні висновки досліджень науковців-політологів щодо практики 
запровадження та функціонування інституту спеціалізованого омбуд-
смана в політичній системі демократичних держав, Україна обрала шлях 
створення подібної інституції як механізму ефективного контролю у 
сфері державного управління та захисту прав і свобод людини у тій чи 
іншій галузі, вдосконалення якого відбувається до сьогоднішнього дня. 

Мета роботи – дослідження та аналіз запровадження спеціалі-
зованого омбудсмана із захисту української мови як державної в 
суспільно-політичному просторі України. 

Зі спеціалізованих омбудсманів України першим був Уповно-
важений із питань захисту прав підприємців, правовий статус якого 
регламентовано Наказом Держпідприємництва № 32 від 17 листопада 
1998 р. (зі змінами ‒ наказ № 19 від 31.01.2001 р.) «Про затвердження 
Положення про уповноваженого з питань захисту прав підприємців». 
Пізніше були створені й інші спеціалізовані омбудсмани. Наприклад, 
11 серпня 2011 р. указом глави держави запровадили інститут 
Уповноваженого Президента України з прав дитини, метою якого стає 
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покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, більш 
ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про 
права дитини, Конституцією України, законами України й міжна-
родними договорами України. Через два роки, а саме в  2013 р. уряд, з 
метою забезпечення прав і законних інтересів людей з обмеженими 
можливостями, в число працівників Секретаріату Кабінету Міністрів 
України постановою, прийнятою 17 квітня цього ж року, вводить посаду 
Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Пізніше Кабінет 
Міністрів України Постановою від 21 лютого 2017 р. № 125 затвердив 
«Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю», 
яким внесені зміни до попередньої. У 2019 р. цей   нормативно-правовий 
акт було доповнено.  

Поряд зі згадуваними спеціалізованими омбудсманами Україна 
практикує введення у 2014 р. й бізнес-омбудсмана, через кілька місяців 
того ж року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
ініціювало створення Ради бізнес-омбудсмана для того, щоб покращити 
виконання підприємницької діяльності. Своєю роботу Рада фактично 
розпочала в травні 2015 р. У 2016 р., 24 лютого, постановою Кабінету 
Міністрів України № 131 на короткий термін було запроваджено 
Урядового уповноваженого з питань сімʼї, яку пізніше було ліквідовано. 
7 червня 2017 р. постановою Кабінету Міністрів України № 390 створено 
ще один політичний орган, Урядового уповноваженого з питань 
гендерної політики, функції якого спрямовані на забезпечення рівних 
прав й можливостей жінок і чоловіків. А вже 6 червня 2018 р. Уряд 
ухвалив постанову про створення в Україні інституту освітнього 
омбудсмана для захисту прав громадян у сфері освіти: здобувачів освіти, 
педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників. Докумен-
том передбачено функціонування інституту освітнього омбудсмана з 
1 січня 2019 р. 

Із прийняттям Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», у 2019 р., з метою сприяння функціо-
нуванню української мови як державної у сферах суспільного життя, 
визначених цим законом, на всій території України діє Уповноважений 
із захисту державної мови (Уповноважений). Завданням Уповнова-
женого є: захист української мови як державної; захист права громадян 
України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах 
суспільного життя, визначених цим законом, на всій території України і 
усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. 
Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається Законом 
України «Про забезпечення функціонування української мови як 
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державної» та здійснює свою діяльність незалежно від інших державних 
органів та посадових осіб. 

Із метою реалізації покладених на нього завдань Уповноважений із 
захисту державної мови здійснює наступні повноваження: 

• подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення 
ефективної реалізації державної політики, спрямованої на захист 
державної мови, всебічний розвиток і функціонування державної мови у 
сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території 
України, сприяння задоволенню мовних потреб українців, які про-
живають за межами України; 

• забезпечує моніторинг виконання законодавства про державну 
мову, державних цільових програм забезпечення всебічного розвитку і 
функціонування української мови як державної; 

• розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії та без-
діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій всіх форм власності, інших 
юридичних і фізичних осіб щодо дотримання вимог законодавства про 
державну мову; 

• спрямовує до Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій подання про 
проведення службових розслідувань, а також притягнення до дисцип-
лінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні 
законодавства про державну мову, що є обов’язковими до розгляду; 

• складає протоколи та застосовує стягнення у випадках, 
встановлених законом; 

• здійснює контроль за виконанням повноважень його 
представниками відповідно до частини шостої цієї статті; 

• затверджує форму акту про результати здійснення контролю за 
застосуванням державної мови, а також форму протоколу та постанови, 
зазначених у ст. 57 цього закону. 

Омбудсман призначається на посаду та звільняється Кабінетом 
Міністрів України, а також не є державним службовцем. Термін 
призначення – п’ять років. Після закінчення цього строку його діяльність 
припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Кабінетом 
Міністрів України або продовжується повторно. Особа не може 
обіймати посаду Уповноважено втретє.  

Зазначимо, що для забезпечення діяльності Уповноваженого ство-
рений секретаріат, який здійснює організаційне, експертно-аналітичне, 
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правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Уповноваженого. Структуру секретаріату затверджує Уповноважений із 
захисту державної мови, а штатний розпис та кошторис – керівник 
секретаріату Уповноваженого за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної 
політики. 

Керівник та працівники секретаріату омбудсмана є державними 
службовцями, що призначаються на посаду та звільняються з посади в 
порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу». 
Омбудсман здійснює свої повноваження безпосередньо, але для 
забезпечення виконання повноважень захисник призначає представ-
ників, які стають працівниками секретаріату Уповноваженого. Акти і 
протоколи, складені  представником, направляються Уповноваженому.  

Мовний омбудсмен щороку готує і не пізніше 1 травня року, 
наступного за звітним, подає Кабінету Міністрів України та представляє 
громадськості річний публічний звіт про свою діяльність і про стан 
дотримання цього закону разом з висновками та рекомендаціями 
Рахункової палати, наданими за результатами здійснення заходів 
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності 
Уповноваженого, та інформацією про стан виконання відповідних 
рекомендацій. Одночасно з поданням річного звіту Уповноважений 
розміщує його на своєму офіційному веб-сайті для відкритого доступу, в 
тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації». 

27 листопада 2019 р., на посаду Уповноваженого із захисту 
державної мови Уряд призначив Т. Монахову. Однак 24 квітня 2020 р. 
вона написала заяву про звільнення з посади мовного омбудсмана за 
власним бажанням. 8 липня 2020 р., рішенням Кабінету Міністрів 
України, Уповноваженим із захисту державної мови, шляхом рейтинго-
вого голосування, обрано Т. Кременя. 

Отже, виникнення та функціонування розгалуженої системи 
інституту спеціалізованого омбудсмана, суттєво сприяє зменшенню 
навантаження на посадових осіб, що виконують роботу омбудсманів. 
Однією з важливих передумов ефективності цього інституту стало й те, 
що він доволі легко вписувався в структуру політичної системи 
державних органів будь-якої країни світу, у тому числі України. Як 
показує практика, система спеціалізованих омбудсманів побудована на 
принципах спеціалізації, тобто створення політичних посад відповідно 
до потреб конкретних категорій людини і громадянина, а також 
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недопущення порушень прав людини й громадянина в тій чи іншій 
сфері. 

Із метою сприяння функціонуванню української мови як державної 
у сферах суспільно-політичного життя України, запроваджено посаду 
мовного омбудсмана, а саме Уповноваженого із захисту державної мови, 
повноваження якого розповсюджуються на всю територію України. 
Такий механізм сприяє зміцненню процесу забезпечення захисту права 
громадян України щодо отримання державною мовою інформації та 
послуг у будь-яких сферах суспільного життя по всій Україні, усунення 
перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. 
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спрямованості, прагматичності, політичної виваженості та прозорості. 
Як наслідок, у державі очікується зміна ролі керівника, професійного 
управлінця, того, хто сьогодні займає або ж зможе займати керівні 
посади у сфері публічного  управління. 

Зазвичай, це зумовлено, передусім, потребою суспільства у 
підвищенні професіоналізму державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування, створенні належних умов їх праці, осна-
щення робочих місць сучасними управлінськими технологіями.  

Проблема управління персоналом, передусім, сутності взаємо-
відносин керівника та підлеглого у формуванні професіоналізму дер-
жавних службовців, висвітлена у наукових роботах В. Бакуменка, 
К. Ващенка, Л. Воронько, Н. Гончарук, С. Дубенко, В. Князєва, 
Т. Мотренка, Н. Нижник, О. Оболенського, В. Олуйка, І. Розпутенка, 
С. Серьогіна, В. Сороко, С. Хаджирадєвої та ін. 

На наш погляд, суттєву роль у діяльності керівника відіграють 
психологічні аспекти, його ділові якості, поєднання ролі особистості з 
етичними моментами, передусім, дотримання керівником адмі-
ністративної етики. Слід зазначити, що цій проблемі присвячені роботи 
Т. Василевської, І. Надольного, М. Нинюк, М. Пірен, В. Ребкала та ін. 

Виходячи з вищевикладеного, варто зауважити, що жоден з 
нормативно-правових документів, щодо функціонування публічної 
служби не дає чіткого уявлення та визначення змісту та сутності понять 
«керівник», «підлеглий», їх ролі та місцю у цій системі.  

Із практичного досвіду ми знаємо, що керівник – це особа, яка 
очолює певний структурний підрозділ або окрему групу виконавців, 
вимоги до діяльності якої передбачають необхідність і здатність 
виконання від імені держави, і з урахуванням визнаних суспільством 
цінностей, планових, організаційно-розпорядчих, мотиваційних та 
контрольних функцій стосовно підлеглих. 

Таким чином, за такого визначення обсягу функціональних дій 
керівника, він повинен володіти всією сукупністю не лише повноважень, 
прав, але й обов’язків посадової особи, що зобов’язує його мати фахові 
знання, володіти культурою ділового спілкування, тобто управлінською 
культурою, що поєднує в собі повний комплекс навичок з управлінської 
діяльності. Водночас, керівник, насамперед, має нести відповідальність 
за моральний клімат у колективі, який очолює. 

Саме тому, метою статті є подальший аналіз, передусім, морально-
етичних особливостей взаємовідносин керівника та підлеглого. 
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На наш погляд, потреба держави у професійно підготовленому 
керівнику зумовлена його суспільним призначенням, сутністю необ-
хідних для його діяльності професійних знань, умінь та навичок, 
особистісних якостей. 

Не є таємницею, що діяльність керівника нової генерації має 
відповідати настановам, що ґрунтуються на сучасній парадигмі 
публічного управління та стосуються, насамперед, демократичних 
відносин з громадянами, мудрого стилю взаємовідносин з підлеглими, 
реалізації принципів відкритості та прозорості його діяльності. 

Звичайно, вимоги до керівника не можуть обмежуватись суто 
професійними характеристиками, а стосуються формування відпо-
відного типу особистості. 

Сучасна держава характеризується багатоманітністю завдань й 
функцій, і саме від професійного виконання поставлених завдань 
залежить існування всієї політичної системи. Окрім того, світовий досвід 
й стан суспільних відносин, навіть у найдемократичніших державах, 
свідчить, що сучасне суспільство не може нормально функціонувати й 
розвиватися поза державою й встановленими нею межами. Цим 
обумовлюється необхідність кваліфікованого і потужного управлін-
ського апарату.  

Звичайно, цього неможливо досягти без професійного керівника, 
який вміє оптимізувати управління людськими ресурсами публічної 
служби, наукового забезпечити її реформування, застосувати нові 
підходи до формування кадрового складу владних органів. 

Зміна парадигми публічного управління змінює ідеологію 
державної служби. Сьогодні кожен державний службовець, посадова 
особа місцевого самоврядування повинні усвідомлювати, що їх завдання 
полягають не в тому, щоб вказувати людям, що їм треба робити, а у 
створенні таких умов, в яких вони самі зможуть знайти найвигідніше та 
найефективніше для себе рішення. 

Держава, яка представляє інтереси всього народу, повинна бути 
зацікавленою в професійному, культурному та духовному розвитку 
управлінських кадрів, адже освічена особистість поєднує в собі не лише 
свої власні надбання, але й суспільства в цілому.  

Досвід країн із розвиненою економікою показує, що особливо в 
період структурних змін, питання взаємовідносин керівника та 
підлеглого набуває особливої актуальності, адже кваліфіковані 
працівники – це невичерпне джерело конкурентних переваг, це той 
пласт, на основі якого тримається успішний розвиток суспільного 
прогресу будь якої держави 
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В усіх цивілізованих державах до кадрів-професіоналів ставляться 
як до особливого «золотого фонду» – їх цінують і підтримують, до них 
прислухаються й довіряють. В Україні ж спостерігається прикрий 
нонсенс: сучасне суспільство, як ніколи, потребує свіжих управлінських 
сил, які могли б внести суттєві зміни в його устрій – зробити 
довгоочікуваний переворот в економічній та соціальній сферах, 
підвищити духовність, піднести народний добробут.  

На наш погляд, державою повільно створюються належні умови для 
вирішення цієї глобальної проблеми, якій необхідно забезпечити, 
насамперед: 

- потреби для повноцінного становлення особистості – мається на 
увазі освіта, виховання та професійне зростання; 

- соціально-правовий захист, тобто розвиток демократичних начал; 
- створення обов’язкових працюючих законів, які б дали 

можливість кожній особі розкрити власне творче «я» – не лише 
утвердження в своєму середовищі, а й піднятись на якісно новий щабель 
службової ієрархії посад.  

Виходячи з цього, публічна служба, передусім, керівники повинні 
забезпечити організоване, демократичне, правове та результативне 
публічне управління процесом формування професіоналізму власного 
кадрового складу. 

Під управлінням процесом формування кадрів-професіоналів ми 
розуміємо, перш за все, наукову організацію цієї роботи, де на основі 
врахування об’єктивних умов та регулюючого впливу соціального 
середовища, досягається відповідність професійних якостей завданням й 
цілям нашої держави.  

Однак, сьогодні, особливістю формування кар’єри службовців, 
зважаючи на нові умови суспільства перехідного періоду, є акцент 
зроблений не на управлінні як імперативі, пов’язаному з маніпуляцією 
людською свідомістю, а на управлінні керівника, який в трудовому у 
колективі оптимізує професійний розвиток, заснований на свободі волі, 
змістом якої є усвідомлення людиною як свого професійного рівня, так і 
всього колективу, визначення шляхів бажаного стану, передусім, й 
шляхом розуміння своїх власних недоліків.  

Варто зазначити, що сьогоденною особливістю розвитку кар’єризму 
державних службовців є те, що успадкований кадровий потенціал 
виконавчих органів попереднього політичного устрою наповнивсь 
новою управлінською генерацією. Незаперечною є думка проте, що за 
цих умов, питання особи публічного службовця виходить на пріоритетні 
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позиції, де професійні здібності, моральний рівень стають визна-
чальними у його діяльності.  

Звичайно, вимоги щодо кадрів системи публічного управління 
ніколи не залишаються на визначеному рівні, вони безперервно 
зростають у зв’язку з розширенням та удосконаленням функцій, що 
виконуються державним апаратом.  

На нашу думку, щоб надати допомогу людині в професійному 
становленні, розвитку і реалізації її професійного досвіду, суспільство за 
історично довгий період часу виробило для цього різноманітні форми, 
створило спеціальні соціальні інститути, методи, розробило потреби та 
критерії. Все це, як зазначалось вище, складає систему професіоналізації 
людської діяльності, в тому числі і систему професіоналізації персоналу 
публічної служби. 

Однак, вважаємо. що однією із проблем сьогодення, при становленні 
системи професійного відбору в публічній службі, є недооцінка ролі 
науки, її можливостей щодо професійної ідентифікації здібностей 
людини і вимог до посади. 

Крім того, у відборі державних службовців домінуючу роль ще 
нерідко відіграють політичні пристрасті, фактори особистої відданості, 
як яскраві прояви кар’єризму. При цьому чомусь забувається, що 
публічна служба, по-перше, – не арена для задоволення своїх політичних 
амбіцій та групових інтересів, а тяжка ноша відповідальності перед 
суспільством. По-друге, – державні службовці – передусім, люди з 
певним досвідом управління і вирішення державних завдань, і цей досвід 
не набувається із зайняттям посади і за дуже короткий час. Кожен день 
навчання на публічній службі новоприйнятої людини – це уповільнення 
темпів суспільного розвитку, а подекуди – непродумані рішення і дії. 

Проте, не є таємницею, що наше суспільство постійно несе ці втрати, 
й особливо велике марнотратство допускає тоді, коли в угоду новому 
керівнику змушене відмовлятися від послуг тих публічних службовців, 
які можуть професійно і вміло виконувати свої обов’язки. Звичайно, в 
цій ситуації, кожній посадовій особі повинно бути притаманне 
загострене почуття честі, совісті й справедливості. Воно повинно 
виявлятись в критичній оцінці поведінки управлінців оточуючими 
людьми та власній самооцінці своїх дій, адже керівник не прийшов до 
влади назавжди й ця влада не передана йому по спадковості. Крім того, 
суспільство не наділяло його мандатом ігнорування професіоналізму 
інших людей. Напроти, воно чекає від нього професійних дій і оцінки 
професіоналізму публічних службовців з позицій державних інтересів, а 
не корпоративних чи ідеологічних, а ще гірше – власних.  
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Є ще одна проблема у відборі на публічну службу, як важливому 
елементі професіоналізації персоналу, про яку, на наш погляд, варто 
вести мову сьогодні та щоденно. Складовими нашого життя є 
непоодинокі випадки бюрократизму, місництва, кар’єризму, неповаги до 
громадян – користувачів послуг, зловживання, використання служ-
бового становища на всіх управлінських рівнях публічної служби, що 
знаходить своє підтвердження в процесі дослідження.  

Звичайно, криміналізація суспільства не може не вплинути на 
публічну службу. Не виключено, що у корумпованих державних 
чиновників, яким дане право відбору персоналу, рішення про 
призначення на посади можуть бути обумовлені й їх особистою 
залежністю від певних представників кримінального середовища. Вони 
прекрасно розуміють, що контроль над владними структурами може 
приносити немалі дивіденди. 

Виходячи з цього, слід зазначити, що осмислення суті морально-
етичної культури надає можливість поглибити сутнісні характеристики 
кар’єризму як морально-етичної категорії, акцентувати увагу на способі 
їх реального функціонування в різних типах соціальних відносин, у 
даному випадку відносин державного чиновника і громадян держави, 
керівника та підлеглого. 

Мотивація публічних службовців має вирішальний вплив на всі 
сторони життя суспільства, адже жоден вид праці не є таким суттєво 
важливим, як управлінська праця, тому що вона значною мірою 
визначає, чи будуть соціальні й державні інститути суспільства успішно 
виконувати свої завдання чи марнуватимуть людські і природні ресурси. 

На наш погляд, основне завдання, яке необхідно навчитись 
вирішувати публічним службовцям у процесі своєї діяльності полягає в 
тому, щоб формування нової української державності органічно було 
пов’язане з розширенням і послідовним захистом прав і свобод людини 
й громадянина – як основного критерію ефективного управління.  

В умовах сучасної культурної орієнтації суспільства на розвиток 
ринкових відносин, на перший план виходить нова система цінностей, 
яка вимагає широкого використання принципу орієнтації на 
громадянина, що зумовлює формування вимог до особистісної складової 
діяльності керівника, досягнення нового рівня ціннісних орієнтирів. 

Сьогодні, коли підірвана довіра народу до влади, особливої уваги 
потребує формування управлінської культури, в основі якої є ділові 
якості, це, насамперед, відповідальність, працьовитість, професіоналізм 
та компетентність, здатність йти на ризик, вміння враховувати 
пропозиції своїх підлеглих, ініціативність, творчість, чуйне ставлення до 
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людей, вміння робити добро, вникати та розуміти проблеми своїх 
підлеглих та пам’ятати, що посади на публічній службі не надані в 
довічне користування. 

Слід зазначити, що важливу роль у вирішенні управлінських 
проблем відіграє професійно сформований стиль роботи, який обирає 
керівник. Варто зазначити, що демократичний стиль, який притаманний 
європейській культурі управління ще недостатньо застосовується у 
практичній діяльності і явно програє бюрократичному та авторитарному, 
що викликає занепокоєння. 

На наш погляд, особливої уваги набуває проблема, пов’язана з 
низькою оцінкою вміння сучасного керівника плідно працювати із 
своїми підлеглими, залучати їх до обґрунтування та прийняття рішень на 
засадах командної роботи.  

Без сумніву причиною цих негараздів є те, що стало вже практикою 
в нашій державі на керівні посади призначати осіб не на основі 
професійних заслуг, які здобула людина проходячи щаблями службової 
кар’єри в даній структурі, а шляхом протекціонізму, партійного 
приналежності чи політичної доцільності. Водночас, слід зауважити, що 
цей процес відбувається з порушення морально-етичних норм, без 
вивчення ділових та особистісних якостей особи, яка має зайняти ту чи 
іншу керівну посаду.  

Висновки. Враховуючи викладене вище, вважаємо, що в таких 
ситуаціях, насамперед, найбільше страждають підлеглі, оскільки на їх 
очах відбувається підміна професіоналізму бездарністю та відсутністю 
компетентності. Бездарний керівник намагається керувати шляхом 
спроб та безкінечних відступів, не розуміючи, що для підвищення 
ефективності його діяльності необхідно: 

- розуміти сутність та дотримуватись основного конституційного 
принципу: «Людина – основна цінність суспільства»; 

- визначити та чітко розподілити функціональні обов’язки, на 
основі командної роботи, розробити стратегію розвитку структури, її 
перспективні та поточні проблеми; 

- вміти ставити напружені, але реальні, зрозумілі та чіткі завдання, 
працювати з підлеглими на основі взаєморозуміння, поєднуючи 
лояльність з вимогливістю; 

- обсяг завдань повинен відповідати терміну часу, який необхідний, 
щоб виконати ці завдання, що дозволить вкладатись в межі робочого 
часу, не порушуючи при цьому права людини, насамперед, права на 
відпочинок;  
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- розуміти проблеми підлеглого, поважати його як особистість, 
вміти прислухатись до його пропозицій та раціонально їх вико-
ристовувати; 

- вимагаючи від людини швидкого та якісного виконання завдань, 
передусім, самому чітко розуміти сутність категорій управління «якість» 
та «ефективність», не соромитись і не вважати, що це принижує роль 
керівника, взявши ручку показати своє бачення проблеми, яка 
розглядається, вміти делікатно зробити зауваження, не ображаючи 
людської гідностi підлеглого; 

- морально та матеріально мотивувати людину до праці, 
підтримувати її добрим словом, а не шляхом зухвалості вселяти 
підлеглому страх та виявляти невдоволення його роботою; 

- відмовитись від морально-психологічного нищення особи, що 
сприяє лише розвитку хронічних хвороб на нервовій основі; 

- сприяти професійному зростанню членів трудового колективу, 
вивчаючи причини, джерела, місця й час задоволення їх потреб у 
підвищенні кваліфікації, відкрито та на основі професійних заслуг 
планувати службову кар’єру працівників; 

- відмовитись від анекдотичного принципу управління: «іди туди – 
не знаю куди, принеси те – не знаю що».  

І, як наслідок, така примітивна методологія організації роботи 
керівником, що пояснюється незнанням проблеми, зводиться до 
спасіння самого себе та швидкої «переадресації справи та відпо-
відальності» на підлеглого. І, як результат, такої «ефективності 
управління», звичайне питання перетворює в цілу проблему, на 
реалізацію якої витрачаються нові сили (людські, часові та матеріальні 
ресурси). 

Варто зазначити, що якісній та мудрій діяльності керівника 
сприятимуть системні чинники, а саме:  

- досягнення такого демократичного рівня розвитку суспільства та 
наявності належної нормативно-правової бази, коли неодмінною 
умовою призначення на керівну посаду буде наявність фахової освіти та 
практичного досвіду в сфері публічного управління; 

- утвердження високих морально-етичних стандартів взаємо-
відносин керівника та підлеглого, публічних службовців та громадян 
держави;  

- становлення нової ментальності керівників на засадах цінностей 
сучасної парадигми публічного адміністрування та стратегічного 
мислення; 
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- упровадження механізмів громадського контролю за результа-
тами діяльності керівника, відповідно за принципом «чим вища посада, 
тим більша відповідальність».  
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Цілісність в граничних вимірах людського буття:  

філософсько-світоглядний аналіз 
 

Найактуальнішою проблемою сучасної філософії залишається 

проблема цілісності людського буття. Особливої злободенності їй надає 

ситуація російсько-української війни. Остання занурює сучасну 
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українську людину в граничні виміри її існування, де Шекспірівське 

«Бути, чи не бути…» набуває нових смислів. Отож, без сумніву, на 

передній план виноситься питання Буття. У  філософії воно належить і 

до царини онтології, і до філософської антропології. Більше того, воно 

відносить нас до сфери загальнолюдського і вимагає від кожного 

новітніх світоглядних рефлексій. В останніх червоною ниткою 

проступає єдність одиничного та загального, локального етнона-

ціонального та глобального загальнолюдського, а отже, ціннісно-

цінного як саме Життя.  

Мета дослідження полягає в з’ясуванні тих колізій та суперечностей, 

які постають на шляху становлення нової генерації людей, що в 

більшості своїй здатні до смислотворчості та творення власного життя-

буття. 

Результати дослідження загалом покладаються на уже розроблені 

концепти людського буття у єдності його вимірів, зокрема буденного, 

граничного та метаграничного (за Н. Хамітовим), а також на розглянуту 

авторами проблему цілісності людського буття у названих вимірах і не 

тільки.   

Сьогодні, слід детальніше зупинитися саме на граничних вимірах 

людського буття, оскільки ситуація, що склалася у сучасному світі, є 

настільки критично напруженою, що без глибинного аналізу та 

усвідомлення з неї просто не вийти. Більше того, тут знадобляться 

фахівці з різних галузей науки і не тільки. Адже потрібно дослідити цілу 

низку факторів, що призвели до кризи, і кризи, перш за все, світоглядної.  

Власне, специфіка філософського підходу полягає в намаганні вийти 

за межі уже відомого, часто кількісно-суперечливого матеріалу, у новий 

якісно-метаграничний вимір світоглядного смислотворення. І звідси, 

отримавши неабиякий екзистенціальний досвід, повернутися до 

ситуативного вузла, щоб осмислено-ефективно його розв’язати, 

надавши, таким чином, лад власному життю-буттю. Подібний шлях 

покликана пройти нині чи не кожна українська людина. Адже гранична 

ситуація, зумовлена російською військовою агресією пробудила 

багатьох. Більше того, вона змусила нас задуматися над вічними 

загальнолюдськими цінностями, котрі завжди були, є і будуть. І тільки 

їх усвідомлення рівне їх прийняттю та керівництву до дії. Тільки таким, 

культурно-цивілізаційним чином, людство здатне зберегти життя у 

глобальних масштабах. 
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Спираючись на вже існуючі філософські розвідки, слід зауважити, 

що людина це істота, котра трансцендує, тобто постійно виходить за 

власні межі. Отже, вона є відкритою цілісністю та такою, що здатна 

зібрати до купи всі елементи своєї особистості, особливо в граничній 

ситуації вибору.  

Відомо, що будь-яке філософське дослідження й, особливо, 

філософсько-антропологічне, прийнято розпочинати з аналізу та 

інтерпретації тих ключових понять, якими дослідник буде користу-

ватися. Без сумніву, в нашій роботі такими поняттями є: «цілісність», 

«зцілення» та «цілющість» як його екзистенціали, а також спільно-

кореневі до них –  «ціле», «ціль», навіть «цілунок» і та ін.  

У свій час вони були детально описані в дисертаційному дослід-

женні та низці публікацій, зокрема: «Цілісність у вимірах людського 

буття», «Цілісність людського буття: духовні та душевні виміри», 

«Цілісність як сенс людського буття», «Смисложиттєві запити сучасного 

українця» і та ін. [1; 2; 3; 4]. У результаті було доведено, що в 

екзистенційно-особистісних вимірах буття цілісність проявляється по 

різному, а саме: в буденності вона може розгортатись як цілісність-

замкненість і як цілісність-відкритість; у граничних вимірах відповідно 

як зцілення та цілющість. Таким чином, на відміну від перебування в 

буденності, граничний стан «зцілення» можна означити як переживання, 

що приховує небезпеку глибинного руйнування людського. Водночас, в 

такому граничному стражданні окреслюються раніше розмиті контури 

духовного лиця людини, відбувається її «зцілення» як тілесно-духовної 

істоти, що є передумовою творчості в культурі й переживається 

людиною як екзистенція. 

Трансформація ж творчості у творення, що здійснюється шляхом 

глибинного очищення й олюднення буття людини, його розречевлення, 

де-об’єктивації, здатна привести людину до толерантності та любові, 

прояв якої є справжньою «цілющою», живильною силою для інших.  

Власне, використання понять «зцілення» й «цілющості» є досить-

таки органічним і правомірним. Воно прояснює реалії буття української 

людини з відповідно притаманним йому глибинним оптимізмом й 

світоглядною толерантністю. Саме через таке локальне етноантрополо-

гічне та етнонаціональне прояснення відбувається узгодженість із 

загально-антропологічними та загально-екзистенціальними тенденція-

ми. 
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Більше того, спираючись на традицію розуміння понять «екзистен-

ція» й «трансценденція» у західній філософії, саме «зцілення» можна 

було б окреслити як екзистенцію, а «цілющість» як – «трансценденцію». 

Зцілення, як і екзистенція, фіксує й позначає людське існування в його 

фундаментальній, глибинній онтологічній специфічності, яка полягає в 

здатності людини «збирати себе» та бути незавершеною, відкритою, 

живою процесуальністю, котра, очікуючи, себе творить. Цілющість, як і 

трансценденція, означує можливість прояву зцілення (екзистенції), вона 

виражає недосяжну повноту всіх зцілень (екзистенцій) і відчувається 

людиною тільки в її свободі.  

Отож, людина – істота вертикальна, її життя вимірюється не в 

довжину, а у височінь, причому височінь ціннісного сходження, на що 

звертає нашу увагу відомий український філософ Сергій Кримський. 

Так, відміряну кількість років можна прожити марно, а можна 

«піднятись над складними обставинами у небо духу, що міряє час 

вічністю» [5, с. 428]. Варто лише пам’ятати, що сучасна духовність 

передбачає доповнення принципом полісистемності цілей, цін-

ностей [Там само, с. 432]. Це означає, що ніяка надмета, ніяка 

надцінність не повинна затьмарювати інші, нібито менш значимі цілі-

цінності. «Навіть така фундаментальна мета, як перемога у війні, з 

необхідністю потребує безлічі підцілей: виграти війну з мінімальними 

жертвами, не знищувати пам’ятки культури, зберігати ідеали людяності 

та добра» [Там само]. 
Але таке, теоретичне положення, як стверджує мислитель, породжує 

найгостріші колізії в соціальній практиці.  Відомо, що «здоровий глузд 
завжди важко примирюється з ситуаціями, коли ознаки порядності 
виявляються ширмою звірячої суті» [Там само]. До прикладу, 
фашистський злочинець комендант Освенціму Гесса у своєму 
щоденнику постає нібито моральною людиною у ставленні до родини та 
друзів. Водночас він фанатично вірить в існування нижчих рас. Цей 
фанатизм як надмета, про що свідчить практика всіх тоталітарних 
режимів, може перетворювати нормальних людей на монстрів злочину 
[5, с. 433]. Саме тому в сучасному світі на перший план виступає вимога 

полісистемності цілей.  
Таким чином, рухаючись від зовнішнього практичного світу до 

внутрішнього світу творчого споглядання, виникає потреба в об’єднанні 
питань, а саме: «Що я повинен робити?» і «Яким я маю бути?». Це 
знаменує грань переходу зовнішніх практичних дій у внутрішню 
смислотворчість і стан свободи. Власне, «внутрішня смислотворчість і 
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визначає духовність як таку, тобто здатність будувати свій внутрішній 
світ, «живий всесвіт» особи, що робить її інтелектуально незалежною від 
кон’юнктурних обставин наявного буття». Отже, духовність – це завжди 
шлях до самого себе, найдовший та часто небезпечний. Але тільки так 
«можна вийти за біологічні межі існування, коли трансформація 
тілесності стає маніфестацією духовності» [5, с. 436, 437]. Останнє 
знаменує появу нових ціннісних орієнтирів у людських пошуках. 

Відомо, що такі пошуки умів здійснювати Сократ, вдаючись до 
постійного запитування-діалогу, аж до знаходження «третьої правди» як 
цінності, яка задовольняла б шукачів і, водночас, була б відкритою до 
подальших кроків. Такі пошуки здійснює нині чи не кожна українська 
людина. Мимоволі кинута у вир війни, вона все частіше вдається до 
запитів смислу власного життя. Знаходячи різні відповіді, вона рухається 
у напрямку зростання людських якостей, окреслює архетип неба у 
земному існуванні душі, формує за виразом Йосипа Бродського «третю 
сигнальну систему людини».   

Таким чином, «…моральність народжується у момент вибору під 
особисту відповідальність, а не як результат накладання готової 
парадигми. У політиці, в історії найважливішою проблемою, у свою 
чергу, стає визначення індивідуумом меж цієї відповідальності» [6, 
с. 113]. 

Отже, в сучасних умовах актуалізується потреба подальших 
досліджень проблеми ціннісних, смисложиттєвих орієнтирів сучасної 
особистості, зокрема, української людини, котра на тлі негативних 
тенденцій сучасного світу, здатна виступати представником людяності 
як такої. Завдяки цьому представництву вона має право заново 
вирішувати, що значить залишатись порядним та моральним. 
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Еволюція  багатопартійної  системи  в  Україні 
 (матеріали до лекції) 

Демократичні  процеси  в Україні  на  початку  90-х  рр.  ХХ ст. 
призвели  до  руйнування  авторитарної  системи,  сприяли  відновленню 
політичного  плюралізму  та  створенню  інститутів  громадянського 
суспільства.  Основною  ознакою  існування  громадянського  суспільст-
ва  виступає  вільний  характер  асоціативного  життя,  за  якого  особа 
добровільно  бере  участь  у  соціальних  процесах, беручи  на  себе  за 
це  відповідальність.  Громадянське  суспільство  завжди  формується  на 
базі  інститутів  і  традицій  розвитку  конкретного  соціуму,  тому  у  світі 
сьогодні  не  існує  єдиної  моделі  громадянського  суспільства,  що  є 
однаково  придатною  для  всіх  країн. Існують  конкретні  історичні 
моделі,  що  залежать  від  традицій  та  особливостей  окремих  держав. 
Тому  кожне  суспільство  має  свої  ознаки  та  параметри, які  визначають 
характер  розвитку партійної системи. 

Суспільно-політична роль політичних партій 
Важко  зрозуміти  будь-яку  демократичну  політику  без  організації 

політичних  партій.  Жодна  сучасна  демократія  не  може  обійтися  без 
законодавчих  органів,  які  формуються  за  участі  політичних  партій. 
Їх  діяльність  глибоко  проникає  в  політичне  життя  суспільства.  Вони 
є  своєрідним  механізмом  урегулювання  політичних  конфліктів, 
визначають  характер  і   напрям  політичного  процесу,  забезпечують 
зв’язок  суспільства  і  держави. Розвиток  демократичних  політичних 
систем  переконує  нас  у  тому,  що  політичні  партії  загалом  зали-
шаються  найефективнішим  інструментом  реалізації  групових  інте-
ресів  у  сфері  політики  [1,  с. 11–12].    

Політичні  партії – це  витвір  новітньої доби,  хоча  явище  існує  ще 
з  давніх  часів.  Термін  «партія»  походить  від лат. partis – частина, 
галузь, відділ. Політичні  групи,  клуби  такі  ж  старі,  як  і  сама  політика, 
але  політичні  партії  в  сучасному  їх  значенні  тісно  пов’язані  зі 
становленням  і  розвитком  представницької  демократії  та  її  основного 
елементу – парламентаризму  як  форми  й  методу  організації  та 
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здійснення  влади. У більшості  західних  демократій  виникнення  
політичних  партій  йшло  поряд  із  розширенням  права  участі  на  все  
ширші  верстви  суспільства.  Політичні  партії  як  масові  організації  в  
сучасному  їх розумінні  виникли  у  другій  половині  ХІХ ст.  [2, с. 233].   

 
Принципи діяльності політичних партій 
Керівні  принципи  діяльності  політичних  партій  є  засобом  захисту  

прав  і  свобод  політичних  партій  і  варто  звернути  на  них  увагу  і  
перелічити  їх. Важливим  є   принцип, ролі  політичної  партії   у  
демократичному  політичному  режимі.  Актуальним  є  принцип права  
громадян  на  об’єднання  та  створення  політичних  партій  вільних  від  
втручання  з  боку  держави,  який  прописаний  у  Загальній  декларації  
прав  людини (ст. 20). Наступним  принципом  є  «обов’язок  держави  
захищати  право  особи  на свободу  об’єднання,  якщо  це  передбачено  
законом  і  є  необхідним  у  демократичному  суспільстві».  У  Між-
народному  пакті  про громадянські  та  політичні  права (ст.  22)  
зазначається,  що  «кожна  людина  має  право  на  свободу  асоціації  з  
іншими, включаючи  право  створювати  профспілки  та вступати  до  них  
для  захисту  своїх  інтересів…».  Черговим  принципом  є  «законність»,  
що  стверджує  право  на  свободу  об’єднання  в  політичні  партії  і  має  

своє  підґрунтя в  конституції  держави   або  актах  парламенту. Ще  один  

принцип, це  «недискримінація»,  що  забезпечує  у  міжнародних  
правових  актах заборону  дискримінації  жодної  особи  або  групи  за  
будь-якими  ознаками, а саме: стать, мова, релігія, політичні  або  інші  
переконання, національне  або  соціальне  походження,  майновий  стан,  
місце  народження  тощо.  Принцип  «рівне  ставлення»  відображає,  що  
прагнення  і  право  окремих  громадян  або  групи  осіб,  що  прагнуть  
створити  політичну  партію,  мають  робити  це  на  основі  рівного  
ставлення. 

У Документі Копенгагенської наради Конференції щодо людського 
виміру НБСЄ, що відбулася у червні 1990 р., зверталася  увага  на  те, що 
«держави-учасниці  поважають  право  окремих  осіб  та  груп  осіб  
утворювати  в  умовах  повної  свободи  своє  політичні  партії  чи  інші  
політичні  організації  та  надаватимуть  таким  політичним  партіям  і  
організаціям  необхідні  правові  гарантії  можливості  конкурувати  між  
собою  на  основі  рівного  ставлення  з  боку  закону  та  влади».   

Громадяни,  які  бажають  об’єднатися  у  політичну  партію,  не  
повинні  мати  ті  чи  інші  переваги з  боку  держави,  а  регулювання  
діяльності  політичних  партій  повинно  застосовуватися  для  всіх  
однаково.  Принцип  «політичного  плюралізму»  забезпечує  рівну  
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конкуренцію  політичних  партій,  а  нормативно-правові  акти  мають  
бути  націлені  на сприяння  плюралістичному  політичному  середовищу  
в  країні.  Важливим  принципом  є  «підзвітність».  Це  коли  політичні  
партії  як  суб’єкти  політичного  процесу  можуть  отримувати  певні  
правові  переваги  завдяки  реєстрації  як  політична  партія,  що  
недоступні  для  інших  об’єднань,  зокрема  неформальних.  Політичні  
партії  мають  забезпечувати  звітність  і  прозорість  у  своїй  діяльності  
відповідно  до  законодавства.  Таким  чином,  розуміння  та  застосу-
вання  даних  принципів  дозволить  усвідомити  роль  політичних  партій  
у  демократичному  суспільстві.  

 На  сучасному  етапі  партії  є  унікальними  об’єднаннями  і  стали  
основним  засобом  політичної  участі  й дискурсу,  визнані  Євро-
пейським  Судом  із  прав  людини  як  життєво  важливі  суб’єкти  
функціонування  демократії.  Політичні  партії  в  демократичних  
системах  повинні  відмовитися  від  використання  насильства  як  
політичного  інструменту  і  не  повинні  пропагувати  або  вдаватися  до  
насильства,  утримувати  свої  власні  воєнізовані  формування  і  
використовувати  висловлення  ненависті  як  політичний  інструмент. 

 
Правові засади функціонування політичних партій 
Політична  партія  є  суб’єктом  конституційного  права  і  при  

юридичному  визначенні  її  виходять  передусім  з  характеру  цього  
об’єднання,  оскільки  за  своїм  походженням,  сферою  діяльності,  
функціональним  призначенням  тощо,  партії  значною  мірою  являють  
собою  суспільно-політичну,  ніж  державно-правову  категорію. У  
більшості  правових  систем,  де  завершилась  правова  інституалізація  
політичних  партій,  юридичний  зміст  цього  поняття  закладено  у  
спеціальні  закони.  Законодавчі  акти  деяких  держав, наприклад  США, 
Франції, не  містять   юридичного  визначення  поняття  «політична  
партія»,  що  зумовлено  насамперед  особливостями  формування  їхніх  
політичних    систем.  Частково   це  є  наслідком  історично  сформо-
ваного  сприйняття  партій  як  приватних  об’єднань, у  результаті  чого  
держава  не  втручалася  у  їхню  діяльність  [3, 25].    Функціонування  
політичних  партій  в  Україні  регулює українське  законодавство,  яке  
закладає певні  принципи  діяльності  політичних  партій.  Зокрема,  у  
Законі  України «Про  об’єднання  громадян»  партія  визначається  як  
«об’єднання  громадян – прихильників  певної  загальнонаціональної  
програми  суспільного  розвитку,  які  головною  метою  вважають  участь  
у  виробленні  державної  політики, формуванні органів влади,  місцевого  
та  регіонального  самоврядування  і  представництво  в  їх  складі» (ст. 2).  
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У  Законі  України  «Про  політичні  партії  в  Україні» визначальними  
стали  положення,  закладені  в  Конституції,  а  саме: «політичні  партії  
в  Україні  сприяють  формуванню  і  вираженню  політичної  волі  
громадян,  які  беруть  участь у  виборах» (частина друга  ст. 36 
Основного  Закону) [3, с. 26].   

Правове  регулювання  політичних  партій  є  багатоаспектним  
складним  питанням,  що  вимагає  розгляду  широкого  кола  проблем.  
Політичні  партії  повинні  бути  захищені  як  істотне вираження  права  
людини  вільно  утворювати  об’єднання.  І  це  гарантується  більшістю  
демократичних  держав.  Свобода  об’єднання  є  центральним  правом,  
яке  регулює  діяльність  політичних  партій.  Система міжнародних,  
європейських  та  інших  регіональних  договорів  надають  право  
повністю  здійснювати  свободу  об’єднань  включно з утворенням  
політичних  об’єднань  усім  фізичним  особам.  Дані  положення  
містяться  у  таких  міжнародних  політико-правових  документах,  що  
регулюють  міжнародні  стандарти  діяльності  політичних  партій: 
Міжнародному  пакті  про  громадські  політичні  права; Загальній  
декларації  прав  людини; Конвенції  про  захист  прав  людини  та  
основоположних  свобод  тощо.  

 
Історія виникнення політичних партій в Україні 
Першою  політичною партією  європейського зразка  на  українських  

землях  прийнято  вважати  Руську  українську  радикальну  партію, яку  
наприкінці  1890 р. організували  відомі  українські  письменники,  вчені  
та  громадські  діячі  М. Павлик, І. Франко, Є Левицький, Т. Окуневський, 
В. Охримович. Соціальною  опорою  партії  визнавалося  селянство.  Її  
програма  містила  мінімальні  та  максимальні  вимоги.  У  1899 р. з  неї  
виділилося  дві  партії – Українська соціал-демократична  партія  та  
Національно-демократична  партія.  Якщо  перша  ставила  собі  за  мету  
боротьбу  за  втілення  ідей  соціалізму,  то  друга  добивалася  об’єднання  
всього  українського  народу  в  єдиний  національний  організм  на 
засадах  політичної  та  культурної  самостійності. 

На  східноукраїнських  землях  про  партійне  життя  можна  говорити  
з  часу  створення  Революційної  української  партії (РУП),  установчий  
з’їзд  якої  відбувся  11  лютого  1990 р.  у  Харкові.  У  1902  р.  з  неї  
була  утворена  Українська  народна партія,  яку  очолив М. Міхновський.  
Тоді ж від  РУП  відокремилися  і  народники,  які  приєдналися  до  партії  
есерів.  У  1903  р.  від  РУП  відкололася  Українська соціалістична  
партія  на чолі  з  Б. Ярошевським.  На  початку  ХХ ст.  в Україні  
створено  Українську  демократичну  партію  (УДП).  Згодом  з  її  лав  
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вийшли  представники  радикального  крила,  які  утворили  Українську  
радикальну  партію (УРП),  головою  якої  став  Б. Грінченко.  Восени  
1905 р.  УДП та УРП  провели  об’єднавчий  з’їзд  та  утворили  
Українську Демократичну  Радикальну  партію (УДРП),  яка  об’єднала  
значну  частину  національно-свідомих  елементів.  

 У  грудня  1904 р. утворилася  Українська  Соціал-Демократична  
Спілка.  Вона  вийшла  з  РУП  під  проводом  М. Меленевського  та  Лесі  
Українки,  а  в  1905  р.  ввійшла  до  складу  РСДРП  на  основі  окремого  
статуту.  Під  час  виборів  до  І-ї Державної  Думи (1906 р.) вона  
проявила  себе  як  русифікаторська  організація.  На  західноукраїнських  
землях  напередодні  проголошення  ЗУНР  найбільш  впливовими  були  
три  партії – Українська  національно-демократична партія, Українська 
соціал-національна  партія  й  Українська  радикальна  партія.  На  
противагу  партіям  Центральної  Ради  галицькі  партії  були  партіями  
парламентського  типу.  У  лютому  1919 р. створено  Комуністичну  
партію  Східної  Галичини,  хоча  ідеологія   більшовизму  не  мала  тут  
широкого  поширення  [4, с. 390–391].  

Таким  чином,  на  початку  ХХ ст.  в  українському  політичному  
русі  намітилося  дві  тенденції – перша, спрямована  на  захист  
національних  інтересів, друга – соціальних.  Перша  розвивалася  
переважно  в  Галичині,  друга – в  Наддніпрянській Україні.   

Важливою  проблемою  в  розвитку  політичних  партій  в  Україні  є  
взаємодія  їх  з  державними  інституціями. Політична  історія  України  
має  переконливі  приклади  зародження  та  існування  системи  
незалежних  від  держави  громадських  інституцій.  У  зв’язку  з  
фрагментарністю  в  Україні  державності  інститути  громадянського  
суспільства  також  формувалися  фрагментарно  і  залежали  від  
політичного  впливу сусідніх  держав,  що  поглинали  українські  землі  
[5, с. 34].    

 
Еволюція становлення партійної системи в Україні 
Становлення  багатопартійності  в  Україні  відбулося  у  складних  

умовах  боротьби  з  тоталітарними  традиціями  і  політичними  силами,  
що  їх  відстоювали.  Досвід  формування  багатопартійності  в  Україні  

ґрунтувався  на  двоетапній  системі  переходу  від  тоталітаризму  до  

демократії,  де  на  першому  етапі  відбувається  об’єднання  всіх  
значних  опозиційних  груп  для  боротьби  з  комуністами,  а  на  другому  
етапі – диференціація  руху  на  різні  політичні  сили  і  справжня  
політична  дискусія,  притаманна  плюралістичній  системі. 
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У  наукові  розвідці  провідного  наукового  співробітника  Інституту  
політичних  та  етнонаціональних  досліджень  ім. І. Кураса  НАН 
України  Г. Зеленько  «Інституційні  пастки» партійного  генезису  в 
Україні або що перешкоджає розвитку партійної системи?»  
проаналізовано  тенденції  розвитку політичних  партій України  після  
Євромайдану, а також  інституційні  зміни  політичної  системи  України,  
що  створили  умови  для  посилення  політичної  конкуренції,  
зростаючої  ролі  політичних  партій.  Автор  наголошує,  що  в  Україні  
за  роки  незалежності  сформувався  специфічний  політичний  режим,  
який  у  політичній  науці  характеризується  як  неопатримоніальний,  
кланово-олігархічний, гібридний, що  відповідно  відображається  на  
характері  партійної  системи,  стан  якої  є  однією  з  характеристик  
політичного режиму. Якщо  порівнювати  траєкторію  розвитку  України  
після  здобуття  незалежності,  то  очевидно,  що  за  формальними  
ознаками (конституційною  моделлю  організації  влади),  які  стосуються  
процесу  інституалізації  демократії, наша  країна  має  середні  індекси  
демократії  з-поміж  посткомуністичних  країн  і  за  оцінками  Freedom 
House  є  частково  вільною  країною.  Тобто  Україна  суттєво  відстала  
від  країн  ЦСЄ  та  Балтії,  однак  випередила  більшість  пострадянських  
республік [6, с. 229].    

Кінець 80-х – початок  90-х  рр. відзначався  відсутністю  в  
українському  суспільстві    соціальних  класів  і  груп  з  чітко  усвідом-
леними інтересам, що призвело до виникнення багатопартійності,  яка  
була  зумовлена  не  пошуками  оптимальних  шляхів  досягнення  цілей  
національного  відродження,  а  виступала  …  для  задоволення  
амбіційних  прагнень  окремих  лідерів. Можна  виділити  чотири  
основні  напрямки  діяльності  партій  та  політичних  об’єднань: 
націонал-радикальний, націонал-центристський, ліберальний, соціал-
комуністичний. 

На  першому  етапі  переходу  до  багатопартійності,  який  закін-
чився  у  1991  р.,  всі  організації  демократичного  спрямування  
виправдали  своє  існування  і  довели  на  практиці  життєздатність  та  
конструктивність  національної  державницької  ідеї.  Найважливішим  у  
той  час  було  протиборство  між  КПУ  та  Народним  Рухом  України,  
що  набуло  форми  взаємозаперечення. 

Початок 90-х рр. в Україні  відзначився дуже неоднорідною  
ідеологічною  структурою, яку утворювала комуністична  партія  та  її  
республіканські  складові.  Незалежність  України сприяла  становленню  
багатопартійності, появі партій, які представляли  широкий  політико-
ідеологічний  спектр.  Розвиток  партійної  системи  на  початку  90-х рр.  
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призвів  до  появи  партій  соціалістичного, соціал-демократичного, 
християнсько-демократичного, та націонал-демократичного  спряму-
вання. Більшість  партій  не  мали  відповідної  усталеної  соціальної  
бази,  що  ускладнювало  утворення  в  Україні  лівих  партій  лібе-
рального  спрямування.  

 Заборона  комуністичної  партії  і  подальше  зняття  цієї  заборони  
дозволили  частині  функціонерів  реконструювати  структуру  партійної  
і  радянської  еліти. В  той  час  виділилися  п’ять  різних  груп  в  межах  
комуністичної  партії,  які  й  формували партійну  систему  України:  

1) ті,  хто  використовуючи  майно і  гроші  комуністичної  партії,  
зв’язки  із  впливовими  господарниками, зайнялися  бізнесом  (у  другій  
половині 90-х  рр.  вони  приєднувалися  до  Аграрної  партії,  Народно-
демократичної  партії  тощо); 

2) ті,  хто  згуртувався  у  відновлену  Комуністичну  партію  України  
і  намагалися  поєднувати  ортодоксальну  комуністичну  ідею  і  
комплекс  марксистсько-ленінських ідеалів  з  реаліями  ринкової  
економіки; 

3) ті,  хто  зайнявши  соціал-демократичні  позиції,  орієнтувались  
на  цінності  народності, справедливості,  суверенітету  і  незалежності 
(значна  їх  частина  вступила  до  Соціалістичної  партії); 

4) ті,  хто  сповідував  радикальні  більшовицькі  погляди  (утворили  
Прогресивну  соціалістичну  партію); 

5) ті,  хто  відмежовується  від  лівого  минулого,  виступають  за  
ринкові  реформи  саме  з  українським  капіталом (серед  правих  
найбільш  впливовою  партією   став  Народний  Рух  України). 

В  середині  90-х  рр.  партії  стали  формою  організації  публічного  
функціонування  і  легітимності  окремих  груп  державної  політичної  
еліти.  У  державотворенні  провідну  роль  зайняла  стара  номенклатура,  
яка  ставила  на  зміцнення  виконавчої  гілки  влади  та  створення  
інституту  президентства.  Недемократична  за  походженням  і  прин-
ципами дії  влада  визначала  правила  виникнення  та  існування  партій,  
що  призводило  до  гальмування  економічних  реформ  та  соціальних  
змін  в  країні.  Партії  будувались  зверху,  не  артикулювали  суспільні  
інтереси  і  не  визначали  політичний  розвиток. 

Із моменту  здобуття  незалежності  в українському парламенті  
існують два основні рухи:  

• Прозахідні та проєвропейські, здебільшого, ліберальні націонал-
демократи, які час від часу представляли  окремі  політики  із 
націоналістичним минулим (наприклад А. Шкіль, А. Парубій та 
Л. Лук’яненко). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%27%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Проросійська, латентно євроскептична, часто антиамериканська та 
частково антиліберальна група партій, в якій у 1990-х рр. домінува-
ла КПУ, а згодом Партія регіонів (із кінця 2000-х рр. до розпаду партії  
після Революція гідності 2014 р.).  

Перший рух  має підтримку переважно від виборців із Заходу та 
Центру; другий –  зі Сходу та Півдня України.  

Українські партії, як правило,  містять різні політичні групи з 
різними ідеологічними  поглядами. На відміну від західних політиків, 
цивілізаційні та геостратегічні  орієнтації відіграють більш важливу 
роль, ніж економічні та соціально-політичні програми партій,  що  
призводить  до  утворення  коаліційних урядів, наприклад: уряд Азарова, 
до складу якого входила Партія регіонів з фінансовою підтримкою 
деяких українських олігархів та КПУ. Також соціал-демократич-
на Батьківщина та економічно ліберальна Європейська партія України у 
складі другого уряду Тимошенко. 

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, прохідний бар’єр 
під час виборів до парламенту можуть подолати до семи політичних сил. 
Водночас в Україні, принаймні   на  папері, існує понад три сотні партій.  
На  початок   2022  р. в Україні налічувалося 370 політичних партій. У 
середньому протягом року реєструється близько 11 нових об’єднань. 

Найбільше нових партій з’явилося у 2015 р. – 75. За 2016 р. 
зареєстровано 42 нові партії, за 2014-й – 36, за 2005-й – 21, за 2008-й – 
18, за 1999-й – 17, за 2020-й – 16 [7]. 

Важлива роль у формуванні партійної системи відводиться 
президенту як інституту. Президент, наділений потужними неінститу-
ціональними повноваженнями (що є характерним для пострадянських 
держав), здатен на основі об’єднання слабких лояльних партій 
сформувати сильну пропрезидентську партію, що змогла би за 
допомогою власного ідейного та організаційного капіталу подолати 
впливовість партійних субститутів. При цьому слід брати до уваги, що 
спиратися на впливовість партійних субститутів вигідно як окремим 
політичним лідерам, так і великому бізнесу. Бізнес не мотивований на 
вкладання фінансів у розвиток партійної системи, зокрема у розвиток тієї 
чи іншої партії, оскільки ефект фінансування проявляється лише через 
1–2 або більше електоральних циклів, тоді як фінансування партійних 
субституті  в неформальну мережу розподілу владних ресурсів дозволяє 
отримати вигоду в тому ж самому електоральному циклі. 

Висновки. Розпочата  РФ  війна  проти  України  назавжди  змінила  
вітчизняний  політичний  дискурс.  Пропонуються  зміни  до  Закону   
України  «Про  політичні  партії  в  Україні» та  інших  законодавчих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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актів,  щоб  розробити  порядок  заборони  політичних  партій,  які  
здійснюють  антиукраїнську  діяльність  або  пропагують  колабора-
ціонізм.  Діяльність  політичних  партій  буде  обмежена  через  такі  дії: 

• виправдання, визнання  правомірною,  заперечення  збройної  
агресії  проти  України, у  тому  числі  шляхом  представлення  збройної  
агресії  Росії  проти  України  як  внутрішнього  конфлікту, грома-
дянського  конфлікту,  громадянської   війни,  заперечення  тимчасової  
окупації  території  України; 

• виправдання  дій  і  бездіяльності  осіб, які  здійснювали  або  
здійснюють  збройну  агресію  проти  України,  представників  збройних  
формувань  Росії,  інших  незаконних  збройних  формувань,  банд, груп  
найманців, створених  та/або  підпорядкованих,  та/або керованих, та/або  
фінансованих  Росією,  а  також  представників  окупаційної  адмі-
ністрації,  яку  складають  її  державні  органи  та  інші  структури, 
функціонально  відповідальні  за  управління  тимчасово  окупованими  
територіями  України,  та  представників  підконтрольних РФ  само-
проголошених  органів,  які  узурпували  виконання  владних  функцій  
на  тимчасово  окупованих  територіях  України. 

Сьома  сесія  Верховної Ради України  IX скликання  прийняла  
Проект  Закону  про  внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів  
України  щодо  заборони  політичних  партій  (№ 7172-І  від  
28.03.2022 р.). Комітет  з  питань  правової  політики   рекомендував  
Верховній  Раді  ухвалити  в цілому  Закон  про  заборону  проросійських  
політичних  партій. Цей  важливий,  який  має  заповнити  наявні  
прогалини  в  законодавстві  та  створити  реальний  діючий  проце-
суальний  механізм  для  заборони  або  припинення  діяльності  полі-
тичних  сил, які  працюють  на  агресора [9]. В разі його прийняття 

з’являється ефективний інструмент для практичної реалізації нещо-
давнього рішення РНБО відносно призупинення діяльності низки 
політичних сил. Разом з цим залишається актуальним питання: що 
робити з мандатами народних депутатів та депутатів місцевих рад, які 
були обрані від таких партій? І це питання також потребує своєчасного 
законодавчого врегулювання. 
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Політична топоніміка як засіб культурної дипломатії 
 

Імідж держави, як зовнішній так і внутрішній, визначається не лише 
ступенем промислового, військового, інноваційного потенціалу, але й 
тенденціями та рівнем розвитку культури та духовності. Культурні 
пріоритети держави визначають її належність до певної цивілізаційної 
моделі. Для утвердження позитивного культурного іміджу у світовому 
співтоваристві держава повинна докласти усіх можливих зусиль та 
вжити усіх доступних засобів. Власне, одним із таких засобів є культурна 
дипломатія. 

Саме поняття «культурна дипломатія» має полісемантичний ха-
рактер. Автори Української дипломатичної енциклопедії визначають 
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його як «використання різноманітних чинників, культури, мистецтва й 
освіти з метою захисту й просування на міжнародній арені національних 
інтересів» [1, с. 381]. У Стратегії публічної дипломатії Міністерства 
закордонних справ України на 2021–2025 рр. культурну дипломатію 
визначено як один з напрямів публічної дипломатії та політики «м’якої 
сили», метою якої є покращення упізнаваності України та її культурного 
розмаїття, формування позитивного ставлення громадян інших країн до 
України. Культурна дипломатія як напрям зовнішньої політики дає 
змогу популяризувати і ділитися національними здобутками та досвідом 
у сфері культури з громадянами інших країн, досягаючи кращого 
порозуміння та довіри [4]. 

У контексті предмету нашого дослідження зупинимось саме на 
досягненні порозуміння та довіри між державами, а як засіб їх 
досягнення розглянемо політичну топоніміку. У політичному дискурсі 
використання топонімів традиційно виконує функцію ідеологічно 
навантажених знаків. 

Поняття топоніміка, в перекладі з грецької мови дослівно означає 
«ім’я місцевості». Політичною ж слід вважати топоніміку, в якій «ім’я» 
має політичне навантаження. Найчастіше «ім’я» уособлює видатну 
особу, місце, подію або політичну ідею. Найбільш політизованими є 
топоніми пов’язані із адресами проживання: назви областей, районів, 
населених пунктів, вулиць, майданів. 

Аналіз суспільно-політичного дискурсу показує, що топоніми в 
понятійно-лексичному полі засобів масової інформації перебувають 
серед домінуючих лексичних одиниць, котрі виконують роль ключа для 
цілої групи пов’язаних із ними понять та ідей. Ознаками їхнього 
домінування є: 1. Висока частота згадуваності, 2. Словотворчий 
потенціал, 3. Мовна рефлексія, 4. Текстогенність (здатність породжу-
вати навколо себе велику кількість текстів) [8]. 

Проблеми, пов’язані із політичною топонімікою, часто набувають 
рис інформації з високою швидкістю поширення, котра не має корисного 
змісту, але зацікавлює людей, через що набуває миттєвої популярності. 
Американський дослідник Дуглас Рашкофф називає подібні конструкти 
медіавірусами, котрі володіють здатністю впливати на наше сприйняття 
реальності [3]. 

Використання політичної топоніміки дозволяє заощадити ресурси та 
час у формуванні визначених політичних цінностей. Частота згаду-
ваності топонімів відображається на інтеграційних властивостях 
символу взятого за їхню основу. Крім того, такий символізм має 
довготривалий ефект, оскільки топоніми не піддаються частим змінам. 
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Не поодинокою є практика застосування політичної топоніміки як 
засобу налагодження дружніх відносин, або прояву ідеологічної, 
культурної, політичної солідарності із державами, що перебувають у зоні 
підвищеного інтересу. Нові топоніми у населених пунктах з’являються 
не надто часто, тому поширеною є практика присвоєння «диплома-
тичних назв» уже існуючим топонімам, подрібнюючи, або повністю 
перейменовуючи їх. В Україні політичні топоніми як елементи 
дипломатії почали масово з’являтися за рахунок декомунізації назв, що 
лишились у спадок від УРСР.  

Найбільш показовим прикладом застосування політичного топоніму 
як засобу культурної дипломатії є часте використання імені Президента 
Польщі Леха Качинського. Вулиці на честь Леха Качинського почали 
з’являтися одразу ж після його загибелі у авіакатастрофі під 
Смоленськом 10 квітня 2010 р. Такий жест з боку України є проявом 
солідарності із польським народом та вдячності за підтримку з боку 
Польщі у євроінтеграційних прагненнях.  У 2010 р. в Україні вже було 
три таких топоніми – у Хмельницькому, Мукачевому, Одесі. Процес 
присвоєння назви в усіх трьох містах кардинально відрізнявся: у 
Хмельницькому це було перейменування вулиці названої на честь 
комуністичного діяча, у Мукачевому назву було надано новій вулиці, в 
Одесі перейменовано вулицю Польську. Останній випадок є прикладом 
персоніфікації дружніх відносин з сусідньою державою. Після 
прийняття законів «про декомунізацію» вулиця Леха Качинського 
з’явилася й у Житомирі, за рахунок перейменування комуністично-
заангажованої вулиці. Крім України у такий спосіб свою солідарність із 
Польщею проявили: Грузія, Литва, Молдова. 

Використання культурної дипломатії через політичну топоніміку ми 
можемо відслідковувати і по відношення до України. Саме у такий 
спосіб свою дружню позицію вже виказали Латвія і Литва. У знак 
символічної підтримки України, яка страждає від військових дій із боку 
Росії, 10 березня 2022 р. Ризька рада прийняла рішення про 
перейменування ділянки вулиці Антоніяс, де розташоване посольство 
Російської Федерації в Латвії, на вулицю «Незалежності України» [5]. 
Таку ідею підтримав і мер Вільнюса (столиця Литви). Досі безіменний 
провулок, на якому розташоване посольство РФ у Вільнюсі, отримав 
назву Героїв України. Мер міста Ремігіюс Шімашюс додав:  «Відтепер 
візитна картка кожного співробітника посольства Росії має віддати шану 
героям України. І тому, хто пише лист до посольства, доведеться думати 
і про жертви російської агресії, і про героїв України» [6]. 
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Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ 
України на 2021–2025 рр. визначає застосування культурної дипломатії 
як політику «м’якої сили». 

Культурна дипломатія «м’якої сили», послуговуючись ресурсом 
політичної топоніміки, може проявлятися у присвоєнні вулицям, 
площам або скверам назв котрі символізують певні політично «не 
зручні» проблеми інших держав. Аби не залишитися непоміченими 
найчастіше такі топоніми з’являються поруч із дипломатичними 
представництвами держав, що стали об’єктом політичного інтересу. 
Така практика має місце і в Україні. 

У листопаді 2018 р. Київська міська рада прийняла рішення про 
присвоєння скверу поруч із посольством Російської Федерації в Україні 
імені вбитого опозиційного російського політика Бориса Нємцова, 
котрий виступав за демократизацію Росії. Урочиста церемонія відкриття 
відбулася 15 березня 2019 р. за участі міського голови столиці та доньки 
опозиційного політика. Ідея увічнити ім’я політика розроблялася ще з 
вересня 2015 р. Зокрема, розглядався варіант відповідного перейме-
нування Повітрофлоцького проспекту, де розташоване посольство РФ в 
Україні. 

Київ не був першим і єдиним хто використав ім’я Б. Нємцова як 

спосіб нагадування Росії про її проблеми із станом демократії та правами 

людини. У третю річницю вбивства Б. Нємцова, 27 лютого 2018 р., 

площа напроти головного входу в посольство Російської Федерації у 

США була названа його іменем [2]. У тому ж році урочисте відкриття 

скверу імені Бориса Нємцова відбулося біля посольства Російської 

Федерації у Вільнюсі. Відчуваючи вороже сприйняття такої ініціативи, 

відкриваючи сквер, глава міністерства закордонних справ Литви заявив 

«Цей сквер в майбутньому оцінять і ті, хто його сьогодні критикує» [7]. 

До п’ятої річниці смерті опозиційного політика, 27 лютого 2020 р., 

площа його імені з’явилася і поруч з посольством Росії у Празі. 

Тамтешня міська влада розглядала можливість перейменування всієї 

вулиці, де розташоване посольство, але таке рішення спричинило б 

додаткові клопоти для її жителів. У підсумку перейменували лише 

площу Під каштанами, де розташована будівля посольства [9]. 

Отже, політична топоніміка є часто вживаним засобом культурної 

дипломатії і володіє потужним потенціалом популяризації ціннісних 

пріоритетів держави. Політико-культурний символізм, закладений у 

топонімах, здатний сприяти формуванню позитивного іміджу держави 

та досягати кращого порозуміння та довіри у міждержавних відносинах. 
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Водночас, політична топоніміка може використовуватися і як засіб 

дипломатичного тиску, виступаючи складовою політики «м’якої сили». 

В умовах «декомунізації» топонімів в Україні можливості 

культурної дипломатії через політичні топоніми помітно зростають. У 

виборі нових назв доцільно визначатися не лише з міркувань їхньої 

«ідеологічної незаплямованості», «історичної справедливості», «аполі-

тичності», краєзнавчої обґрунтованості, культурної самодостатності, а й 

з огляду на дипломатичні пріоритети держави.  
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Управлінське лідерство в публічному управлінні 

Усе очевидніше проявляється безпосередня залежність успішності 

функціонування Української держави від ефективності та результа-

тивності управлінського лідерства, тобто лідерства управлінців, якими 

є суб’єкти владних повноважень усіх ієрархічних управлінських 

рівнів. При цьому необхідно наголосити на тому, що управлінське 

лідерство в системі публічного управління нині має одночасно 

розумітися як сфера взаємодії (а не набір особистісних рис), продукт 

партнерської взаємодії у форматі «керівник – підлеглий», міжосо-

бистісний (а не особистісний) феномен, безперервний процес (а не 

риса характеру). 

Саме тому воно вимагає обов’язкового поєднання таких двох 

складових: офіційного лідерства посади та лідерства особистості 

управлінця. Таке поєднання доцільно, на нашу думку, зафіксувати у 

формулі: УЛ =  ЛП + ЛО, де  УЛ – управлінське лідерство, ЛП – 

лідерство посади (посадове, формальне, офіційне), ЛО – лідерство 

особистості (особистісне, неформальне, неофіційне).  
Не викликає жодного сумніву теза про те, що управлінське лідерство 

в публічному управлінні має нині бути визнана безперервним процесом, 
заснованим на принципах та цінностях. Очевидним є той факт, що 
основою такого управлінського лідерства в системі публічного 
управління має стати державницьке мислення кожного суб’єкта владних 
повноважень. «Мислення державника – відкрите, конструктивнее та 
масштабне мислення соціально-відповідального характеру, яке виходить 
за межі…популізму, долаючи мікрорівень “Я”, на користь макрорівня 
колективістського суб’єкта – суспільства чи держави. По суті, йдеться 
про мисленнєвий консонанс людини та держави, коли … суб’єкт 
мислить та живе разом зі всією країною, діє в унісон держави, 
гармонізуючи свою індивідуальну свідомість із соціальністю усієї 
країни.  

Для мислення державника країна не є об’єктом пограбування, коли 
відбувається задоволення та насичення власних потреб за рахунок різних 

© Пашко Л.,  2022 
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державних активів та галузей, що радше свідчить про анти державницьке 
(споживацько-корупційне та паразитуюче) мислення. Запобігаючи 
цьому, державницьке мислення повинно характеризуватися, виходячи з 
цілісності країни, тобто  формуватися як холістичне мислення на 
противагу аналітичному» [2, c. 135].  

У цьому контексті необхідно наголосити на тому, що державницьке 
мислення трансформує щоденне керівництво в україноцентричну 
управлінську діяльність. У ній усі процесі, дії, вчинки суб’єктів владних 
повноважень мають здійснюваттся та оцінюватися крізь призму 
українських інтересів, пріоритетів, викликів [3]. Такі державники-
професіонали, управлінці-лідери усіх ієрархічних рівнів, зобов’язані 
сформулювати, закріпити та утвердити в суспільстві довгоочікувану і 
все ще відсутню національну ідею. На нашу думку, в умовах нинішньої 
геополітичної та внутрішньоукраїнської ситуації вона має бути 
оформлена у надзвичайно актуальне та визначальне для української 
спільноти гасло «Бог та Україна!». 

Виходячи з вищезазначеного, ми вважаємо, що ефективність та 
результативність управлінської діяльності безпосередньо залежить від 
рівня актуалізації у ній низки пріоритетних лідерських навичок, а саме: 

✓ Розуміння динамізму поточної ситуації та варіантів її 
розгортання. 

✓ Налагодження зв’язків із зацікавленими сторонами та побудова 
партнерських взаємозацікавлених відносин з ними на основі довіри. 

✓ Формування стратегії, тобто адекватної, об’єктивної, вірогідної 
та переконливої картини майбутнього, за реалізацію якої зобов’язані 
нести відповідальність усі зацікавлені сторони. 

✓ Заохочення творчості підлеглих співробітників, тобто підтри-
мування нових підходів до виконання посадових обов’язків та реалізації 
мети та виконання поставлених завдань. 

Ми вважаємо за доцільне виділити пріоритетні сфери управлінсь-

кого лідерства, а саме: 

➢ Формування спільного світогляду у колективі на основі 

обов’язкового врахування таких чинників, як: відчуття потрібності, 

взаємозацікавлена партнерська взаємодія, колективні амбіції, відданість 

та мотивація, відкритість, готовність до дій. 

➢ Зміна поведінки для посилення взаємного обміну інформацією, 

командної взаємодії, відмови від суб’єктивізму та негативних проявів у 

щоденному комунікативному процесі та діяльності.   
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➢ Удосконалення міжособистісних відносин з метою макси-
мального застосування емоційного потенціалу, забезпечення постійності 
зворотного зв’язку, партнерства-співробітництва між співробітниками. 

➢ Покращення результативності діяльності на основі поліпшення 
якості внутрішньої атмосфери та емоційного клімату, ефективності 
діяльності кожного публічного службовця та усього колективу, отри-
мання позитивних відгуків громадян про діяльність кожного спів-
робітника зокрема й підрозділу загалом.  

 На нашу думку, саме такий підхід має нині в системі публічного 
управління набути особливої значимості, оскільки нарешті має прийти 
не лише усвідомлення, а й визнання того, що управлінське лідерство – 
це щоденна діяльність щодо формування і підтримання конструктивної 
атмосфери у колективі на основі максимальної реалізації суб’єктами 
владних повноважень принципу людиноцентризму, тобто олюднення 
міжособистісних відносин у професійній діяльності на основі емоційної 
компетентності і, як результат, потужного, причому обов’язково 
позитивного, синергійного ефекту взаємозацікавленої партнерської 
взаємодії [1]. 

Визнання необхідності та обов’язковості запровадження управлінсь-
кого лідерства у керівну діяльність та у взаємодію у форматі «суб’єкт 
управління – об’єкт управління» в системі публічного управління постає 
нині необхідною реальністю й реальною необхідністю, яка: 

✓ постає пріоритетним викликом, перш за все, для керівника як 
організатора колективної діяльності творчих особистостей підлеглих 
співробітників; 

✓ характеризує керівну діяльність перш за все як мистецтво 
управління; 

✓ набуває першочергової значимості та вагомості для поліпшення 
ефективних і результативних міжособистісних взаємовідносин у межах 
колективу органу публічної влади (ОПВ); 

✓ надає управлінській вертикалі з традиційною обов’язковістю 
відносин підлеглості характеру взаємозацікавленого партнерства та 
взаємодії у межах соціальної мікросистеми, якою є кожний ОПВ; 

✓ передбачає обов’язкову та пріоритетну реалізацію й актуалізацію 
кожним публічним службовцем свого творчого професіонально-
особистісного потенціалу в процесі виконання посадових обов’язків; 

✓ гуманізує, олюднює субординаційні ієрархічні відносини, що 
сприяє активізації особистісного потенціалу кожного чиновника; 

✓  підтримує, розвиває та примножує інституційну пам’ять 
чиновників-професіоналів;  
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✓ посиленню корпоративізм між співробітниками одного колективу 
проте різних управлінських ієрархічних рівнів як творчими 
особистостями; 

✓ акцентує увагу на значимості підлеглого службовця як 
неповторної особистості та свідомого союзника та послідовника 
керівника-лідера; 

✓ характеризує рівень комфортності/некомфортності підлеглого 
співробітника у соціальному просторі колективу як соціальної 
мікросистеми; 

✓ забезпечує пошук дієвого сучасного інструментарію керівної 
діяльності, від застосування якого залежить ефективність не лише 
керівника, очолюваного ним органу влади та кожного співробітника, а й 
системи публічного управління в цілому. 

Зрозуміло, що таке лідерство безпосередньо впливає на якісні 
складові управлінської взаємодії двох взаємопов’язаних елементів, що 
функціонують у традиційному й обов’язковому контурі системи 
публічного управління, а саме: суб’єкта управління та об’єкта 
управління.  

Визнання управлінського лідерства основою керівної діяльності 
дозволить вирішити низку першочергових завдань у сфері публічного 
управління, а саме: 

❖ Поліпшення відносин субординації з метою позбавлення їх від 
надмірної бюрократизації. Ми переконані, що управлінське лідерство 
здійснюватиме позитивний вплив на удосконалення якісних харак-
теристик взаємодії у форматі «суб’єкт управління-об’єкт управління» з 
урахуванням можливих алгоритмів їхньої міжособистісної взаємодії. 

❖ Оновлення світоглядного рівня субординації. Його сутність 

полягає у тому, щоб, орієнтоване на ієрархію, мислення керівників не 

здійснювало негативного впливу як на вирішення практичних завдань, 

так і на взаємовідносини з підлеглими. 

Обмеження сфери дій службової субординації в організаційній 

структурі та актуалізація необхідності обов’язкового врахування 

функціональних управлінських відносин. Їх сутність полягає у тому, 

що вищестояще керівництво не здійснює надмірного втручання у 

справи нижчестоящих колективів, коли мова йде про щоденні 

«рутинні» питання їхньої діяльності, та зберігає контроль за станом 

справ у підлеглих колективах.  

Доповнення функціональних управлінських відносин, засно-

ваних на спеціалізації сфер керівної та виконавської діяльності:  
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а) відносинами кооперації, горизонтальними відносинами між 

співробітниками одного органу влади;  

б) відносинами координації як процесу управління відносинами 

кооперації. 

Удосконалення відносин дисципліни та відповідальності з метою 

запобігання дезорганізації службових відносин. 

Поліпшення якісних характеристик внутрішнього соціального 

середовища у соціальній мікросистемі органу влади, основою якого є 

конструктивний мікроклімат. 

 Визнання організаційної та управлінської культур підґрунтям 

для організації та здійснення ефективної і результативної взаємодії з 

підлеглими службовцями.  

❖  Усвідомлення та підхід до управлінської суб’єкт-об’єктної 

взаємодії як до двостороннього процесу взаємозацікавленого со-

ціального партнерства співробітників усіх ієрархічних рівнів у межах 

органу влади як соціальної мікросистеми. Це дозволить по-сучасному 

вирішити не лише проблему ефективності й результативності управ-

лінської діяльності, а й роботи в команді однодумців-співробітників 

різних ієрархічних рівнів управління.  
❖ Визнання підлеглих співробітників творчими особистостями з 

метою їх максимальної самореалізації та самоактуалізації у професійній 
діяльності на державній службі. 

❖  Поєднання низки важливих вимірів в організаційній культурі 
ОПВ, якими є: 

− Культура влади – культура з владним центром, що здійснює 
контроль над підлеглими. Важливе – об’єктивне, неупереджене 
використання влади. 

− Культура ролі – культура, за якої роботою управляють процедури 
і правила, причому посадова інструкція або роль важливіші, ніж людина. 
Влада пов’язується з посадами, а не з людьми. Важливі – ієрархія та 
статус, тому ролі й правила чітко розподілені. 

− Культура завдання – добір потрібних спеціалістів та надання їм 
можливостей для виконання поставленого завдання. Основа авторитету 
– відповідні знання, компетентність, досвід, а не займана посада, 
особиста влада. Важлива – робота в командах. 

− Культура особистості: центром є особистість. Організація існує 
передусім для того, щоб служити і допомагати своїм співробітникам. 
Важливі – різноманітність взаємодії та взаємовпливів співробітників між 
собою. 
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Доречно вести мову, виділяти й оцінювати якість керівництва 
управлінця-лідера за такими складовими індивідуального стилю 
управлінського лідерства [3]:  

✓ Розподіл повноважень. 
✓ Переважаючі методи керівництва. 
✓ Якісні характеристики процесу прийняття управлінських рішень. 
✓ Характер взаємодії  з підлеглими співробітниками. 
✓ Комунікативна компетентність. 
✓ Продуктивність колективу за його відсутності. 
✓ Ставлення керівника до порад, заперечень, думок підлеглих. 
✓ Контроль за діяльністю (власною, підлеглих, колективу). 
✓ Збалансованість виробничих, соціально-психологічних завдань. 
✓ Реакція керівника на критику. 
✓ Здатність до самокритики. 
✓ Поведінка при недостатньому рівні знань. 
✓ Відповідальність. 
✓  Психологічний такт. 
✓  Найближче оточення. 
✓  Ставлення до дисципліни та самодисципліни. 
✓  Рівень співробітництва, партнерства у колективі. 
✓  Самостійність підлеглих співробітників. 
✓  Активність та ініціативність керівника та підлеглих. 
✓  Характеристика вимогливості керівника (до себе, до персоналу). 
✓  Ставлення до інновацій. 
✓  Ставлення до самого себе. 
✓  Характеристики лідерства (посадове/формальне й особистісне/ 

неформальне). 
✓  Емоційне лідерство керівника. 

На нашу думку, пошук раціональних та адекватних форм та 
методів управлінської лідерської діяльності дозволить суттєво 
підвищити ефективність та результативність керівної діяльності 
кожного суб’єкта управління, кожного підлеглого державного 
службовця та кожного ОПВ з метою досягнення відповідності між 
поставленими завданням та максимізацією участі кожного 
співробітника. 

Очевидно, що управлінське лідерство в публічному управлінні 
має бути визнане передумовою стратегічної успішності Української 
держави. У зв’язку з цим проблемним постає нині процес 
професіоналізації публічних службовців, адже управлінське лідерство 
як мистецтво адекватного та виваженого управління талантами – це 
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безперервний процес самоменеджменту і, як результат, самовдоско-
налення. 
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Контрольні завдання 
Завдання 1. Традиційна поведінка: аспекти та бажані зміни.  
Заповніть нижчеподану табл. 1, проаналізувавши власну поведінку крізь 

призму позитивних та негативних аспектів у ній. Зазначте конкретні зміни та 
способи їх реалізації з метою нейтралізації чи мінімізації негативних аспектів. 

Таблиця 1 
Традиційна поведінка: аспекти та бажані зміни  

Традиційна 
поведінка 

Позитивні 
аспекти 

Негативні 
аспекти 

Потребують змін?  
У який спосіб? 

    

    

    

    

 
Завдання 2. Оцінювання проблеми переходу до сучасного типу мислення 

«Управлінське лідерство – перехід до сучасного типу мислення». 
Оцініть, на якій відмітці шкали між старою та новою моделями буде 

знаходитися Ваш орган влади або підрозділ? Якими будуть Ваші дії керівника-
лідера для сприяння розвитку системи управління організацією до кращої моделі 
лідерства? 

Таблиця 2 
Оцінювання проблеми переходу до сучасного типу мислення «Управлінське 

лідерство – перехід до сучасного типу мислення» 

АСПЕКТИ СТАРА МОДЕЛЬ 
ОЦІНКА  
1 —› 10 

НОВА МОДЕЛЬ 

Управління Контроль за  людьми;  
оцінювання за 
зусиллями 

 Контроль за обставинами; 
вповноваження людей; 
оцінювання за 
результатами 

Структура Ієрархічна; 
бюрократична 

 Горизонтальна; відкрита; 
гнучка 

Мотивація Зовнішня;  
метод батога та 
калача 

 Внутрішня; людина з її 
особистими цілями і 
мотивами 

Оцінка 
роботи 

Зовнішня;  
пошук недоліків 

 Самооцінка; всебічна 
(360°); взаємовигідна; 
підтримувальна 

Інформація Короткострокова; 
обмежена 

 Довгострокова та 
короткострокова; доступна; 
чіткі результати діяльності 

Комунікації Згори донизу  Відкриті: вгору / вниз / 
горизонтальні 

Культура Норми; захисна 
позиція; уникання 

 Ґрунтується на принципах 
та цінностях; довірі; 
прагнення досконалості 
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ризику; відсутність 
довіри 

Складання 
бюджету 

За ієрархічним 
принципом; 
формується за 
результатами 
попереднього року 

 Відкрите; гнучке; 
залучаючи зовнішні 
ресурси; виходячи з потреб 
та можливостей 

Підготовка, 
вдосконален
ня 

Фокус на 
формальних підходах 
у навчанні; 
зосереджена на 
викладанні 

 Орієнтація на розвиток 
людини у цілому; 
зосереджена на навчанні 

Персонал Люди як витрати;  
неповне 
використання їх 
можливостей 

 Люди як інвестиції; 
уповноваження 
співробітників 

Думка 
персоналу 

Здебільшого 
ігнорується; 
складність прояву 
особистої ініціативи 

 Стратегічне сприяння; 
члени груп доповнюють 
одні-одних; особиста 
відповідальність 

Обслуговува
ння  
громадян 

Незначна 
зацікавленість; 
байдужість до думок 
клієнтів/громадян; 
розглядаються лише 
як споживачі 
державних послуг 

 Справжній тест на 
ефективність; впливає на 
планування та перегляд 
відповідних сервісів 

 
Завдання 3. Проведення SWOT-аналізу особистості.  
Проаналізуйте внутрішні (слабкі та сильні сторони) та зовнішні (можливості 

та ризики) точки опори своєї особистості. Чи задоволені Ви отриманими 
результатами? Обґрунтуйте отримані результати. Чи плануєте Ви здійснити певні 
зміни для удосконалення отриманих результатів? Якими будуть ці зміни? На які 
результати Ви сподіваєтеся? 

Аналіз Внутрішніх точок опори (слабкі та сильні сторони): 
Використання сильних сторін (Strengths) –  це: 
̶ персональні сильні сторони; 
̶ все, що допомагає досягати успіху, робити кар’єру, вибудовувати 

відносини, наповнювати своє життя цінним;  
̶ якості, навички, здібності як внутрішній капітал, зібраний за попередні роки; 
̶ весь досвід, причому як успішний, так і помилковий; 
̶ те, що ви робите «з закритими очами»; 
̶ те, за що ви себе уважаєте и чим можете гордитись; 
̶ те, чим легко можете поділитись с іншими, и навіть научить тому, що 

вмієте/можете робити самі; 
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̶ те, на що ви самі можете розраховувати і впливати; 
̶ внутрішні точки стабільності. 
Розвиток слабких сторін (Weaknesses) – це:  
̶ особистісний потенціал; 
̶ те, чим ви можете стати, до чого можливо прагнете, але поки що,  за якихось 

причин, у вас не виходить зробити добре; 
̶ те, що необхідно і потрібно вам розвивати, щоб досягнути більшого чи 

утримати досягнуте; 
̶ нагода зайнятись самодослідженням, самоусвідомленням, побудувати план 

особистого розвитку. 
Важливо пам’ятати, що сильні, і слабкі сторони як внутрішні точки опори – 

це:  
̶ риси характеру;  
̶ особисті напрацювання, які стороння людина «не пощупає», але вони добре 

вами відчуваються, як сила чи слабкість; 
̶ те, що іншими у вас оцінюється інтуїтивно;  
̶ ваша сила тестується іншими людьми, а слабкості можуть бути проти вас 

використані (у переговорах, управлінні, конфліктах тощо). 
Потурбуватись про розвиток своїх внутрішніх точок опори – це значить:  
✓ посилити свою внутрішню обґрунтовану  впевненість; 
✓ володіти особистою силою; 
✓ утримувати контроль у різних виробничих ситуаціях, управляти ними, 

впливати на них; 
✓ ставати бездоганним; 
✓ бути у  рівновазі та гармонії. 
Зовнішні точки опори (можливості та ризики): 
Реалізація можливостей (Opportunities) – це:  

̶ все, що вам пропонує світ (курси, школи, мови, хобі, подорожі, дипломи, 

сертифікати тощо); 

̶ все, що ви давно хотіли осягнути, навчитися, підвищити кваліфікацію, 

але поки у вас до цього так і не дійшли руки; 

̶ все, що підвищує вашу цінність у соціумі; 

̶ все, що можна виміряти, оцінити, підтвердити чимось зовнішнім, 

видимим; 

̶ важливі знайомства, розширення контактів, авторитетна думка 

про вас, рекомендації, співробітництво, виконані проекти тощо. 
Дослідження ризиків/загроз (Threats) – це: 
̶ та частина нашого життя, яка нам самим буває не до кінця зрозумілою; 
̶ те, що нас турбує, нам заважає, нами управляє; 
̶ все, що знаходиться «в тіні» нашого розуміння і свідомості; 
̶ все, що вимагає нашої уваги, осмислення, дослідження; 
̶ ситуації, що примушують вас витрачати сили; 
̶ частина життя, яка заставляє нас витрачати спокій та сили. 
Можливі сценарії результатів SWOT-аналізу: 
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1.  Сильних сторін більше, ніж слабких, тобто можливостей більше, ніж 
загроз (S>W, O>T). Найефективніший/успішніший розклад сил – реалізовувати свої 
можливості, спираючись на сильні сторони.  

2. Слабких сторін більше, ніж сильних, але можливостей більше, ніж  загроз 
(S<W, O>T). За такого розкладу сил, необхідно укріпляти слабкі сторони, щоб 
змогти реалізувати всі можливості. Обов’язково використовуйте всі свої сильні 
сторони. 

3. Сильних сторін більше, ніж слабких. Можливостей мало, а загроз багато 
(S>W, O<T). Сильних сторін багато, але буде багато затрат. Ваше завдання – 
убезпечити себе від загроз, використовуючи сильні сторони. 

4. Слабких сторін набагато більше, ніж сильних. Можливостей  мало, а 
загроз багато (S<W, O<T). Розклад сил крайнє невигідний для вас. Бути 
ефективним в такій ситуації практично неможливо. Вчитися в такій ситуації важко. 
Скоріше, Ви будете попадати у різні складні й непередбачувані ситуації. 

 
Завдання 4. Розробка Дорожньої карти саморозвитку лідерства.  
Подумайте кілька хвилин над Вашою роллю у керівництві, Вашими 

компетенціями та необхідністю саморозвитку лідерства з точки зору  подальшого 
удосконалення управлінської діяльності та посадових  обов’язків. А тепер докладно 
викладіть власні думки стосовно Вашої подальшої роботи. 

Беручи за основу те, що я знаю про ролі та компетенції у лідерській діяльності, 
я планую постійно, віддано та рішучо робити наступне для покращення моєї 
управлінської діяльності: 

Мені потрібна наступна підтримка для удосконалення управлінського 
лідерства: 

Я сподіваюсь отримати цю підтримку наступним чином: 
Я передбачаю три найбільш суттєві проблеми/перепони для виконання моїх 

обов’язків як керівника.  
Моє стратегічне рішення задля їх подолання є таким: 
Проблема № 1 
Стратегія. 
Проблема № 2 
Стратегія. 
Проблема № 3 
Стратегія. 
Наступні результати продемонструють, що я можу підвищити свою лідерську 

ефективність і компетентність: 
Через шість місяців я маю намір зробити наступні кроки, щоб оцінити 

досягнення вищезазначених результатів. 
 

Словник понять і термінів 
Відкритість особистості – властива цілісному існуванню людини здатність 

до спілкування, тобто до сприйняття своїм внутрішнім світом «зовнішніх» для неї 
цінностей інших «Я», з якими вона спілкується, та готовність до перебудови її 
власної суб’єктивності, спричиненої комунікативними процесами. 

Відповідальність – 1) одна з форм активності особистості, яка позначає її 
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здатність гарантувати результат здійснення діяльності (життя в цілому) в певні 
терміни і на якісно визначеному рівні, незважаючи на непередбачені труднощі і 
протиріччя; 2) синонім обов’язковості, чіткості, пунктуальності в діях і вчинках; 
3) юридичний наслідок порушення обов’язку чи правової норми; 4) необхідність та 
обов’язок відповідати за свої дії і вчинки. 

Відповідальність за самореалізацію – інтегративна якість особистості, що 
проявляється у здатності приймати обґрунтовані рішення у сфері саморозвитку, 
проявляти наполегливість та добросовісність у їх реалізації та в готовності 
відповідати за їх результати й наслідки. 

Готовність до саморозвитку – цілісний прояв внутрішньої активності 
особистості у подоланні внутрішніх протиріч і творчої реалізації планів й програм 
самореалізації, що забезпечується: спрямованістю на саморозвиток; ціннісними 
орієнтаціями; сформованістю умінь розуміти завдання саморозвитку і приймати 
рішення про необхідність особистісних змін. 

Емоційність – 1) відкритий прояв емоцій та почуттів, який у межах 
відповідної культури вважається допустимим (на відміну від «стриманих» 
культур); 2) один з основних аспектів культурних відмінностей. 

Здібності особистості –1) індивідуально-психологічні особливості людини, 
які забезпечують можливість оволодіння певними видами діяльності; 
2) індивідуальні особливості людини, які є суб’єктивними умовами успішного 
здійснення будь-якої діяльності, формуються на основі задатків – індивідуальних 
особливостей фізичної та нервової організації, що зумовлюють ефективну 
відповідність сенсомоторної регуляції певним видам дій; 3) індивідуально-
психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої, пов’язані з 
успішністю виконання діяльності, проявляються у швидкості, глибині та міцності 
засвоєння способів і прийомів діяльності, нетотожні знанням, умінням, навичкам. 
Високий рівень розвитку З. о. виражається поняттями «талант» та «геніальність». 

Індивідуальний стиль керівництва – індивідуальний підхід до підлеглих 
співробітників, який є основою мистецтва управління, залежить від особистості 
керівника та якісних характеристик очолюваного ним колективу. 

Компетентність – 1) найвища форма прояву професіоналізму, відтворювана 
лише за умови відповідності структури професійного досвіду структурі завдань та 
функцій, виконуваних у професійній керівній діяльності; 2) доведена здатність 
застосовувати знання, вміння, навички; 3) володіння знаннями, досвідом, 
здібностями, інформацією в конкретній сфері професійної діяльності. 

Компетенція – 1) сукупності повноважень, якими наділений орган місцевого 
самоврядування чи посадова особа Конституцією, законами та підзаконними 
нормативно-правовими актами; 2) обсяг повноважень, за межі якого вони не мають 
права виходити у своїй діяльності. 

Комунікативна майстерність – здатність ефективно й результативно 
організовувати, забезпечувати, здійснювати міжособистісну комунікативну 
взаємодію із підлеглими співробітниками. 

Лідер управління, лідер управлінського типу – людина, здатна висувати 
продуктивні цілі розвитку, знаходити оптимальні шляхи їхнього досягнення та 
об’єднувати різних людей у соціальні організації для вирішення спільних завдань, 
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максимально використовувати творчі можливості як свої, так і оточуючих його 
людей, у тому числі талановитих та обдарованих. 

Лідерський потенціал посадової особи – 1) компетентність; 2) особистісні 
особливості та ділові риси; 3) здібності; 4) установки, морально-етичні цінності, 
пріоритети. 

Напрями розвитку особистості керівника-лідера: 

− Створення системи внутрішніх позитивних цінностей. 

− Розвиток інтелекту та мислення інноваційного типу. 

− Розвиток внутрішньої культури. 

− Безперервне навчання та підвищення кваліфікації. 

− Напрацювання професійних компетенцій. 

− Розвиток властивостей лідерства та роботи в команді. 

− Розвиток комунікативних навичок та умінь. 
Обов’язки посадової особи – функції, які покладаються з метою 

безпосереднього виконання чи професійного забезпечення повноважень органу 
місцевого самоврядування. 

Організаторські здібності – 1) індивідуальні особливості людини, які 
забезпечують успішність, ефективність діяльності в системі організаторської 
роботи, спрямованої на упорядкування і врегулювання дій окремих індивідів чи 
груп; 2) сукупність якостей людини та лідера; 3) серйозний організаційний ресурс, 
капітал, який повинен змінити форму своєї самоорганізації і зрозуміти себе як 
реальну рушійну силу та значимий момент творчого людського потенціалу в 
цілому. 

У структуру О. з. входять загальні (інтелект, воля) та спеціальні здібності 
(залучати до себе людей, викликати довіру тощо). 

Особистісно-професійний розвиток – кількісна, якісна і структурна зміна 
психологічних характеристик особистості, пов’язаних з виконанням нею 
різноманітних дій у процесі професійної діяльності. 

Особистість – 1) людина як суб’єкт відносин та свідомої діяльності; 2) стійка 
система соціально значимих рис, які характеризують індивіда як члена суспільства; 
3) біолого-соціально-психологічна су тність людини; 4) соціальна людина у єдності 
її індивідуальних здібностей, виконуваних нею соціальних функцій та соціальних 
ролей; 5) самоорганізовувана система: об’єктом її уваги та діяльності є не лише 
зовнішній світ, а й вона сама (почуття «Я» -  уявлення про себе та самооцінка, 
самовдосконалення, реакції на прояви своїх рис, здібності до самоспостереження, 
самоаналізу та саморегуляції); 6) соціальна здатність індивіда жити через своє Я, 
виступати самовизначеним, активним та авторським суб’єктом. 

Особливості діяльності посадової особи – 1) виконання різноманітної за 
змістом професійної активності роботи відповідно до своїх посадових функцій 
(хоча можливості однієї людини в оволодінні різними видами діяльності все-таки 
обмежені); 2) підвищена відповідальність за стан ресурсів (людських, 
матеріальних, технічних) та за результати їхньої діяльності та функціонування; 
3) управлінська діяльність – завжди творчий процес, підсумком якого є прийняті 
управлінські рішення; 4) виконання комунікативних функцій, оскільки 
управлінська діяльність пов’язана із спілкуванням та постійною роботою з 
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людьми; 5) висока загальна нервово-психологічна напруженість. 
Професійна компетентність – 1) найвища форма прояву професіоналізму, 

відтворювана лише за умови відповідності структури професійного досвіду 
структурі завдань і функцій, виконуваних у професійній діяльності; 2) су ттєві 
знання наукових основ та технологій професії, здатність використовувати 
ефективні методи та засоби досягнення цілей; 3) сукупність професійних знань, 
умінь, навичок для виконання посадових повноважень, завдань та функцій; 
4) ступінь прояву притаманного людині професійного досвіду в межах компетенції 
конкретної посади; 5) основний критерій та необхідна умова прояву 
професіоналізму і професійної майстерності, основа професіонально-професійно-
ділової надійності; 6) глибоке, досконале знання своєї справи, сутності виконуваної 
роботи, способів та засобів досягнення намічених цілей; 7) високий ступінь 
володіння необхідним набором професійних знань, здатність аналізувати та 
приймати безпомилкові рішення навіть в умовах виникнення неординарних 
ситуацій; 8) інтегральна професійна здатність людини, яка означає її підго-
товленість до вирішення певного класу професійних завдань. 

Види ПК: 
Інтегративна – здатність до інтеграції знань, навичок, їх ефективного й 

результативного використання. 
Соціально-психологічна – знання про емоційні, мотиваційні засади діяльності. 
Управлінська – знання і вміння прийняття рішень, їх реалізації та контролю за 

ними. 
Поведінкова – здатність практично втілювати теоретичні знання, результати 

попереднього досвіду тощо. 
Професійна управлінська майстерність – ступінь володіння посадовою 

особою накопиченим професійним досвідом у сфері місцевого самоврядування з 
такими обов’язковими характеристиками, як високий рівень професійних 
практичних компетентностей, володіння на рівні досконалості необхідними 
інструментами, прийомами, методами та засобами праці, що служать гарантією 
отримання позитивного результату. 

Види П. у. м.: 
Концептуальна – здатність розуміти перспективу та розробляти відповідні 

стратегії для організації, в цілому. 
Адміністративна – здатність дотримуватися виконання правил організаційної 

культури, ефективно діяти в умовах обмеженого часу, уміти передавати свої 
розпорядження підлеглим. 

Аналітична – здатність правильно використовувати наукові підходи, технічні 
та інформаційні засоби для вирішення управлінських завдань. 

Технічна – здатність вирішувати робочі завдання за допомогою спеціальних 
професійних знань, умінь, навичок. 

Майстерність приймати рішення – здатність вибирати оптимальний варіант 
управлінського рішення з-поміж низки існуючих альтернатив. 

Підприємницька – здатність поєднувати управління ресурсами з постійним 
прагненням до розширення масштабів справи. 

Комунікативна – уміння організовувати ефективну й результативну 
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комунікативну взаємодію з підлеглими співробітниками. 
Соціально-психологічна – здатність ефективно управляти колективом з 

урахуванням індивідуально-психологічних рис співробітників, їхніх потреб та 
законів державного управління та соціальної психології. 

Професіонал – 1) посадова особа, яка максимально ефективно й 
результативно вирішує завдання професійної діяльності на основі умілого 
застосування набутих загальнотеоретичних, спеціальних, психологічних знань, 
умінь, навичок та особистісних, індивідуальних, діяльнісних рис; 2) людина, яка 
засвоїла ціннісні орієнтації в професії, виконує професійну діяльність на рівні 
вимог професії, усвідомлено розвиває свою особистість засобами професії. 

Професіоналізм – 1) інтегральна характеристика індивідуальних, 
особистісних, суб’єктно-діяльнісних якостей, що розглядаються як цілісне 
утворення, що дає можливість на максимальному рівні успішності вирішувати 
завдання, типові для професійної діяльності особи; 2) стійко успішний за 
отримуваними результатами високий рівень вирішення завдань, що становлять 
зміст професійної діяльності людини. 

Професіоналізм управлінської діяльності – 1) сукупність загально-
теоретичних, психологічних, спеціальних управлінських знань, умінь, навичок, 
якими повинен володіти керівник для ефективного здійснення управлінської 
діяльності; 2) готовність і здатність застосовувати сукупність загальних, 
спеціальних управлінських та психологічних знань, умінь, навичок, необхідних для 
ефективного здійснення керівництва підлеглими; 3) інтегральна характеристика 
індивідуальних, особистісних, діяльнісних властивостей як цілісного утворення, 
що дають можливість персоналу на максимальному рівні успішності вирішувати 
поставлені перед ним завдання. 

Саморозвиток посадової особи – 1) розвиток за рахунок внутрішніх ресурсів 
відповідно до власної програми; 2) інтегративний творчий процес свідомого 
особистісного становлення, заснований на взаємодії внутрішньозначимих та 
активно творчо сприйнятих зовнішніх факторів з притаманними йому такими 
характеристиками, як доцільна внутрішня активність та усвідомлена спрямованість 
на розгортання й удосконалення значимих для лідера та формування нових 
властивостей, сторін, якостей; 3) розвиток особистості, результатом якого є 
підвищення рівня суб’єктності людини, її здатності й потреби у самовизначенні та 
самопізнанні, створення системи акмеологічних ресурсів та формування на їх 
основі особистісного потенціалу як умови повноцінної самореалізації у щоденній 
діяльності. 

Суб’єкт управління (суб’єкт владних повноважень) – 1) керівна підсистема, 
що здійснює управляючий субординаційний вплив на об’єкт управління з метою 
його розвитку та посилення позитивних якісних характеристик і змін у ньому; 
2) керуюча спрямовуюча сторона субординаційного впливу, яка детермінує 
процес розвитку об’єкта управління у напрямі, обумовленому цілями, характером, 
особливостями самого суб’єкта управління; 3) об’єкт для вищої ланки в ієрархії 
управління. 

Управлінська культура посадової особи – 1) єдність характерних для цього 
етапу діяльності наявних у неї управлінських та людинознавчих знань, почуттів, 
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цінностей, управлінських та організаційних відносин, творчої управлінської 
діяльності; 2) частина загальної культури, пов’язана з формуванням управлінських 
знань, суджень, почуттів, настроїв, управлінських концепцій, навичок 
управлінської та організаційної поведінки; 3) стійка система професійних та 
людинознавчих знань, умінь, навичок, оцінок, норм спілкування, що 
безпосередньо пов’язана з політико-правовою культурою суспільства. 

Формула досягнення успіху керівником-лідером: 

− Самоусвідомлюваність. 

− Самопізнання. 

− Самовладання. 

− Самоконтроль. 

− Самонавчання. 

− Самовдосконалення. 

− Самовираження. 

− Самореалізація. 
Цілісність особистості – 1) інтегральна системоутворююча якість, яка 

об’єднує сукупність здібностей та характерологічних особливостей і проявляється 
за допомогою відповідної творчої сили; 2) визначальний орієнтир розвитку лідера. 

 
 

В.  Петрович – кандидат історичних наук,  
доцент кафедри документознавства та музейної 
справи ВНУ імені Лесі Українки21 

 
Створення  та впровадження електронного архіву  

в міській раді 
 

Із кожним роком кількість документованої інформації зростає, що 
приводить до необхідності зберігати і опрацьовувати значно більше 
документів. Орієнтуватись у чималому обсязі документів та ефективно 
працювати з ними, користуючись лише традиційними засобами пошуку 
інформації, стає неможливим. Оскільки ці засоби не відображають 
оперативно весь масив потрібної інформації, що призводить до 
вимушених простоїв роботи. Вирішенням цієї проблеми стало створення 
електронного архіву, який на сьогодні є найбільш поширеним 
інструментом роботи з документами. 

Електронний архів документів – це система зберігання документів, 
які становлять найбільшу цінність для установи. За складом вони 
охоплюють оцифровані документи (сканування паперових документів) 
та електронні документи (створені комп’ютерними засобами).  

 

© Петрович В., 2022 
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Електронний архів виконує такі основні функції: зберігання 
електронних документів, організація пошуку документів за певними 
атрибутами, забезпечення доступу до архівних даних, підтримка 
логічних зв’язків між документами та їх ідентифікація за реквізитами.  

Впровадження і ведення електронного архіву розглядається як одна 
з найважливіших функцій не тільки роботи з документами, що 
знаходяться на зберіганні в архіві, але і як функція створення більш 
зручної бази даних зберігання і використання документів в електрон-
ному вигляді. 

Метою впровадження електронного архіву в діяльність установі є:  
– створення повного централізованого архіву документів із 

можливістю динамічного управління доступом до інформації;  
– введення єдиного стандарту (технології) роботи з електронними 

документами у масштабі установи, що забезпечує захищеність і 
керованість електронним архівом;  

– забезпечення оперативного доступу до текстових та графічних 
образів документів у межах визначених прав за допомогою 
повнотекстового пошуку та пошуку за атрибутами документа;  

– визначення місця фізичного знаходження оригіналу документа в 
архівах паперових документів або у виконавця як результат пошуку в 
електронному архіві;  

– організація робочих місць відповідно до сучасних висо-
коефективних технологій колективного використання і роботи з 
документами;  

– створення добірок документів, які відповідають заданим 
користувачем критеріям вибору;  

– надання можливості користувачу працювати як з переліком 
документів, так і з окремими документами або їх фрагментами [2]. 

Використання електронного архіву забезпечує низку переваг. 
Швидкий та багаторазовий доступ до документів. У правильно 

розробленому електронному архіві користувач може з легкістю знайти 
необхідний документ здійснюючи пошук за різними параметрами, як 
правило, такими: пошук за ключовими словами, пошук за датою, 
ієрархічний пошук, пошук за реєстраційним номером, поступовий 
пошук, повнотекстовий пошук. Така опція дає змогу зробити вибір 
відповідно до інформації, яку має користувач.  

Відслідковування документів. Електронний архів забезпечує 
автоматичне ведення статистики щодо кількості звернень до кожного 
конкретного документа для визначення потреб користувачів та 
актуальності документів.  
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Удосконалення системи прийняття рішень. Швидкий доступ та 
пошук інформації сприяють знаходженню необхідних даних для 
прийняття управлінських рішень, суттєво знижуючи рівень можливої 
похибки.  

Моніторинг та оцінка персоналу. Спостереження за роботою 
персоналу здійснюється для виявлення проблем та пошуку шляхів їх 
розв’язання. За певними критеріями, які стосуються досвіду працівників, 
їх можливості вирішувати складні завдання, періоду роботи тощо, 
визначається рівень ефективності кожного спеціаліста. Таким чином, 
відстежуючи свої показники працівники мають мотивацію для його 
підвищення. 

Колективний режим доступу. Доступ до одних і тих же документів 
одночасно можуть мати декілька користувачів за будь-якої структури 
установи. 

Накопичення та архівне зберігання документів. Ця функція є 
фактично основною. Правильно підібрані методи архівування і збері-
гання документів та інструменти забезпечать високий рівень 
ефективності системи. Тому вибір варто робити враховуючи особли-
вості, завдання та цілі конкретної системи.  

Надійність зберігання документів. Електронні архіви створюють 
умови для надійного зберігання електронних документів. Електронний 
архів вирішує проблему втрати важливих документів з необережності, 
при їх передачі, транспортуванні або через вплив навколишнього 
середовища. Зокрема, робляться резервні копії для попередження втрати 
документа, користувачі діляться на групи і отримують певний набір дій, 
які вони можуть здійснювати в межах архіву, забезпечується можливість 
віддаленого доступу до електронного архіву, стабільність його роботи.  

Логічна цілісність. Структура електронного архіву документів 
дозволить систематизувати документацію, розподіливши її щодо виду і 
терміну зберігання [3]. 

До цих характеристик можна додати ще й те, що значно 
зменшуються фінансові витрати. Так, як зазначають фахівці, вартість 
архівного зберігання електронних документів на 80 % нижча у 
порівнянні з витратами на зберігання паперових документів [1]. Архівне 
забезпечення є основою на якій базується управлінська діяльність 
міської ради.  

На архівний відділ покладається зберігання величезного масиву 
документальної інформації, тому на сьогодні автоматизація архівної 
справи постає однією з основних завдань для міської ради. Електронний 
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архів забезпечить більш зручну базу даних зберігання та використання 
документів в електронному вигляді та швидкий його пошук.  

Створення електронного архіву в міській раді повинно відповідати 
таким вимогам: 

– інформація, що міститься в електронних документах, має бути 
доступною для подальшого використання; 

– повинна бути забезпечена можливість відновлення електронного 
документа у тому форматі, у якому він був створений;  

– повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити 
походження електронного документа, а також дату і час його 
відправлення.  

Впровадження системи електронного архіву в міській раді 
можливий за трьома способами:  

– створення електронного архіву «з нуля»;  
– створення на основі існуючої програми;  
– запровадження електронного архіву фахівцями.  
Електронний архів може бути створений самостійно на базі програм 

Excel, Google Таблиці та Access. В результаті цього можна отримати 
систему, яка дуже спрощує робочий процес та економить час 
працівників.  

Не можна сказати, що між «саморобним» та професійним архівом є 
велика прірва. Звісно, що в професійному архіві буде більше 
функціональних можливостей, але і створюючи свій електронний архів 
можна наблизитися до професійних стандартів, при цьому не 
витрачаючи кошти.  

Електронний архів є частиною системи електронного документо-
обігу (СЕД), який забезпечує довгострокове зберігання документів. Тому 
реалізація зберігання архівних документів можлива в складовій СЕД.  

Електронний архів розроблений на базі таких поширених платформ 
СЕД: Docsvision, elDoc, Megapolis. На основі цих платформ вбудовано 
сховище документів із можливістю сканування та розпізнавання текстів. 
Програма вирішує завдання зберігання та сортування документів за 
різними критеріями та забезпечує організацію колективної роботи. 

 Запровадити електронний архів в міській раді можливо також за 
допомогою фахівців, компетентних в даній галузі. На сьогодні, існує 
достатньо компаній, що надають професійні послуги для установ. 
Програмні продукти для системи електронного архіву є платними, 
оскільки забезпечують професійну систему з управління та зберігання 
електронної документації.  
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Таким чином, створення та оснащення електронного архіву, надає 
можливість міській раді здолати паперову лавину, перейти до сучасних 
технологій використання документів та інтегрувати себе у міжнародний 
інформаційний простір. 

 
Список використаних джерел 

1. Варенко В., Клімчук О. Особливості електронних архівів. Інформація, 
комунікація, суспільство 2015: матеріали 4-ї Міжнар. наук. конф. ІКС-2015. 
м. Львів-Славське, 20–23 трав. 2015. Львів, 2015. С. 242–243. URL: 114-242-243 
Варенко.pdf (дата звернення: 12.04.2022). 

2. Вірьовкіна Н. М. Електронний архів як засіб зберігання та пошуку 
документальної інформації. Наука в інформаційному просторі: матеріали 
X Міжнар. наук.-практ. конф. у 3 т. Т. 3: Актуальні питання гуманітарних та 
суспільних наук. м. Дніпропетровськ, 20–21 листоп. 2014 р. С. 53–55. URL: 
http://www.confcontact.com/2014-nauka-v-informatsionnom-
prostranstve/sk5_veryovkina.htm (дата звернення: 12.04.2022). 

3. Петрович В. Створення та функціонування електронних архівів. Електронні 
комунікації в бібліотечно-інформаційній освіті, науці та практиці: матеріали 
всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. м. Надвірна, 28 квіт. 2022 р. 

 
 
 

М. Примуш – доктор політичних наук,  
професор кафедри політології та державного 
управління ДНУ імені Василя Стуса 22 
Я.  Ярош – доктор політичних наук, доцент, 
декан факультету історії, політології та 
національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки 

 

 Взаємодія політичних партій крізь призму конкуренції 
 

Цікавість до дослідження політичних партій, як суб’єктів полі-
тичного процесу зростає. Це зумовлено тим, що ефективність політичної 
діяльності групи значно вища, ніж діяльність конкретного індивіда. 
Інтерес до діяльності політичних партій пояснюється тим, що вони 
впливають на розподіл ресурсів суспільства. 

Через виборчий процес у демократичному політичному режимі 
громадяни делегують владні повноваження політичним партіям, які 
змагаються за політичну владу. Конкуренція між політичними партіями 
за підтримку з боку суспільства є важливим критерієм демократизації 
політичного процесу. Політична конкуренція між політичними партіями 
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виступає важливим чинником легітимізації влади завдяки підвищенню 
рівня політичної активності громадян. 

Значну увагу дослідників зосереджено на політичних партіях, як 
суб’єктів політичного процесу, однак недостатньо робіт прикладного 
характеру, а також присвячених аналізу політичної конкуренції партій. 
Виокремлення досліджень політичної конкуренції у відносно само-
стійний напрям політичної науки пов’язаний з демократизацією 
політичних процесів у ХХІ ст.  

Особливу увагу політична наука звертає на діяльність суб’єктів 
політичного процесу, особливо тих хто впливає на процеси прийняття 
політичних рішень. Важливим є розуміння їхньої мети діяльності, що дає 
змогу зробити обґрунтовані висновки щодо стратегії та тактики в 
політичній діяльності.  

Найбільш активними суб’єктами політичного є політичні партії, які 
формують органи влади у представницькій демократії та відіграють 
важливу роль у прийнятті політичних рішень. Варто розглянути 
діяльність політичних партій та здійснити аналіз чинників згідно, яких 
відбувається конкуренція партій.  

Досліджувати взаємодію політичних партій через призму 
конкуренції  доцільно через теорію демократії, що означає «народо-
владдя». Вважаємо, що демократія це така політична форма організації 
суспільства, яка базовим принципом визнає народ джерелом влади, його 
праві брати участь у здійсненні державної політики і надання 
громадянам широких прав та свобод. Зокрема, Арістотель обґрунтовував 
принцип більшості в управлінні. Т. Гобс і Дж. Лок демократію 
розглядали через призму рівності усіх громадян. Ж. Ж. Руссо акцентував 
увагу на необхідності повної рівності усіх громадян і існування влади, 
що здійснюється загальною волею.  

Враховуючи те, що саме за допомогою політичних партій 
здійснюється формування органів влади, тому дослідження конкуренції 
в політичній науці викликає значний інтерес до цієї проблематики.  

Конкуренція партій безпосередньо пов’язана із такими поняттями як 
«політична партія», «партійна система», «багатопартійність», що 
допомагають розкрити сутність даного поняття. Сам факт існування 
конкуренції говорить про те, що діяльність політичних партій закріплена 
і регламентована в правових нормах і сприймається в політичній 
свідомості суспільства, як механізм взаємодії громадянина з державою, 
де через політичні партії формуються органи державної влади. Якість 
політичної конкуренції визначається рівнем інституційного розвитку 
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політичних партій, а рівень інституційного розвитку політичних партій 
є детермінантою стану та якості демократичності політичного режиму.  

На політичну конкуренцію впливає діючий політичний режим. 
Авторитарний політичний режим не виключає існування багатьох 
політичних партій, а відповідно в таких суспільствах присутня політична 
конкуренція партій. Тоталітарний політичний режим характеризується 
встановленням жорсткої однопартійної системи. 

У демократичному політичному режимі існує багатопартійність і 
присутня міжпартійна конкуренція. Однак, як зазначає, К. Меркотан, 
«багатопартійність не є прямим свідченням демократичного політичного 
режиму. Існування демократичних інститутів і конкурентна політична 
поведінку нерідко має лише зовнішній формальний характер, а самі 
політичні партії мають слабкий вплив на суспільство. Тому на 
організаційно-політичне становлення багатопартійності поряд з інститу-
ційними суттєво впливають соціально-культурні чинники» [5]. 

Теоретична цінність політичної конкуренції, полягає у визначенні 

міжпартійної взаємодії, що дозволяє виділити її особливості. По-перше, 

ефективну кількість політичних партій, що активно змагаються за владу. 

По-друге, специфіку міжпартійних взаємовідносин між політичними 

партіями. По-третє, структурованість політичних партій. По-четверте, 

коаліційний потенціал та потенціал шантажу політичних партій. По-

п’яте, співпраця та порівняння політичних партій з різною політичною 

вагою, ресурсами та характером взаємодії провладних та опозиційних 

політичних партій.  

Для дослідження політичної конкуренції важливе значення має 

характер взаємодії політичних партій та держави. Як відзначає, 

К. Меркотан, «останнім часом є тенденція їх симбіозу в багатьох 

країнах» [5].  

На взаємодію політичних партій через призму конкуренції впливає 

суспільна трансформація. У ХХІ ст. змінюються якісні характеристики 

виборців та специфіка взаємодії з ними. З плином часу, політичні партії, 

все менше структурують свій електорат. Об’єктом на який політичні 

партії спрямовують свою агітацію стає не представник певної соціально-

демографічної групи, який зорієнтований на ідеологію політичних 

партій, а просто виборець. У даному контексті політична конкуренція 

партій відбувається в електоральному полі і посилюється під час 

виборчих кампаній.  

При сформованій багатопартійності політичні партії використо-

вують принцип стримувань та противаг, як в урядових структурах та 
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парламентах взаємодіючі як провладні та опозиційні партії. Політична 

конкуренція сприяє демократизації політичного процесу, так як 

відбувається легальна політична боротьба між політичними партіями на 

основі загального виборчого права, формується парламентська коаліція 

та функціонує легітимна опозиція. Завдяки політичній конкуренції 

здійснюється донесення вимог та інтересів громадян до органів 

державної влади, вдосконалюються функціонування механізмів 

політичної системи. Наявність політичної конкуренції між політичними 

партіями є індикатором відповідності політичного режиму країни 

демократичним стандартам (право громадянина обирати і бути обраним; 

принципи  періодичності, обов’язковості, справедливості, дійсності та 

свободи виборів, загальне рівне виборче право під час таємного  

голосування, які забезпечують свободу волевиявлення виборців;  

гарантії реалізації виборчих прав і свобод учасників виборчого процесу 

тощо). 

Під час політичної конкуренції партії популяризують власні ідеї та 

цінності через партійну пропаганду. У політичній енциклопедії 

підготовленої Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень 

імені І. Ф. Кураса зазначено, що «пропаганда (від лат. propaganda – те, 

що підлягає поширенню) – діяльність спрямована на системне 

поширення та популяризацію ідей, учень, поглядів, знань, міфів, 

стереотипів тощо з метою формування певного світогляду, корегування 

системи цінностей, створення необхідного емоційного фону для 

здійснення впливу на поведінку окремої людини або суспільства в 

цілому» [6, с. 610]. 

У політичній конкуренції пропаганда є важливим інструментом 

впливу на суспільство в цілому та на конкретних громадян зокрема. 

Політичні партії використовують пропаганду для завоювання, 

утримання та використання політичної влади. Пропаганда має свою 

особливість, а саме вона націлена на активне формування чіткого 

переконання, що спонукає суб’єкта політики (людина, група) до 

конкретної політичної дії чи бездіяльності. На відміну від пропаганди, 

політична реклама направлена на стимулювання бажання суб’єкта 

політики (людина, група) підтримати або ні певну політичну партію чи 

її ідеї. 

За характером впливу на суспільну свідомість, О. Бойко, 

виокремлює конструктивну та деструктивну політичну пропаганду. На 

думку дослідника, конструктивна пропаганда, «націлена на формування 
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соціальної гармонії в суспільстві, правдиве роз’яснення сутності 

складних процесів та явищ, а також націлена на виховання людей 

відповідно до загальновизнаних цінностей». Деструктивна пропаганда 

загострює соціальні конфлікти, «актуалізує та драматизує протиріччя та 

суперечності у суспільстві, апелює до інстинктів, а не до мислення» [6, 

с. 610]. 

Пропаганда може згладжувати або загострювати політичні, 

економічні, соціальні, етнічні, релігійні протиріччя у суспільствах. 

Пропаганда часто виступає одним із основних інструментів політичного 

маніпулювання. 

Для аналізу суб’єктності політичних партій важливим є з’ясування 

поняття «партія». Партії утворюють одну з фундаментальних підвалин 

сучасного суспільства і є активними суб’єктами політичного процесу. 

С. Здіорук і В. Бичек, зазначають що партії представляють в політичному 

процесі соціально окреслені інтереси окремих громадян, верств і груп 

політично активної частини суспільства, цілеспрямовано беруть участь 

у їх формуванні, впровадженні у масову свідомість цінностей, які, на їх 

думку, є основою норм поведінки у суспільстві й «правил гри» у 

політичній сфері. Дослідники зазначають, що «виступаючи посередни-

ком між державою і громадянами, партії виконують функції механізму 

самоорганізації суспільної системи, завдяки якій антагонізм, внутрішньо 

притаманний відносинам між суспільством і державою, утримується в  

безпечних для життєдіяльності межах, а політична боротьба між 

конкуруючими партіями стає рушієм розвитку, сприяючи формуванню 

демократичним шляхом загальнонаціональних інтересів і цілей» [2, 

с. 21]. За їх допомогою громадянське суспільство інтегрується в 

державу, а держава набуває легітимності в очах суспільства. 

Е. Лозовий, відзначає, що розмаїття дефініції «партія» у сучасній 

політичній науці поступається хіба що сукупності визначень поняття 

«нація». Враховуючи класовий, структурний і функціональний аспекти, 

партією можна назвати організовану частину електорату, що ставить 

собі за мету здобуття і реалізацію влади чи принаймні впливу на її 

формування й охоплює такі складові: організаційна будова, ідеологія, 

політична платформа, соціальна база, електорат, методи і засоби 

практичної діяльності [4, с. 60–61]. 

Можна погодитися з тезою, С. Здіорука та В. Бичека, що політичні 

партії можуть успішно виконувати властиві їм функції лише в тому разі, 

якщо вони сформовані в певний тип партійної системи, сутність якої 
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визначається можливістю і ступенем реальної участі існуючих у даному 

суспільстві політичних партій у формуванні державних органів, і перш 

за все, уряду, а також можливістю їх впливу на вироблення і здійснення 

як внутрішньої, так і зовнішньої політики [2, с. 22]. Варто зазначити, що 

партійна система є однією з найважливіших складових політичної 

системи суспільства, через який здійснюється комунікація та деле-

гуються владні повноваження від мас до політичної еліти. Партійна 

система суттєво впливає на організацію громадсько-політичних сил, 

структуризацію соціальних інтересів і політичних поглядів, а також 

надає суб’єктам політичного процесу (партіям, блокам) можливість 

проявляти себе на загальнонаціональному та місцевому рівнях. 

Згідно з моделлю партійної організації О. Кірхгаймера, логіка 

партійної конкуренції, дедалі більшою мірою спонукає політичні партії 

відповідати певним спільним рисам. Можна виокремити такі риси, а 

саме: 

– брак згадок про початкову соціальну основу, щоб була змога 

звертатися до широких мас електорату;  

– брак наполягань на конкретній ідеології, щоб існувала змога 

реагувати на погляди виборців із приводу питань, які постають у 

недалекій перспективі;  

– зміцнення центрального партійного керівництва та ієрархічного 

контролю, щоб забезпечити виразну передвиборчу програму;  

– жертвування внутрішньою партійною демократією, щоб мати 

змогу репрезентувати привабливий образ єдиної партії;  

– розширення зв’язків із соціальними групами, щоб збільшити 

можливості фінансування партії;  

– перехід від масових кампаній у засобах масової інформації, 

зосереджених навколо постаті лідера [3, с. 484]. 

В Оксфордському політичному словнику фіксується термін 

«конкурентна партійна система» згідно якого зазначається, що 

«політична система, за якої більше ніж одна партія має розважливі 

сподівання виграти вибори або належати до переможної коаліції» [3, 

с. 328]. За даної системи у виборчому процесі бере участь декілька 

суб’єктів політики (політичних партій або блоків), які мають реальні 

шанси подолати репрезентативний бар’єр та бути представленими у 

парламенті і таким чином отримати статус парламентської політичної 

партії. 
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Академічний тлумачний словник української мови трактує, 

конкуренцію (лат., змагання, суперництво), як суперництво в якій-

небудь галузі, боротьба за досягнення кращих наслідків; змагання [1]. 

Для політичної науки важливим є з’ясування чинників, які дають змогу 

здійснити комплексний аналіз політичної конкуренції партій. 

Політичну конкуренцію парламентських партій можна розглядати 

через виборче структурування. Ф. Шміттер пропонує розглядати 

структуруючу виборчу конкуренцію, наголошуючи на тому, що це є 

основною функцією для політичних партій, в тому сенсі, що це 

діяльність, яка є їх основною метою для підвищення політичної ролі. І 

немає жодних сумнівів, що організація суперника-кандидата на посади 

та агітація за голосування громадян у територіальних виборчих округах 

мали вирішальне значення для їх початкової популярності в більшості 

демократіях. Партії мали небагато повноважень в координації і навіть 

змісті переходів до іншої системи, але як тільки реальні вибори 

проводились і їх результат був неясним, партії займали центральне місце 

серед керівних фракцій, груп впливу та громадських рухів. Лідери, 

фонди зміщувалися в бік цих посередницьких організацій, які отримали 

свої місця у виборчих списках. Залежно від партійних та виборчих 

законів, кількість партій, що розвивалась, дуже коливалась. Було 

відносно небагато партій в Південній Європі, де минулий статус в 

політиці залишався високим; існували в Латинській Америці при 

парламентських виборах, і менше при президентських виборах через їх 

ефект поляризації [7]. 

Не тільки без підтримки великих партій політики самостійно 

висували свої кандидатури на високий пост і працювали над 

«антипартійними» програмами, але вони й були винагороджені за це 

виборцями. Правда, це в основному характерним було в Латинській 

Америці, з А. Фухіморі в Перу в якості прототипу, а потім Ф. Коллора і, 

згодом, Ф. Кардозо в Бразилії і Р. Кальдера у Венесуелі. Всі вони були 

обрані, незважаючи на тодішні партійні системи. В Аргентині К. Менем 

був належним чином призначений «своєю» партією, але згодом він 

вирішив слідувати політиці діаметрально протилежній тій, яка історично 

пов’язані з його партією. Зокрема, кандидатури Л. Валенси в Польщі та 

В. Гавела в Чехії також були чітко позапартійними, або в тому сенсі, що 

вони були висунуті без явних зусиль однієї із партій або, що їх участь у 

виборах не залежить від підтримки тієї чи іншої партії або коаліції 

партій. Все більше і більше, складається враження, що існують незалежні 
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політичні підприємці, що купують існуючий «бренд партії» або 

створюють новий виключно для своїх власних цілей, а не навпаки, як 

передбачено. І навіть тоді, коли партія вибирає «свого» кандидата, 

кампанія і подальший процес формування уряду більшою мірою 

залежить від особистості цього кандидата, ніж від партійних фінансів 

або програм. Для американців з півночі це може звучати знайомо, але для 

європейців це має виглядати як перекручення норм, якщо не загроза для 

самої демократії [7]. 

Ф. Шміттер, зазначає, що «громадяни, здається, обізнані про ці 

«втрачені зв’язки» між партіями, їх кандидатами, і відповідно змінили 

свої вподобання в період між виборами. За даними, зібраними М. Котта, 

між послідовними виборами, чотири нових демократії після Другої 

світової війни мали сукупні відсоткові зрушення – 23 % (Італія), 21 % 

(Німеччина), 12 % (Австрія) і 6 % (Франція) – в порівнянні з їх 

попередніми показниками. В Південній Європі, різниця між першими і 

другими виборами склала 22 % (Греція), 11 % (Португалія), та 11 % 

(Іспанія). Але найбільші відмінності були між другими і третіми 

виборами: 27 % для Греції, 10 % для Португалії, і феноменальні 42 % для 

Іспанії. Три післявоєнні демократії, з іншого боку, мали помітно нижчу 

різницю в другому турі (Франція – виняток). У Латинській Америці, 

різниця була також великою, а в Східній Європі побила всі рекорди. 

Наприклад, у Польщі 70 % виборців змінили свій вибір між першими і 

другими виборами, і ще 35 % – у період між другими і третіми. У 

Словаччині, сукупний відсоток зрушення сягнув 41 %, у той час як це 

було більш-менш стабільно в Чеській Республіці – 28 %. Єдина 

європейська країна, виборці якої проявили інтереси, близькі до інтересів 

партій майже 50 роками раніше, була Болгарія, яка мала тільки 20 % 

зсуву між першими і другими виборами і 36 % у період між другим і 

третім турами. Крім того, на відміну від південних європейських країн, 

де волатильність уподобань виборців згодом наблизилася до 

європейських норм, вона продовжує залишатися на високому рівні в 

Східній Європі, за виключенням Угорщини» [7]. 

Погоджуємося з дослідником, що все це не заперечує того, що 

політичні партії не мають собі рівних в якості посередників, коли справа 

доходить до організації територіальними виборчими округами та 

спрощення вибору громадян – і всі нові демократії мають потребу в 

конкурентоспроможній системі партій, якщо вони хочуть зберегти 

демократичні принципи управління.  
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Особливістю у якій здійснюється політична конкуренція партій є те, 

що багато проблем зводиться до економічних питань. В усіх країнах 

збільшується соціальна нерівність, яка нівелює і ставить під сумнів 

мобільність суспільств, а у зв’язку з цим і реалізацію стратегічних планів 

національних урядів. Країни, які змогли пристосуватися в цих умовах і 

розвиваються поширюється конкурентна економіка, яка заохочує 

приватну вигоду. Не демократичні політичні режими, які перебувають в 

політичній, соціальній, економічній кризі продукують деструктивну 

міфологію. Для покращення ситуації важливо оцінювати структурні 

відмінності між національними економічними регіонами та компен-

сувати їх, роблячи кроки до політичного об’єднання частин країни. 

У політичній науці, політичну конкуренцію партій, можна 

розглядати в широкому та вузькому контексті. В широкому розумінні, 

політичну конкуренцію, можна розглядати, як явище, що прагне охопити 

усе розмаїття політичної боротьби у політичному процесі із метою 

моделювання усіх об’єктивних та суб’єктивних чинників, які формують 

середовище де здійснюється конкуренція. У вузькому розумінні, 

політичну конкуренцію, можна аналізувати через конкретні суб’єкти 

політичного процесу за відповідними хронологічними та терито-

ріальними параметрами. 
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Вплив законодавчих норм з регулювання парламентських 
виборів на електоральну мобілізацію  

Організація та адміністрування демократичних виборів – складний 
процес, що побудований на засадах змагальності, таємності, політичної 
рівності і транспарентності, тобто відкритості і прозорості. Вибори 
регулюються сталими законами та правилами, які не змінюються на 
догоду політичній кон’юнктурі. Виборче законодавство сукупно перед-
бачає наявність детальних роз’яснень з питань електорального процесу, 
забезпечення активної участі громадян, його підконтрольності з боку 
інституцій громадянського суспільства, воно створює можливості для 
відстоювання та захисту прав громадян тощо. 

Метою роботи є визначення законодавчих норм з регулювання 
парламентських виборів, що мають безпосередній вплив на мобілізацію 
до електоральної участі. 

Структура нормативно-правового забезпечення електоральної 
участі громадян включає широку систему юридичних норм, правил та 
процедур які гарантують належний рівень організації виборів усередині 
держави. Унормування виборів регламентує комплекс нормативно-
правових актів, зокрема: Конституція, міжнародні політико-правові 
акти, національні закони (комплексний виборчий кодекс або ж низка 
законів, що регламентують окремі аспекти виборів), постанови/укази та 
розпорядження центральних або місцевих органів влади тощо. 

В Україні за роки незалежності відбулися суттєві зміни у правовому 
регулюванні виборів. Налагодження шляхів забезпечення законності 
виборів та наближення їх до загальновизнаних міжнародних виборчих 
стандартів триває і сьогодні. Виборче законодавство, яке складається із 
законів та нормативно-правових актів різного рівня (Виборчий кодекс, 
урядові постанови, накази, розпорядження, рішення інших державних 
установ і організацій, роз’яснення ЦВК), є правовою підставою виборів. 
Воно регламентує порядок формування списку виборців (Державний 
реєстр виборців [1]), виборчих округів та дільниць, центральної та 
дільничних виборчих комісій, положення, які деталізують право участі 

 © Розік М., 2022 
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кандидатів у виборах різних рівнів, порядок фінансування суб’єктів 
виборчого процесу, правила агітації, висвітлення виборів у ЗМІ, тощо.  

До законодавчих норм з регулювання виборів, що мають 
безпосередній вплив на мобілізацію до електоральної участі автор 
відносить:  

– систему висування суб’єктів виборчого процесу (участь у виборах 
окремо чи блоками партій; самовисування або як член партії для 
мажоритарників); 

– виборчі цензи – сукупність вимог, яким повинен відповідати 
потенційний виборець для отримання права на участь у виборах. Виборчі 
цензи застосовуються стосовно активного (віковий ценз, ценз діє-
здатності) і пасивного виборчих прав (ценз осілості, ценз володіння 
державною мовою) тощо; 

– виборчий поріг – мінімальна частка первинного голосування, яку 
кандидат або політична партія повинні досягти для того, щоб отримати 
право на будь-яке представництво в законодавчому органі; 

– якість списків виборців (детальний запис про кожну зареєстровану 
особу яка має право голосу). Для того щоб гарантувати, що особи, які 
мають право голосу зможуть проголосувати, і не допустити до 
голосування осіб, які такого права не мають, списки виборців повинні 
бути повними (містити всі необхідні дані виборця), точними (коректно 
записані ПІП, адреса проживання), уточненими (містити підтверджені 
дані щодо осіб, які недавно отримали право голосу, змінили місце 
проживання, померли, тощо); 

– наявність/відсутність альтернативних методів голосування 
(голосування за допомогою відкріпних посвідчень або посвідченням про 
тимчасову зміну місця голосування); 

– грошова застава (стосується пасивного виборчого права та є 
фактично внесенням коштів за участь у виборах). Встановлення занадто 
високої грошової застави є причиною неучасті у виборах потенційних 
кандидатів з обмеженими фінансовими ресурсами; 

– збір підписів – реєстраційна норма на підтримку партії/кандидата. 
В Україні повністю скасована у 2009 р. – ця норма зазнала дискредитації 
та перетворилася на механізм недопущення реєстрації опозиційних 
кандидатів шляхом оголошення про порушення виборчого 
законодавства (підроблені підписні листи) та подачі неправдивих 
підписів провладними кандидатами; 

– поріг явки – норма про мінімальний відсоток участі громадян на 
виборах (у 1998 році в Україні поріг явки було скасовано, тож низька 
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активність виборців не є підставою не визнавати чинність результатів 
виборів); 

– територіальна організація виборів – особливості утворення 
виборчих округів та виборчих дільниць (наявність звичайних, 
спеціальних та закордонних дільниць); 

– система виборчих комісій – порядок організації та формування 
комісій з підготовки та проведення виборів, забезпечення додержання та 
однакового застосування законодавства до всіх суб’єктів виборів; 

– гарантії діяльності кандидатів – з дня реєстрації кандидати мають 
рівні права (на виступи, поширення інформації в засобах масової 
інформації, відпустку з основного місця роботи тощо); 

– умови ведення передвиборчої агітації – здійснення діяльності з 
метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за 
кандидатів/партії (зустрічі з виборцями, організація мітингів, 
проведення публічних дебатів, поширення політичної реклами, 
виборчих листівок, проведення іншого роду заходів на підтримку, 
публічні заклики голосувати/не голосувати та ін.); 

– спостереження за ходом виборчого процесу – спостереження 
напередодні та в день виборів на дільницях, за процесом підрахунку 
голосів, оголошенням результатів виборів, дотримання виборчих прав, 
законності тощо. 

Протягом 1998–2019 рр., виборче законодавство зазнавало впливу 
кон’юнктурних чинників, що стало причиною перегляду виборчої 
системи майже під кожні вибори: змішаної у 1998 р. та 2002 р., 
пропорційної у 2006 р. та 2007 р., і знову змішаної у 2012 р., 2014 р. та 
2019 р.; прохідного бар’єру: 1998 р., 2002 р. – 4 %, 2006 р., 2007 р. – 3 %, 
2012 р., 2014 р., 2019 р. – 5 % [3]. До того ж, змін зазнавали і терміни 
повноважень Верховної Ради – Парламент 2006 р., 2007 р. та 2012 р. 
обиралися на п’ять років [2] згідно поправок до Конституції 2004 р. З 
часом не виправдалися такі форми масового залучення громадян до 
електорального процесу як інститут збору підписів та участь в 
електоральній практиці трудових колективів. 

Отже, електоральні правові норми, що мають вплив на мобілізацію 
електорату змінювалося до потреб і вимог політичного процесу, 
міжнародних норм та зауважень вітчизняних і закордонних експертів, 
зокрема: підвищено роль політичних партій, удосконалено правила 
висування суб’єктів виборчого процесу, створено Державний реєстр 
виборців, залучено до спостереження за виборами незалежні громадські 
організації та міжнародні спостерігачі, переглянуто розміри грошової 
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застави. Простежується тенденція до розробки комплексних норма-
тивно-правових актів, які забезпечують незалежність і доброчесність 
виборів, сприяють послідовності і рівності в адмініструванні виборів, 
забезпечують повноцінну та поінформовану участь політичних партій, 
громадських організацій та виборців у виборчому процесі. 
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Структурні характеристики Європейської хартії місцевого 

самоврядування 
 

Базовим політико-правовим актом, щодо визначення європейських 
стандартів місцевого самоврядування є Європейська хартія місцевого 
самоврядування, яка визначає концептуальні вимоги до держав-членів 
Ради Європи щодо організації та здійснення місцевого самоврядування і 
зобов’язує держави, що її підписали, гарантувати політичну, адміністра-
тивну та фінансову самостійність територіальних громад та їх органів 
[1]. Її метою є встановлення загальноєвропейських стандартів щодо 
організації та здійснення місцевого самоврядування, реалізації, захисту 
прав територіальних громад, органів місцевого самоврядування з 
вирішення питань місцевого значення.  

Європейська хартія місцевого самоврядування прийнята під егідою 
Конгресу місцевих й регіональних влад Європи в червні 1985 р., відкрита 
для підписання державами-членами Ради Європи у жовтні 1985 р., а 
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набрала вона чинності на початку вересня 1988 р. Прийняття Хартії 
стало результатом багаторічної роботи різних європейських структур та 
свідченням важливого значення місцевого самоврядування як необхід-
ного атрибуту демократичного суспільства і правової держави. Від імені 
України її підписано у листопаді 1996 р. в Страсбурзі. Ратифікована 
Хартія відповідно до ст. 9 Конституції України Законом України «Про 
ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» у липні 
1997 р. і набула чинності для України з початку січня 1998 р. [2]. Під час 
ратифікації Хартії Україна не внесла жодних застережень, а отже, взяла 
на себе зобов’язання виконувати усі без винятку вміщені у ній норми. 

Щоправда офіційний переклад та опублікування Хартії відбулося 
лише у 2002 р., тобто в Україні вона п’ять років фактично не мала 
чинності. Тому, органи державної влади та місцевого самоврядування 
керувалися більше суспільно-політичними, ніж правовими мірку-
ваннями щодо впровадження її норм. Після офіційного оприлюднення 
тексту Хартії постали нові проблеми щодо її впровадження – подолання 
правового нігілізму серед державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування, які відповідали за імплементацію цього 
міжнародного акту [3, с. 110–111]. Але, поступово вітчизняне 
законодавство позбавлялося рудиментів радянської практики щодо 
правових засад функціонування інститутів місцевого самоврядування. 
Особливо відчутним цей процес став після ухвалення Концепції 
реформування місцевого самоврядування й територіальної організації 
влади в Україні 2014 р. 

Хартія складається з Преамбули та 18 статей, об’єднаних у три 
частини. Зазвичай перша є основною, дві інші мають процесуальний 
характер. 30 положень Хартії, що містяться в десяти статтях форму-
люють європейські стандарти організації й діяльності органів влади на 
місцевому та субнаціональному рівнях. 

Ст. 1 Хартії містить головні зобов’язання сторін дотримуватись 
принципів місцевого самоврядування, викладених в частині І Хартії 
(ст. 2–11), в обсязі, передбаченому в ст. 12. Потенційно, принципи 
місцевого самоврядування, викладені в Хартії, застосовуються до всіх 
рівнів чи категорій органів місцевого самоврядування у кожній країні, а 
також, з відповідними змінами, до територіальних влад на регіональному 
рівні. Однак, з метою врахування особливих випадків, сторонам надана 
можливість виключати певні категорії влад із під  її дії. Тобто Хартія є 
досить гнучким документом. Зокрема, п. 1, ст. 12 зобов’язує дотри-
муватись лише певної частини її положень: «кожна Сторона 
зобов’язується вважати для себе обов’язковими принаймні двадцять 
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пунктів Частини І цієї Хартії, з яких принаймні десять пунктів мають 
належати до пунктів, які наведені нижче»: ст. 2, п. 1 і 2, ст. 3, п. 1, 2 і 4, 
ст. 4, ст. 5, п. 1, ст. 7, п. 2, ст. 8, п. 1, 2 і 3, ст. 9, п. 1, ст. 10, ст. 11. 

Тобто правомірним є твердження вітчизняних учених про те, що 
Хартію потрібно розуміти «не як документ, що має на меті обмеження та 
коригування курсу розвитку місцевого самоврядування будь-якої країни, 
а як розроблену й продуману систему принципів, основ та рекомендацій, 
що сприятимуть проведенню планів держави щодо реалізації права на 
своє власне, ефективне, сучасне й таке, що відповідає національним 
традиціям, місцеве самоврядування» [4, c. 86]. 

У контексті дослідження дуже важливим є положення Хартії, де 
йдеться про те, що принципи місцевого самоврядування мають 
визнаватися в національному законодавстві або конституціях країн-
підписантів (ст. 2. Ч. І). Реалізація зазначеного положення в будь-якій 
країні є фактично «лакмусовим папірцем» рівня розвитку місцевої 
демократії. Особливо там, де наявність місцевого самоврядування не 
лише декларується, а й реально здійснюється без надмірного контролю з 
боку держави або перетворення їх на органи державної влади, як це було, 
наприклад, в СРСР. 

У повній відповідності до вимог Хартії, у ст. 7 Конституції України 
записано, що в країні «визнається і гарантується місцеве самовряду-
вання» [5].  

Одним із ключових положень Хартії є формулювання концепції 
місцевого самоврядування. Остання визначає місцеве самоврядування, 
як «право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах 
закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою 
публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого 
населення» (п. 1, ст. 3. Ч. І). «Це право здійснюється радами або зборами, 
члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, 
рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм 
виконавчі органи. Це положення жодним чином не заважає вико-
ристанню зборів громадян, референдумів чи будь-якої іншої форми 
прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом» (п. 2, ст. 3. Ч. І). 

Концепція місцевого самоврядування, що міститься у Хартії, має 
важливе теоретико-методологічне і практичне значення, оскільки 
декларує головні принципи та інституційні форми участі громадян у 
здійсненні місцевої демократії та громадської участі.  

 Принципове значення має положення ст. 4. Ч. І Хартії, де закріплено 
сферу компетенції місцевого самоврядування, а також викладено 
основні принципи, на яких має базуватись відповідальність органів 
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місцевого самоврядування та природа їх повноважень. Тут зазначено, що 
місцеве самоврядування та його повноваження здійснюються виключно 
в межах законодавчого і правового поля держави: «Головні повно-
важення і функції органів місцевого самоврядування визначаються 
конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджає 
наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і 
функціями для спеціальних цілей відповідно до закону» (п. 1, ст. 4. Ч. І).  

Хартією також закріплюється принцип самостійності і незалежності 
органів місцевого самоврядування в межах власної компетенції: 
«Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право 
вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої 
компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу» 
(п. 2, ст. 4. Ч. І). 

Принципову важливість для здійснення ефективного місцевого 
самоврядування, створення умов для розкриття ініціативи і творчості, з 
одночасним запобіганням неправомірного втручання державних органів 
у справи місцевих територіальних громад, є положення Хартії, де 
йдеться про те, що «публічні повноваження, як правило, здійснюються 
переважно тими органами публічної влади, які мають найтісніший 
контакт з громадянином» (п. 3, ст. 4. Ч. І). Фактично зазначене 
формулювання є уособленням принципу субсидіарності, який є 
провідним трендом функціонування місцевого самоврядування та 
місцевої/локальної демократії в Європі. 

Сферою застосування принципу субсидіарності є коло спільних для 
держави та органів місцевого самоврядування предметів відання. 
Перелік таких питань, так само як і перерозподіл повноважень між 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, має 
визначатися на законодавчому рівні. Це дозволить чітко визначити 
обсяг, межі повноважень та відповідальності окремо кожного з органів 
влади при вирішенні питань, які перебувають в їх спільному віданні, що 
ускладнить чи взагалі виключить виникнення суперечок, щодо обсягу 
повноважень та компетенції, а також дасть змогу більш об’єктивно 
визначити вартість виконання тих чи інших повноважень і питання їх 
перерозподілу вирішувати обов’язково в комплекті «повноваження 
плюс фінансування щодо його здійснення» [6, с. 127]. 

Одним із проблемних питань, що можуть радикальним чином 
вплинути на долю територіальної громади – довільна зміна центральною 
владою її меж без відповідних консультацій та узгодження із 
населенням. Такі дії з боку держави можуть мати непередбачувані 
наслідки для розвитку місцевої демократії, оскільки сприяють і надають 
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широкі можливості для маніпулювання межами територіальних громад 
з політичних, економічних або кон’юнктурних міркувань. Особливо 
небезпечними є зміни меж територій напередодні виборів, унаслідок 
чого змінюється електоральна карта виборів із відповідними змінами у 
складі представницьких органів місцевого самоврядування. Саме тому в 
Європейській хартії місцевого самоврядування зазначено, що «зміни 
територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть 
здійснюватися без попереднього з’ясування думки відповідних місцевих 
громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це 
дозволяється законом» (ст. 5. Ч. І). 

Ефективна реалізація місцевих проблем передбачає наявність 
відповідної адміністративно-управлінської структури, здатної вирі-
шувати багато питань життєдіяльності територіальної громади. 
Водночас, навіть за досконалої структури, органи місцевого само-
врядування нездатні до розв’язання місцевих проблем за відсутності 
високопрофесійних кадрів. Унормування зазначених проблем знайшло 
своє відображення у ст. 6 Європейської хартії: «Відповідні адміністра-
тивні структури і ресурси для виконання органами місцевого 
самоврядування своїх завдань». У дусі демократичних практик органі-
зації місцевого самоврядування в Європі, там задекларована «можли-
вість визначати власні внутрішні адміністративні структури з ураху-
ванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного 
управління» (п. 1, ст. 6. Ч. І). 

У той час як центральне та регіональне законодавство можуть 
визначати певні загальні принципи цієї організації, органи місцевого 
самоврядування повинні мати можливість визначати свої власні 
адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності 
забезпечення ефективного управління. Специфічні вимоги, що містяться 
у відповідних центральних або регіональних законах, наприклад, щодо 
створення окремих комітетів або утворення певних адміністративних 
посад, є прийнятними, але вони не повинні бути настільки широкими, 
щоб істотно впливати на організаційну структуру. 

Логічним продовженням ст. 6 Хартії є її наступна ст. 7, положення 
якої закріплює стандартні умови стосовно здійснення виборними 
особами повноважень на локальному рівні. Найважливішою серед них є 
умова, що має радше імперативний характер вимоги, відповідно до якої 
умови діяльності місцевих обраних представників «повинні забезпе-
чувати вільне виконання ними своїх функцій» (п. 1, ст. 7. Ч. І).  

Багатство місцевих проблем, що виникають у ході життєдіяльності 
територіальної громади інколи потребують нестандартних рішень і дій, 
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які не уписуються у повсякденну практику. Відповідно можуть 
виникнути правові та морально-етичні колізії щодо оцінки діяльності 
того чи іншого депутата або голови місцевої ради з боку центральної або 
регіональної влад. Водночас, чи у силу відсутності професіоналізму й 
досвіду, чи з мотивів користі, можуть відбуватися дії, несумісні зі 
статусом народного обранця. З метою захисту обраних представників, 
створення сприятливих умов для творчої ексклюзивної діяльності, 
запобігання неправомірного втручання органів державної влади, а також 
спрямування діяльності обраних осіб у правове русло, у Хартії 
зазначено, що «будь-які функції та діяльність, несумісні з мандатом 
місцевого обраного представника, визначаються законом або осново-
положними правовими принципами» (п. 2, ст. 7. Ч. І).  

Таким чином, метою зазначеної статті є забезпечення умов, за яких 
дії третьої сторони не мали би змогу перешкоджати місцевим 
представникам виконувати свої функції. Важливе значення мають також 
питання матеріальних витрат, що виникають під час виконання своїх 
професійних обов’язків. Враховуючи це, норми Хартії рекомендують 
включати відповідне фінансове відшкодування витрат, понесених під 
час виконання службових обов’язків, а також, у разі необхідності, 
«відшкодування втрачених доходів або винагороди за виконану роботу і 
відповідний захист соціального забезпечення» (п. 3, ст. 7. Ч. І).  

Положення ст. 8 Хартії: «Адміністративний нагляд за діяльністю 
органів місцевого самоврядування» лежать у площині оптимізації 
відносин між органами державної влади та місцевим самоврядуванням. 
Норми зазначеної статті відповідають принципам, покладеним в основу 
концепції місцевого самоврядування, а також засадам субсидіарності й 
децентралізації. Причому акцент зроблено на правовій природі 
адміністративного нагляду, «забезпечення дотримання закону та 
конституційних принципів» (п. 1–3, ст. 8. Ч. І). 

Неодмінною умовою ефективної і продуктивної роботи органів 
місцевого самоврядування є їх належне фінансування, а також здатність 
самостійно у межах закону витрачати кошти на вирішення життє-
діяльності та розбудови територіальних громад. Водночас зазначена 
сфера, як ніяка інша, потребує виважених дій і законодавчого унорму-
вання, оскільки само у цій сфері державного управління і місцевого 
самоврядування спостерігається найбільша кількість порушень та 
зловживань. Відповідна вона потребує ретельного регламентування, що 
й засвідчують положення Хартії, що містяться у ст. 9 «Фінансові ресурси 
органів місцевого самоврядування». 
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Основними засадами формування фінансових ресурсів органів 
місцевого самоврядування, відповідно до Хартії, є: 

1. Їх легальне існування, визнане і санкціоноване державою, а також 
свобода розпоряджання такими ресурсами при здійсненні функцій 
самоврядування: «органи місцевого самоврядування мають право в 
рамках національної економічної політики на свої власні адекватні 
фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах 
своїх повноважень» (п.1, ст. 9. Ч. І). Зміст параграфу спрямований на те, 
щоб органи місцевого самоврядування не могли бути позбавлені свободи 
вільно визначати пріоритети фінансової діяльності. 

2. Відповідність обсягу цих фінансових ресурсів повноваженням 
органів місцевого самоврядування, наданим конституцією або законом: 
«обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відпо-
відає функціям, передбаченим конституцією або законом» (п. 2 ст. 9. 
Ч. І). Тобто йдеться про адекватність фінансування реальному обсягу 
робіт. 

3. Наявність місцевих джерел доходів, що покривають принаймні 
частину фінансових потреб місцевого самоврядування і право його 
органів на встановлення ставок місцевих податків і зборів: «принаймні 
частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 
формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони 
мають повноваження встановлювати в межах закону» (п. 3, ст. 9. Ч. І). 
Закони можуть встановлювати загальні межі щодо повноважень органів 
місцевого самоврядування у сфері оподаткування; однак, вони не вправі 
перешкоджати реалізації фінансової автономії місцевого самовряду-
вання стосовно встановлення місцевих податків і зборів. 

4. Наявність багатоваріантності фінансових систем місцевого 
самоврядування з метою їх адаптації до завдань і функцій місцевої 
демократії: «фінансові системи, які складають підґрунтя ресурсів органів 
місцевого самоврядування, мають достатньо диверсифікований і 
підвищувальний характер і повинні забезпечувати можливість приво-
дити наявні ресурси, наскільки це практично можливо, у відповідність 
до реального зростання вартості виконуваних ними завдань» (п. 4, ст. 9. 
Ч. І). Надмірна залежність від таких податків та ресурсів може створити 
труднощі для органів місцевого самоврядування, оскільки вартість 
надання послуг прямо залежить від зміни економічних чинників.  

У п. 5–8, ст. 9 розкривалися інші важливі для життєдіяльності 
місцевого самоврядування питання: захист більш слабких у фінансовому 
відношенні органів місцевого самоврядування, погоджувальна про-
цедура центру і місць під час перерозподілу фінансів, самостійність 
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органів місцевого самоврядування у витрачанні виділених дотацій і 
наявність можливості їх доступу до внутрішнього ринку позичкового 
капіталу тощо. 

Ст. 10 Хартії закріплює право органів місцевого самоврядування на 
свободу асоціації і основні засади їх співробітництва як з іншими 
органами місцевого самоврядування в межах країни, так і з органами 
місцевого самоврядування інших держав: 

1) «органи місцевого самоврядування мають право, здійснюючи свої 
повноваження, співробітничати та в межах закону створювати консор-
ціуми з іншими органами місцевого самоврядування для виконання 
завдань, що становлять спільний інтерес» (п. 1, ст. 10. Ч. І);  

2) «право органів місцевого самоврядування бути членом асоціації з 
метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути 
членом міжнародної асоціації органів місцевого самоврядування 
визнається кожною державою» (п. 2, ст. 10. Ч. І). Право на участь в 
асоціаціях такого типу не передбачає визнання законного статусу цієї 
структури центральним урядом. Для інструменту Ради Європи такого 
типу, є загальноприйнятим, що право на участь в асоціаціях 
національного рівня супроводжується паралельним правом на участь в 
міжнародних асоціаціях, діяльність більшості з яких націлена на 
сприяння європейській єдності у тих напрямках, які відповідають цілям 
статуту Ради Європи; 

3) «органи місцевого самоврядування мають право на умовах, які 
можуть бути передбачені законом, співробітничати з органами місцевого 
самоврядування інших держав» (п. 3, ст. 10. Ч. І). Безпосереднє 
співробітництво з окремими органами місцевого самоврядування інших 
країн теж повинно дозволятися, однак шляхи такого співробітництва 
мають відповідати правовим вимогам, які можуть існувати в кожній 
країні, та знаходитись у межах відповідних повноважень органів 
місцевого самоврядування. Особливо актуальними у цьому відношенні 
є положення Європейської Рамкової Конвенції щодо транскордонного 
співробітництва між територіальними общинами або властями від 
21 травня 1980 р., хоча деякі форми співпраці не повинні обмежуватися 
лише прикордонними регіонами. 

Щодо засобів правового захисту, закріплених у ст. 11 Хартії, мається 
на увазі доступ органів місцевого самоврядування до відповідного суду 
або еквівалентного, незалежного, законного органу, який має повно-
важення вирішувати спори та надавати відповідні консультації щодо 
того, чи відповідає та чи інша дія, бездіяльність, рішення, або інший 
адміністративний акт закону: «органи місцевого самоврядування мають 
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право використовувати засоби правового захисту для забезпечення 
вільного здійснення своїх повноважень і поважання принципів 
місцевого самоврядування, які втілені в конституції чи національному 
законодавстві» (ст. 11. Ч І).  

Загалом, формулювання принципів місцевого самоврядування, 
закладене у першій частині Хартії, мало на меті узгодити широкий 
спектр правових систем та структур місцевого самоврядування, що 
існують в країнах-членах Ради Європи.  

Виходячи з того, яка велика увага приділяється місцевому само-
врядуванню в процесах європейської інтеграції, можна дійти висновку, 
що основна частина Хартії (ст. 1–11. Ч. І) регламентує найважливіші 
компетенційні і функціональні аспекти діяльності органів місцевого 
самоврядування.  

Важливим елементом процесуального механізму Хартії є поло-
ження ст. 13 щодо визначення кола органів, на яких поширюється сфера 
її дії, зокрема: «Принципи місцевого самоврядування, що містяться в цій 
Хартії, застосовуються до всіх категорій органів місцевого само-
врядування, існуючих в межах території відповідної Сторони. Однак 
кожна Сторона під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти 
або документа про приєднання чи затвердження може визначити 
категорії місцевих або регіональних органів самоврядування, якими вона 
має намір обмежити сферу застосування цієї Хартії або які вона має 
намір вилучити з неї. Вона може також включити в сферу застосування 
цієї Хартії інші категорії місцевих або регіональних органів 
самоврядування шляхом подання в подальшому відповідного пові-
домлення Генеральному секретарю Ради Європи».  

Ст. 14 має на меті сприяти моніторингу застосування хартії 
окремими сторонами, зобов’язуючи останніх надавати відповідну 
інформацію Генеральному секретарю Ради Європи. Особливо за умов 
відсутності спеціального органу, відповідального за нагляд за 
дотриманням Хартії, дуже важливо, щоб інформація щодо змін у 
законодавстві або інших заходів, які мають суттєвий вплив на місцеву 
автономію, як це визначено в Хартії, була доступною для Генерального 
Секретаря. 

Ст. 15 присвячена питанням підписання, ратифікації та набранню 
Хартією чинності. 

Ст. 16 дозволяє країні «зазначити територію або території, до яких 
буде застосовуватися Хартія». Тут же встановлена процедура поши-
рення застосування її на інші території країни, що були виключені з дії 
Хартії при приєднанні до неї. Вона реалізується за допомогою надання 
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окремих повідомлень і декларацій на адресу Генерального секретаря 
Ради Європи. 

Положення ст. 17 Хартії закріплюють порядок її денонсації. 
Важливим при цьому є те, що країна-учасниця не може денонсувати 
Хартію до закінчення п’ятирічного терміну від дня набрання нею 
чинності для цієї країни. Це положення, очевидно, спрямоване не лише 
на стабільну участь у міжнародному договорі, а й має стимулювати 
процес детального обмірковування держав при приєднанні до Хартії. 

Отже, аналіз положень Європейської хартії місцевого самовряду-
вання загалом дає підстави зробити висновки, що за своєю правовою 
природою Хартія є основним міжнародно-правовим документом для 
країн-членів Ради Європи, який визначає стандарти щодо організації 
управління на місцях на засадах місцевого самоврядування, що 
спрямовує політику держав-членів РЄ щодо місцевої демократії. 
Європейська хартія місцевого самоврядування вміщує вимоги до 
держав-членів РЄ щодо частково обов’язкової уніфікації законодавства 
у сфері місцевого самоврядування й водночас щодо необхідності 
гармонізації решти його частини з положеннями Хартії. Це матиме своїм 
наслідком створення передумов для більшої інтеграції всіх країн-членів 
РЄ на засадах демократії та права, проведення єдиної політики щодо 
місцевого самоврядування, що заснована на принципах Хартії. 
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Особливості  формування та реалізації державної 
інформаціної політики США у військовій кампанії в Іраку 

(1991–2011 рр.) 
 

Для сучасного світу характерною особливістю є намагання 

розширити сфери впливу провідними державами, що великою мірою 

відбувається  шляхом встановлення контролю над інформаційним 

середовищем конкуруючої держави. Дослідження державної інформа-

ційної  політики (ДІП)  військової кампанії США та низки коаліційних 

держав є важливим, оскільки дозволяє, по-перше,  вивчити досвід США, 

що володіють на сьогодні найпотужнішим апаратом інформаційної 

війни; по-друге,  простежити процес вдосконалення політико-правової 

та законодавчої бази і прийомів реалізації ДІП; по-третє, розглянути 

реалізацію ДІП в ході збройної боротьби; по-четверте, запозичити досвід 

США, що є особливо актуальним в умовах російської агресії на Сході 

України. 

Аналіз історичних фактів та документів дозволяє стверджувати, що 

інформаційна політика США на державному рівні була спрямована на 

підтримку досягнення головної стратегічної мети – встановлення 

геополітичної гегемонії у регіоні Близького Сходу та знищення 

осередків тероризму [1, c. 223]. Реалізація ДІП США сприяла до-

сягненню економічних (контроль над іракською нафтою), військових 

(роззброєння країни-противника), військово-технічних (активізація 

американського військово-технічного комплексу) та інших цілей, а 

також забезпечення військової присутності США у регіоні впродовж 

десятиліть [2, c. 101]. 

Державна інформаційна політика США в Іраку  впродовж усієї 

кампанії реалізовувалася шляхом здійснення інформаційно-пропа-

гандиського забезпечення на державному рівні та інформаційно-

психологічного забезпечення на військовому рівні. Організацію та 

здійснення  інформаційної політики було виведено на державний 

стратегічний рівень поряд із діяльністю військового відомства, яке 
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забезпечувало оперативний і тактичний рівень. Особливістю інформа-

ційної політики було комплексне і системне застосування форм і методів 

її  впровадження органами державного та військового управління. 

Інформаційну політику США на державному рівні обумовлювали  

поточні стратегічні  напрямки дій США в регіоні Перської затоки і в 

Іраку (концепція «подвійного стримування» Б. Клінтона, згодом, 

концепція «Новий шлях вперед» Дж. Буша) [3, c. 57]. ДІП 

реалізовувалася у формі інформаційних та пропагандистських акцій, 

кампаній, інформаційних операцій, що відображалося у заявах та 

виступах президента та державно-політичного керівництва США на 

прес-конференціях, брифінгах, зустрічах переговорах  та ін. 

Сферою поширення  державної інформаційної політики цього рівня 

були дві зони –  внутрішня (населення США) і зовнішня (уряди і 

населення недружніх і дружніх держав, світова громадськість) [4, c. 56]. 

Упродовж кампанії активно здійснювалося військово-правове 

забезпечення на державному стратегічному рівні, яке полягало у 

легітимізації воєнного втручання через отримання відповідних 

резолюцій РБ ООН  і формуванні міжнародної військової, а згодом – 

стабілізаційної коаліції держав. Кампанії політико-правовому напрямку 

ДІП приділяли значну увагу, оскільки США активно застосовували 

принцип існуючого міжнародного права для здійснення інформаційних 

атак і пропагандистських кампаній [1, c. 224]. 

Головним засобом впровадження ДІП  були засоби масової 

інформації, серед яких використовувалися не лише американські, але й 

світові проамериканські ЗМІ. Під час конфлікту США фінансували  

створення і роботу радіостанцій у сусідніх із Іраком каїнах, які 

транслювали передачі на Ірак.  

Протягом воєнної кампанії США реалізовували  інформаційну 

політику у різних формах, які, як показала практика, виявилися досить 

успішними, оскільки успішно використовували цінності американського 

способу життя та патріотизм американців [6, c. 119]. 

У сучасній системі міжнародних відносин Близький Схід відіграє 

дедалі важливішу роль з огляду на низку чинників. По-перше, 

відбувається загострення геополітичного суперництва провідних світо-

вих центрів сили – США, ЄС, та Росії та Китаю, та ін. за вплив у 

Близькосхідному регіону, за контроль над його геоекономічними, 

геостратегічними, сировинними та людськими ресурсами [2, c. 102–103]. 
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 По-друге, міжнародний тероризм, який підтримується і фі-

нансується близькосхідними країнами є однією із найменш прогно-

зованих і серйозних загроз сучасному світу [5]. 

По-третє, демографічний вибух, що переживають країн регіону і 

неможливість забезпечення населення харчовими та іншими ресурсами,   

призводить до конфліктів і масової міграції.  

По-четверте, без країн Близького Сходу, на сьогодні, неможливо 

вибудувати регіональну і світову безпеку. Етнічні та релігійні суперечки, 

міждержавні конфлікти при наявності у країн  Близькосхідного регіону 

зброї масового знищення можуть обернутися для світу катастрофою. 

Аналіз діяльності системи ДІП політики США впродовж воєнної 

кампанії в Іраку дозволив виявити такі основні тенденції її функціо-

нування: 

̶ визначення суб’єктів, об’єктів, методів, способів та форм ДІП у 

ході інформаційної боротьби  залежить від державних політичних цілей; 

̶ необхідність здійснення інформаційної політики не лише у ході 

бойових дій, але й задовго до них у передвоєнний, а також у повоєнний 

період, коли спостерігається зростання ролі публічної дипломатії, 

«м’якої влади» та  інформування населення; 

̶ тісний взаємозв’язок та узгодженість  інформаційної політики на 

державному стратегічному рівні із військовим оперативним і тактичним 

рівнем та постійне удосконалення політико-правової і законодавчо-

нормативної бази; 

̶ використання РБ ООН для пропаганди, політико-правового 

узаконення воєнних дій США та залучення коаліційних держав до  

здійснення інформаційної політики; 

̶ зростання ролі стратегічної інформаційної політики із засто-

суванням новітніх технологій та створення нових і використання 

існуючих місцевих ЗМІ для інформаційного забезпечення у повоєнний 

період; 

̶ необхідність всебічного врахування релігійних культурних, со-

ціальних та інших особливостей при здійсненні державної інформа-

ційної політики. 
 

Список використаних джерел 
1. Підлісний  А. Р. Зміст і динаміка інформаційно-психологічного впливу США у 

військових операціях в Іраку  (1990–2021 рр.). Держава та армія. Львів: НУ 
«Львівська політехніка», 2012. №  724. С. 22–228. 



Наукові та навчально-методичні публікації професорсько-викладацького складу 

2. Стрільчук Л. В. Близький Схід у системі сучасних геополітичних координат.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. Історичні науки. 2019. № 7. С. 97–103.

183 

3. Підлісний  А. Р. Державний рівень  інформаційно-психологічного забепечення
США Іракської кампанії (1991–2011 рр.). Придніпровські соціально-
гуманітарні читання Кіровоградська сесія:  матеріали наук.-практ. конфеенції,
15  червня 2012. Дніпропетровськ, 2012. С. 54–57.

4. Швед В. Сучасна геополітика Близького Сходу у контексті змін світового
порядку. Історичні і політологічні дослідження: наук. журнал. 2019. № 1.
Вінниця.  С.  55–59.

5. Brzezinski Z. «Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power» (2012). The
world after America: by 2025, not Chinese but chaotic.  URL:
http://orientalreview.org/wp-content/uploads/2012/12/Brzezinski-Zbigniew.-
Strategic-Vision-America-and-the-Crisis-of-Global-Power.pdf (дата звернення:
25.09. 2018).

6. Стрільчук Л. Еволюція близькосхідної політики США щодо Іраку (90-ті роки
ХХ − поч. ХХІ ст.). Науковий вісник Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. Історичні науки. 2013. Вип. 21. С. 116–121.

М. Філіпович – кандидат історичних наук,  
доцент кафедри історії України та археології 
ВНУ імені Лесі Українки26 

«Українське питання» у зовнішньополітичних зносинах 
глав держав ХХ ст. 

Початок ХХ ст. окреслив перед світовою громадськістю низку 
суперечностей, які виникли серед найпотужніших європейських держав. 
Перша світова війна підірвала існуючий європейський устрій, карди-
нально змінила геополітичну ситуацію. «Велика війна» створила 
передумови для Української національної революції, результатом якої 
стала поява першої за кілька століть незалежної Української держави. 
Маючи багатий економічний потенціал і вигідне географічне поло-
ження, Україна опинилися в епіцентрі міжнародної політики, активні 
учасники якої прагнули використати українську землю й український 
народ у власних інтересах.  

Так, уперше питання долі українських територій постало на 
Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр., скликана державами-
переможицями для вироблення і підписання умов з переможеними 

© Філіпович М., 2022 



Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Випуск  11 

 184 

державами у Першій світовій війні 1914–1918 рр. Незважаючи на окремі 
розходження в позиціях делегацій країн Антанти щодо вирішення 
українського питання, вони були єдиними в прагненні не допустити 
проникнення більшовизму в Європу. На їхню думку, протистояти цьому 
могли великі територіальні держави. Це призвело до прийняття 
25 червня 1919 р. рішення, згідно з яким Антанта визнавала за 
Польською республікою право окупувати Галичину – щоб захистити 
цивільне населення від небезпеки більшовицьких банд.  

До ще більшого краху української державності призвела поразка 
українських армій у війні з поляками і більшовиками в 1919–1920 рр., 
підтвердженням чого стає укладення Варшавського договору – підписані 
відповідно 21 і 24 квітня представниками Польщі й Директорії УНР. 

Підписаний мирний договір у Ризі 18 березня 1921 р. пред-
ставниками РСФСР і УСРР, з одного боку, та Польщі – з другого, 
санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та 
Радянською Росією і фактично анулював Варшавський договір 1920 р. 
Як справедливо зазначив відомий український історик Володи-
мир Комар – «парадоксальними були результати Ризького мирного 
договору» [3, c. 92].  

Цілком слушною є також думка Крістофа Міка, професора сучасної 
європейської історії Університету Воріка в Великій Британії, яку він 
висловив в інтерв’ю Радіо Свобода, що Ризький договір поклав кінець 
конфлікту, однак він «нікого не задовільнив» [2]. 

Слід зазначити, що під час укладання Ризького договору значний 
вплив на його прийняття мали не лише польська і радянська сторона, але 
й європейські країни, зокрема Франція. Як писав Євген Чикаленко, один 
з найвидатніших українських діячів початку ХХ ст., у своєму щоденнику 
18 жовтня 1920 р.: «Голова української делегації на Паризькій мирній 
конференції Григорій Сидоренко довірочно розповів про свою конфі-
денційну зустріч з головою Вищої Ради Антанти, прем’єр-міністром 
Франції Жоржем Клемансо. Клемансо відверто заявив, що Франція 
ніколи не згодиться на незалежність України, навіть як би Україна взяла 
на себе всі борги колишньої Росії, тому що коли Україна відбудеться як 
самостійна держава, то неминуче стане союзником Німеччини, і тоді у 
Франції виникнуть складні проблеми. Клемансо вважав, що завданням 
керівництва Франції є відновлення колишньої Росії і відновлення 
великої Польщі» [1]. 

Країни Антанти відмовилися надати Польщі збройну допомогу і 
вимагали підписання мирної угоди з Радянською Росією та встановлення 
польського кордону по лінії Керзона. В цій ситуації «проблема УНР» 
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створювала для польської сторони додаткові труднощі, тим більше, що 
радянська сторона була досить непримирима в питанні участі делегації 
УНР в переговорах, а до складу власної делегації вона включила 
представників УСРР проігнорувавши наявний Варшавський договір та 
Симона Петлюру з української сторона і, зрештою Юзефа Пілсудського 
з польської сторони. Ризький договір має свої наслідки і до тепер – 
посіявши недовіру в Східній Європі, наприклад, між поляками та 
українцями, та загалом між європейцями.  

Суперечливими й неоднозначними з позицій сьогодення виглядають 
й підсумки Другої світової війни. Система міждержавних угод СРСР зі 
своїми сусідами закріпила нові кордони України [4]. Лише українців 
ніхто не запитував, чого вони прагнуть та чого чекають від урядів 
зазначених країн. 

З метою вирішення проблем пов’язаних із закінченням Другої 
світової війни, а також утвердженням повоєнного ладу була ініційована 
Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої 
Британії й СРСР 4–11 лютого 1945 р. 

Україна також була зацікавлена в Ялтинській конференції оскільки 
на ній вирішувалися два дуже важливих питання для України, а саме 
щодо кордонів та участі в майбутній міжнародній організації безпеки. 
Продовження дискусії з «польського питання», започаткованої в 
Тегерані, охоплювало проблему Польщі в широкому контексті 
перспектив утворення тимчасового уряду національної єдності, 
майбутнього ладу, переселення, територіальних змін. Природно, одним 
з головних питанням цієї дискусії стало визначення майбутніх кордонів 
Польщі. 

Безумовно, для СРСР головним було встановлення східного кордону 
Польщі. Позиція США і Британії ґрунтувалася на тезі про передання 
Львова до рук Варшави, проте Сталін рішуче не погодився з цим, 
посилаючись на запропоновану англійцями 1920 р. «лінію Керзона». 
Отже, сторони вирішили, що східний кордон Польщі проходитиме 
вздовж «лінії Керзона» з відхиленням від неї в деяких районах від п’яти 
до восьми кілометрів на користь Польщі. Це було досягнення й України, 
попри те, що частина земель, населених українцями, залишалася під 
польською владою. Вперше за довгі роки Західна Україна об’єдналась з 
Наддніпрянською Україною. 

Жваву дискусію в Ялті викликала підготовка до проведення 
установчої конференції щодо створення ООН. СРСР зажадав, щоб разом 
з ним у повноправні члени ООН були залучені хоча б деякі республіки 
Радянського Союзу. Це мотивувалося тим, що Британія мала в ООН 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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кілька голосів завдяки своїм домініонам (Канаді, Австралії, Південній 
Африці, Новій Зеландії). СРСР запропонував три кандидатури на роль 
членства в ООН – Литву, Білорусь, Україну. У зв’язку з тим, що США 
було проти протягування протеже у таку структуру як ООН, а Велика 
Британія пішла на поступки, бо сподівалася на таку ж відповідь СРСР у 
питанні з Індією, учасники конференції прийняли компромісну форму-
лу, яка передбачала участь лише двох союзних республік – України та 
Білорусі. 

З українського погляду, Ялтинська конференція мала найважливіше 
значення, адже було визнано принцип етнічного кордону між Польщею 
й Україною. Вона на довгий час визначила долю Центрально-Східної 
Європи й зміцнила роль СРСР у світовій політиці. 

Однією із ключових подій після Другої світової війни стала 
Постдамська конференція. Потсдамська епоха – історичний прецедент, 
оскільки ніколи раніше весь світ цілком не був штучно розділений на 
сфери впливу між двома державами. Біполярний розклад сил швидко 
призвів до початку протистояння між капіталістичним і соціалістичним 
таборами, іменованому в історії «холодною війною». Унаслідок такого 
поділу Україна і українські питання на тривалий час, а саме до здобуття 
незалежності у 1991 р., залишалися в тіні питань, які стосувалися 
Радянського Союзу загалом, попри представництво її в ООН. І лише 
після розпаду СРСР та здобуття незалежності Україна виходить на 
світову арену. Найбільш активно обговорюються питання пов’язані з 
Україною в останнє десятиліття ХХ ст. 

З 30 січня 1992 р. Україна стала членом Ради з безпеки та 
співробітництва в Європі (Організація з безпеки та співробітництва в 
Європі), а згодом, 10 березня 1992 p., приєдналася до Північно-
атлантичної Ради зі співробітництва (з 1998 р. – Ради євроатлантичного 
партнерства). Пріоритетними напрямами двосторонніх відносин 
України стає активний розвиток відносин із такими групами держав: 
прикордонні держави, західні держави – члени ЄС та НАТО, географічно 
близькі держави, країни Азії, Азійсько-Тихоокеанського регіону 
Африки, Латинської Америки. 

З метою вироблення основ погодженої стратегії, подолання 
кризових явищ і реформування економіки 24 вересня 1993 р. був 
підписаний Договір про створення Економічного Союзу. В ньому 
закріплений дуже важливий принцип, запропонований Україною, – 
поважання суверенітету кожної держави і невтручання в справи один 
одного, не застосування будь-яких видів економічного натиску. Україна, 
як асоційований член СНД і Економічного Союзу, 24 жовтня 1994 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
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розпочала діяльність у засіданнях новоствореного Міждержавного 
економічного комітету (МЕК), представленого віце-прем’єрами держав-
учасниць СНД. 

Лише у квітні 1999 р. на саміті країн-учасниць СНД було прийнято 
рішення про запровадження зони вільної торгівлі за умови, якщо всі 
держави ліквідують митні, валютні й інші перепони. Однак у швидку 
перемогу цих рішень вірили мало. Певні зрушення в цьому питанні 
відбулися на саміті країн СНД у Мінську в листопаді 2000 р. В. Ющенко 
підписав Протокол про правила ліцензування імпорту державами-
учасниками Угоди про зону вільної торгівлі, а також правила визначення 
країни походження товару.  

У той же час в Європі сформувалось нове регіональне міждержавне 
утворення, яке враховувало спільність цілей закордонної політики, 
спільність історичного досвіду та географічна близькість, назване після 
розпаду Чехословаччини (Чехія і Словаччина) Вишеградською 
четвіркою. Вишеградська група (Вишеградська четвірка) – угрупування 
чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і 
Словаччини. З’явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі Леха 
Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем’єра Угорщини 
Йожефа Антала15 лютого1991 р. в угорському місті Вишеград, після 
ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою названа 
інтеграція до євроатлантичних структур. Були ухвалені умови про 
лібералізацію торгівлі в межах групи, що спричинило появу в 1993 р. 
Центральноєвропейського порозуміння про вільну торгівлю (CEFTA).  

У 1994–1998 рр. зусилля країн Вишеграда переважно спрямовано 
радше на інтеграцію з ЄС і НАТО, ніж на лобіювання взаємних інтересів, 
зустрічі голів держав відбувались нерегулярно.  

Польща першою з країн визнала незалежність України, цим самим 
відмежувавши себе від Росії новоутвореною державою, що відразу 
викликало незадоволення Заходу. Варшава, потребуючи його підтримки 
в реалізації свого прагнення щодо вступу в НАТО й інтеграції до Європи, 
почала згортати роботу в налагодженні відносин з Києвом. Значною 
перепоною у розвитку українсько-польських відносин було незадово-
лення Москви, що, зважаючи на перебування російських військ на 
території Польщі, було вагомим аргументом. 

З цих причин керівництво Республіки Польщі не дало згоди на 
допомогу Україні з входженням до Вишеградської групи та в реалізації 
проекту створення зони безпеки і стабілізації у Центрально-Східній 
Європі, пропаговане Президентом України Леонідом Кравчуком 1993 р. 
Водночас, реалізуючи свої зовнішньополітичні пріоритети, орієнтовані 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%84_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%28%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/CEFTA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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на розвиток відносин з Брюсселем, Польща приєдналась до позиції 
Заходу про ядерне роззброєння України. Все це і зумовило ту пасивність 
в українсько-польських відносинах, що спостерігалась до 1995 р. [5].  

У грудні 1994 р. був підписаний Меморандум про гарантії безпеки 
підписали у Будапешті, звідси й назва документу. Це сталося після 
приєднання України до договору «Про нерозповсюдження ядерної 
зброї». 

Будапештський меморандум підписали президент США Білл 
Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем’єр-міністр 
Великої Британії Джон Мейджор. 

За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той 
час був третім за потужністю у світі після США і Росії. 

Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов’язання: 
• поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони 

України; 
• утримуватися від загрози силою або її застосування проти 

територіальної цілісності або політичної незалежності України; 
• утримуватись від економічного тиску, що може порушити 

суверенітет України. 
В Україні цей документ сприйняли як один з інструментів гарантій 

безпеки від найпотужніших світових гравців.Однак, другий Президент 
України Леонід Кучма, який підписував документ у Будапешті, у 2009 р. 
визнав, що його попереджали про порожність гарантій меморандуму 
після його підписання. «Тодішній президент Франції Франсуа Міттеран 
сказав: «Синку, не вір цьому документу, тебе обмануть», – розповів 
Леонід Кучма на міжнародній конференції в Єрусалимі [6]. 

Однією з найважливіших зовнішньополітичних цілей після проголо-
шення незалежності Україна визначила входження до європейських 
міжнародних організацій. Курс на інтеграцію в європейські структури – 
Раду Європи, Європейський Союз, НАТО й інші міждержавні 
організації, що є основою політичної архітектури Європи, чітко 
визначився з перших етапів зовнішньої політики суверенної держави. 
Процес інтеграції України в європейський політичний, правовий, 
військовий і економічний простір відбувався (і здійснюється на сьогодні) 
з певними труднощами, сповільнювався внутрішніми і зовнішніми 
ускладненнями.  

Період 1994–1998 pp. ознаменувався значним прогресом у взаємо-
розумінні сторін, зближенні їх підходів до розв’язання основних 
проблем двосторонніх стосунків. Це засвідчив перший саміт Україна – 
ЄС у Києві у вересні 1997 р. Після його проведення відбулися суттєві 
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зміни в двосторонніх відносинах і внутрішньому забезпеченні 
інтеграційного процесу в Україні. Указом Президента від 24 лютого 
1998 р. створено українську частину Ради з питань співробітництва між 
Україною та ЄС, яку очолив прем’єр-міністр України. Указом 
передбачено формування у всіх органах державної влади підрозділів зі 
співпраці з ЄС. Створено також Національне агентство України з питань 
розвитку та європейської інтеграції.  

В останнє десятиріччя ХХ ст. однією із платформ співпраці глав 
держав та голів урядів країн-членів Європейського Союзу саміти ЄС – 
зустрічі на найвищому рівні. Саміти проводяться щорічно по декілька 
разів на рік. Перші саміти відбулися у період з 1961 по 1974 рр., хоча 
вони не були офіційними. Офіційними вважаються ті, які почали 
проводитися після започаткування Європейської ради. Першим 
засіданням Європейської ради вважається і перший саміт ЄС.  

Віденський саміт (16 жовтня 1998 р.) став важливою віхою у 
двосторонніх зв’язках України та ЄС. Основну увагу керівників України 
та ЄС під час Другого саміту було привернуто до питань співпраці у 
галузі зовнішньої політики та політики безпеки, кооперації з метою 
реалізації Угоди про партнерство і співробітництво. За результатами 
саміту підписано спільне прес-комюніке, де були відображені важливі 
напрями майбутньої співпраці між Україною та ЄС у різних галузях. 
Двосторонні відносини Україна – ЄС у цьому документі охаракте-
ризовані як «стратегічне та унікальне партнерство». 

Другий саміт продемонстрував послідовність зовнішньо-політич-
ного курсу України і підтвердив намір нашої держави реалізувати 
стратегічний курс на інтеграцію до ЄС. Цей підхід було збережено і на 
першому засіданні Комітету з питань співпраці між Україною та ЄС 
5 листопада 1998 р. у Брюсселі. 

Рішення Віденського саміту ЄС 11–12 грудня 1998 р. стосовно 
розробки спільної стратегії ЄС щодо України було сприйнято як вияв 
політичної волі ЄС, адекватну відповідь на прагнення України 
опрацювати довгострокову стратегію відносин Україна – ЄС. 
Насамперед, йдеться про відображення у стратегії бажання України 
стати повноправним членом ЄС, а також положень стосовно: 

1) можливості набуття Україною найближчим часом статусу 
асоційованого члена ЄС, шляхів залучення України до європейського 
інтеграційного процесу; 

2) посилення співпраці в галузі юстиції та внутрішніх справ; 
3) сприяння адаптації українського законодавства до норм ЄС; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87_%D1%83_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%85
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4) відкриття ринків України та ЄС і залучення України до 
Європейського економічного простору; 

5) підтримка адаптації фінансового ринку України до функціо-
нування в умовах існування євро в країнах ЄС; 

6) збільшення інвестицій в Україну, зокрема за рахунок коштів ЄБРР 
(Європейського банку реконструкції і розвитку) та Європейського 
інвестиційного банку; 

7) залучення України до роботи Європейської конференції; 
8) облаштування кордонів України відповідно до норм ЄС;  
9) лібералізація візового режиму до його відміни включно. 
Європейська інтеграція України насамперед означала подальше 

політичне та інституційне зближення з ЄС та еволюційне просування до 
кінцевої мети – інтеграції України до Європейського Союзу. 

Отже, так зване «українське питання», яке насправді є не лише 
питанням долі України – в сучасних умовах російсько-української війни 
й неминучої поразки Російської Федерації, воно набуває нового 
глобального змісту. Його сутність полягає у колосальному зростанні 
політичної суб’єктності України, збільшенні її впливу не лише на 
політичний ландшафт Європи, а й на світовий порядок загалом.  
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Виховання та школа в Стародавньому Римі 
(ІІІ–І ст. до н. е.) 

Давньоримська виховна системабрала свій початок у VІІІ–VІ ст. до 
н.е. та мала основою патріархальну родину (familia), в якій не тільки 
вершителем «життя і смерті» членів родини, але й першим вихователем 
і вчителемдля своїх дітейбув батько (pater). Саме тоді сформувалися 
основні принципові засади виховної системи Стародавнього Риму, 
спрямовані на вихованнядоброчесностей римського громадянина. 

Основу ідеології давньоримського суспільства складало поняття 
елітарності римського громадянського колективу, патріотизм, обраність 
римлян як народу, який покликаний правити іншими. З давніх часів в 
уявленніримлян доброчесність пов’язувалася із величчю і славою 
держави, тому першою ознакою громадянської доброчесності була 
воїнська доблесть (virtus), яка, за думкою Цицерона, перевершує усі інші. 
У структурі римських моральних цінностей доблесть трактувалася 
широко, як стійкість, вірність, достоїнство, працелюбність. Проте, саме 
воїнська доблесть визнавалася висхідною давньоримського морального 
ідеалуі виводилася саме із якостей воїна [1, с. 168]. Відзначимо також і 
те, що згадана ознака морального авторитету (virtus) мала чітко означену 
гендерну спрямованість, оскільки слово «virtus» походить від слова 
«vir», «чоловік», отож не може бути притаманною жінці. Згадані ідеї 
транслювалися і через освітню та виховну систему Стародавнього Риму, 
реалізувалися через родину та, пізніше, школу. 

Воїнська доблесть у моральному авторитеті римлян стояла поряд із 
селянською доброчесністю, яка виявлялася у працелюбстві, суворості 
моралі, прихильності до рідної землі. За характеристиками античних 
авторів лише  сумлінний землероб міг стати мужнім, хоробрим воїном 
та громадянином. Саме праця на землі виховувала в римлянах поша-
нування старовинних общинних звичаїв, скромність, відданість вітчизні 
і пошанування старших та батьків родини. За приклад може слугувати 
видатний римський полководець Маній Курій Дентат, переможець 
еппірського царя Пірра, який в побуті задовольнявся невеликою 
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земельною ділянкою, власноруч її обробляючи, відомий висловом: «Я 
волію наказувати багатим, ніж бути багатим» [2]. 

Серед традиційних моральних якостей громадянина Риму згадаємо 
також патріотизм, вірність і любов до батьківщини. Римлянин, ідеальний 
громадянин, завжди виводив на перше місце у своєму житті інтереси 
держави, вважаючи могутність її і славу своїм особистим надбанням. Не 
дарма слово «республіка» на латині «res publica»дослівно перекладається 
як «спільна справа».  

Усі згадані якості римського морального ідеалу закладалися у 
римській родині, на чолі якої стояв батько, а отож головним важелем 
освіти та виховання вважався батьківський життєвий досвід. Авторитет 
батькабув беззаперечним і непорушним, на ньому лежав обов’язок 
захищати усіх, хто належав до його домогосподарства, а також керувати 
ними і виховувати їх. Саме батько займався вихованням своїх синів у 
ранньому віці, про що свідчать чисельні джерела. Так, батько Цицерона, 
за його ж спогадами, «надавав великого значення вихованню синів» [3, 
c. 396–397]. Інші автори (Марк Порцій Катон «Настанови сину» та 
«Життєві правила», Сенека «Провидіння», Квінтіліан «Повчання 
оратору», ін.) також наполягають на важливій ролі батька у вихованні і 
освіті синів. Відомий державний діяч Марк Порцій Катон 
Старшийуславився своїми консервативними поглядами, зокрема і у 
питанні виховання дітей («Настанови сину»), особливо турбувався, щоб 
його син не потрапив до рук рабів і не піддавався їх фізичному чи 
словесному впливу. Катон пишався тим, що сам здобув сімейну освіту 
та ставив славу доброго батька вище почестей сенатора. Сина свого він 
розвивав фізично, вправляючи його в метанні списа, боротьбі та 
плаванні, окрім того давав поради щодо ведення господарства [4, с. 440–
441]. Автор цікавих записок «Як керувати родиною» (бл. І ст. н.е.) Марк 
Сидоній Фалкс також  радить римлянам: «Ви, як батько, маєте 
забезпечити правильне виховання» хлопчикам і «дуже бажано якомога 
раніше дати дітям ґрунтовну освіту» [5, с. 93]. 

Важливого значення у вихованні, починаючи від родинного, 
набувала фізична підготовка та загартування саме хлопчика як 
майбутнього громадянина. Фізичним здоров’ямпідростаючого 
спадкоємця опікувався батько від дня народження, коли саме батько 
родини визнавав того чи іншого народженого хлопчика сином, взявши 
його на руки. Пізніше фізична підготовка хлопчиків тісно пов’язувалася 
із військовими його обов’язками як члена ополчення. Адже майбутній 
воїн, зокрема полководець, повинен був мати міцне здоров’я і 
витривалість. Разом з тим, фізична підготовка в Римі розглядалася саме 
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як військова виучка, що не відповідало розумінню фізичних змагань як 
агону та демонстрації ідеальної фізичної краси людини, як це 
потрактовувалося греками. Видатні представники римської держави, як 
от Марк Порцій Катон, Юлій Цезар, полководці Сципіони, відзначалися 
саме такими фізичними якостями. Принагідно зауважимо, що з початку 
нової ери патріархальні уявлення нівелювалися і в педагогічній системі 
Квінтіліана витривалість і фізична підготовка як доброчесність 
римлянина не згадуються.  

До семи років римські хлопчики та дівчатка виховувалися у родині 
разом.  Заможні родини могли наймати вихователів або обирали таких 
проміж освічених рабів, здебільшого греків за походженням. Виховання 
і навчання дітей молодшого віку в родині зводилося до набуття 
елементарних вмінь і знань: читання, письмо, рахунок, знання законів 
держави. Навчання передбачало суто практичну мету: підготувати 
дитину до громадської, військової і господарської діяльності в тих її 
формах, які були обумовлені соціальним становищем сім’ї. Так, син 
ремісника або селянина, крім читання, лічби і письма, чого навчали усіх, 
готувався до праці в господарстві батька; син сенатора навчався володіти 
зброєю, плавати, їздити верхи, знайомився з державним устроєм і 
історією Риму, привчався керувати сільськогосподарськими роботами в 
помісті. Марк Сидоній Фалкс, заможний римлянин, який жив у І або 
ІІ ст., зазначав, що «хлопчик, який належить до шляхетного роду, не 
може знатися з простолюдцями, щоб не чути брутальних слів і не бачити 
невігластва» [5, с. 95]. Отже, навчання та виховання дітей в 
Стародавньому Римі  носили родинний характер, відповідно до 
соціального стану, мало на меті підготовку дитини до життя римського 
громадянина, здатного пожертвувати всім заради свого роду і держави, 
хороброго воїна та доброчесного землероба/ремісника. Важливо, що 
римляни так само як і греки, розрізняли виховання хлопчиків і дівчаток 
вже у ранньому віці. Патріархальні традиції домашнього виховання 
існували в римській державі протягом усієї історії поряд із появою з 
часом нових форм організації навчання. 

До ІІІ ст. до н.е. Рим об’єднав під своєю владою общини 
Апеннінського півострова та завершив гостре протистояння патриціїв і 
плебеїв, почав завоювання середземноморського простору. До того ж 
часу належить активне проникнення класичної грецької та елліністичної 
культур у традиційний римський культурний простір, який набував 
складного виду взаємодії елементів етруської, грецької та італійської 
культур. З одного боку, Рим став центром великої середземноморської 
держави, яка прагнула до світового панування, з іншого – грецька 
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освіченість слугувала їй зразком. Результатом таких суспільних процесів 
стало поступове організаційне оформлення навчання дітей та 
виникнення перших шкіл, учні яких вивчали грецьку мову та читали 
грецьких авторів, а вчителями були виключно вихідці з середніх та 
нижчих станів або вільновідпущеники, греки за походженням.  Разом із 
тим спостерігалося перетворення латинської мови, поряд із грецькою, на 
загальноримську мову спілкування та літературної творчості.  

Давньоримська освіта даного періоду представлена послідовними 
етапами: домашнє виховання, тривіальні школи, школи граматичні або 
школи граматиків, риторські школи або школи риторів.  

Шкільна освіта починає функціонуватиу вигляді початкових (т. зв. 
тривіальних) шкіл – першому типі закладу початкового навчання для 
хлопчики від 7 років. Навчання продовжувалося близько чотирьох років 
(від 7 до 11 років). Навчальний рік розпочинався у березні після перерви, 
пов’язаної зі святом Мінерви (19–23 березня). Вільними від занять були 
й інші святкові дні та нундіни*.28Вчителями (magisterludi – від лат. 
«вчитель школи/вчитель гри») були у більшості греки, які, окрім 
приватних домашніх занять, організовували місця для навчання дітей 
нижчих станів, переважно у громадських місцях, на форумах, ринках, 
іноді на перехресті вулиць (від лат. trivium – перехрестя, тому – 
тривіальні школи). Заняття учителя прирівнювалося до ремісничого, а 
тому оплачувалося негідно і не шанувалося. Вчитель самостійно шукав 
учнів та місце занять [6].  

Утверджених програм не існувало,учні отримували елементарні 
знання за напрямками: читання, письмо, лічба, знання літератури. 
Спочатку діти заучували одна за одною назви літер, ще не знаючи, як 
вони виглядають, потім привчалися складати літери в склади та слова. 
Спосіб цей тримався, очевидно, довго (можливо, паралельно з іншими) 
до I ст. н. е. За згадкою Цицерона, в  школі його часу грамоті навчали за 
«Законами ХІІ таблиць», пізніше послуговувалися вже римськими 
літературними творами. Учні занотовували проголошені вчителем 
тексти на вощених табличках стілетом (від лат. stillus – «паличка для 
письма», «гострий стрижень»), один кінець якого був загостреним, а 
протилежний – широким, ним могли стирали написане [6]. 

Під керівництвом вчителя (а пізніше вчителя арифметики – 
калькулятора) діти вчилися рахувати. Лічбі навчали на пальцях: пальці 
лівої руки означали одиниці і десятки, правої – сотні і тисячі. 

* Нундіни – в Стародавньому Римі – т. зв. торгові дні, коли селяни закуповували

продукти на тиждень (8 днів). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4)
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Використовували також і лічильні дошки – абакі. Абака – рахункова 
дошка, що широко застосовувалася в Давній Греції. Грецький абак являв 
собою дошку, на якій паралельні лінії позначали розряди одиниць, 
десятків, сотень тощо. На лініях вміщували відповідне число жетонів 
(камінців, кісточок). Вже для граматичних шкіл римляни удосконалили 
абак, перейшовши від дерев’яних дощок, піску і камінчиків до 
мармурових дощок з виточеними жолобками і мармуровими кульками 
[7, c. 339; 8]. Надійним засобом вирішення завдань залишалися й усні 
обчислення. Таблицю множення потрібно було пам’ятати, а запам’я-
товували її повторюючи хором за вчителем. Римський поет Горацій (І ст. 
до н.е.) згадував, як «сини благородних центуріонів, до лівої руки 
начепивши пенал і рахункові дошки, йшли навчатися, рахувати відсотки 
по ідам*29і прострочку» [ 9, c. 81].  

Особливим методом в школі було спонукання до дисципліни і 
навчання – тілесні покарання. Римський поет Горацій (І ст. до н.е.) 
залишив спогади про  своє навчання в школі та про вчителя Орбілія, який 
«не жалкує різок», це засвідчує правиласуворої дисципліни та тілесних 
покарань у римських школах, що пізніше гостро критикував Квінтіліан, 
засновник педагогічної римської теорії  [7, с. 340]. 

В тривіальних школах навчалися і дівчатка, проте це стосувалося 
нижчих станів. У родинах патриціїв та вершників дівчатка навчалися 
дома. «Освіту дочки доручіть її матері, – радить   Марк Сидоній Фалкс. 
– Треба навчити дівчинку прясти вовну, шити та керувати домашніми
рабами… Вміння читати дозволить їй підтримувати бесіду за столом, 
хоча розуміння музики пасуватиме дівчинці більше, ніж знання 
літератури. Якщо ви не маєте великих статків, доведеться навчити 
дівчинку деяких більш практичних умінь, наприклад готувати їжу і, 
можливо, навіть рахувати: віднімати й додавати, обчислювати дроби. 
Але загальна мета цього навчання залишатиметься тією самою – зробити 
дівчинку привабливою в очах її потенційного чоловіка»[5, c. 97]. Діти із 
заможних  родин початкову освіту отримували переважно в родині, 
значна більшість дітей із небагатих родин не могла далі продовжувати 
освіту. Проте, саме вихідці з нижчих прошарків римського суспільства, 
маючи елементарну підготовку і далі навчаючись вже у ремісників 
різних спеціальностей, отримували саме професійну підготовку. Таким 
чином римська система освіти поступово набувала нового, відмінного 

* Іди – 15 день кожного місяця, день сплати боргів і відсотків, відтермінування

сплат. 
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від грецької, характеру – практичного із набуттям навиків ремісника 
тощо. 

Подальше навчання дітей 12–16 років відбувалося в школах 
граматиків, де встановлювалася платня за навчання, а отож така школа 
була доступна лише заможним громадянам. За свідченням Марка 
Сидонія Фалкса, «щойно хлопчик засвоїть читання і письмо, його треба 
віддати на навчання до викладачів словестності» [5, с. 97]. Оратор і 
політичний діяч Цицерон хлопчиком навчався «у грецьких вчителів… і 
виявив схильність до ораторського мистецтва.. займався поезією» [3, 
с. 397]. Вихованці граматичних шкіл вивчали грецьку та латинську мови, 
основними підручниками були посібники з уривками творів Гомера, 
пізніше –  Цицерона, Вергілія. Учні опановували граматику, риторику, 
діалектику, геометрію, арифметику, музику, астрономію. Викладали в 
граматичних школах освічені вчителі, платня яких була достатньо 
високою, іноді вони займали державні посади.  

Одним з перших вчителів в Римі був Луцій Лівій Андронік (275–
200 рр. до н. е.), грек з міста Тарент, вільновідпущеник сенатора, вчитель 
грецької та латинської мов, перекладач гомерівської «Одісеї» на латинь. 
Пізніше його переклад «Одісеї» та латинські автори Вергілій, Теренцій, 
Плавт стали читанням у школах Риму, де і вчителював Андронік [10, 
c. 82]. Вчителі-граматики були не тільки осібне вчителями, але й
найосвіченішими людьми свого часу: займалися історією, літературою, 
письменницькою працею, витлумачували тексти, складали довідники. Їх 
головним завданням було навчити учнів правильно говорити і писати, 
вдумливочитати літературу.  

ІІ–І ст. до н.е. суттєво змінюють становище освіти і школи. Римська 
держава панувала у Середземномор’ї, що вимагало чисельних освічених 
кадрів для формування апарату управління як в Римі, так  і завойованих 
територіях, керівництва господарством, рабами тощо. Грецька та 
елліністична культура остаточно укореняється в Римі і навчання у 
грецького вчителя-граматика стає обов’язковим для зайняття посади або 
участі у політичному житті. Фінансові можливості значної частини 
громадян посилюються, тому виникає можливість дати своїм дітям не 
лише початкову освіту, але і подальшу освітню підготовку. Освіченість 
стає важливою частиною майбутньої кар’єри, а освіта перетворюється у 
важливу рису життя римлян. Менталітет римлянина починав зміню-
ватися і поряд із звиклою вже потребою у володінні письмом, 
формуються  риси високої освіченості, знань літератури та історії, 
володіння математичними, географічними поняттями і знаннями з 
військовими та управлінськими цілями.  Стало «модним» організовувати 
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у оселях бібліотеки, тримати рабів-переписувачів та рабів-секретарів, 
рабів-бібліотекарів, домашніх вчителів. Поширилися традиції листу-
вання як спосіб не лише підтримки контактів із рідними та знайомими 
або засіб керування господарством у віддаленні, але і як жанр літератури. 
В Римі народився новий соціальний прошарок – інтелігенція, що 
складався переважно із переселенців-іноземців, проте дедалі активніше 
доповнювався освіченими  римлянами.  

Нові суспільні потреби покликана була задовольнити і нова школа 
риторів, до якої могли переходити з граматичної юнаки-аристократи 13–
14 років. Риторську школу можна уважати спеціальним навчальним 
закладом, оскільки вона орієнтувалася на підготовку оратора, учасника 
політичного життя. Після її закінчення юнака чекала кар’єра не лише 
політика або військового, але й захисника і звинувачувача в суді, що 
приносило не малі прибутки, оскільки судових справ в Римі 
розглядалося багато. Навчання складалося із основ риторики та вправ з 
ораторства, що полягало у складанні промов із заданої теми. Учні 
готували огляди цих тем із власними роздумами та аргументаціями. 
Окрім того, потрібно було готувати і письмові роботи (т. зв. 
«положення») на означену тему: де краще жити, в місті чи селі; хто 
достойний найкращої похвали, правник чи військовий; чи варто 
домагатися високих посад  тощо.  Найціннішим у навчанні в риторській 
школі були декламації – самостійні виступи учнів із промовами, які 
готували самі учні і проголошували перед колегами. Декламація 
складалася із першої частини – суазорія – монологу, в якому персонаж 
обдумував якесь рішення, наводячи аргументи «за» і «проти», 
наприклад: чи захищати спартанцям Фермопільський прохід, чи 
відступити. Друга частина декламації – контраверсії – це запропонована 
судова справа, що представляє і захист, і звинувачення. Усі декламації 
будувалися на нереальних подіях, іноді фантастичних, проте були 
надзвичайно ефективним методом навчання. 

Подібно до Цицерона, «коли молодий Цицерон отримав право 
надіти чоловічу тогу (togavirilis), т. т. досягнув, за римськими 
традиціями, повноліття, батько доручив його опіці знаменитого 
правника – авгура Квінта Муція Сцеволи…, а коли [він] помер, Цицерон 
став слухачем і учнем іншого знаменитого юриста, представника того ж 
самого роду, – великого понтифіка Квінта Муція Сцеволи» [3, с. 397], 
молоді римляни могли продовжити своє навчання, практикуючись e 
наставника. А після військової служби протягом 2 років римлянин був 
готовим почати політичну кар’єру або залишитися в армії.  
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До І ст. до н. е. в Римі встановлено своєрідний шкільний канон, що 
включав і зміст освіти, і порядок її засвоєння, і методи навчання. Варрон 
(116–27 рр. до н. е.) згадував дев’ять основних навчальних шкільних 
дисциплін: граматика, риторика, діалектика – трівіум; арифметика, 
геометрія, астрономія, музика – квадріум; медицина, архітектура. До 
V ст. зі шкільного курсу було вилучено архітектуру і медицину, таким 
чином оформлено т. зв. «7 вільних мистецтв», що стали пізніше основою 
середньовічної освітньої системи [9, с. 82, 85]. Означення «вільні», 
очевидно, з’явилося з метою відокремлення освітньої системи саме для 
вільнонароджених громадян. 

Основи виховання та освіти у новий період історії Риму – імперії – 
закладено Квінтіліаном, який вважається теоретиком античної педа-
гогіки, праця якого «Настанови оратору» стала основною виховною 
аксіомою доби Імперії. За межами нашого розгляду залишилися питання 
освіти для жінок та питання фізичного виховання, які є предметом 
окремого дослідження. 

Таким чином, нами визначено основні особливості давньоримської 
освітньої системи доби ІІІ–І ст. до н.е.: загальна орієнтація виховання та 
освіти на формуванняримського громадянина;  «домашній» характер в 
початковому етапі розвитку освіти; від ІІІ ст. до н. е. сформовано 
приблизну структуру освіти у вигляді трьохступеневої школи 
(тривіальна, граматична, риторська школи); елітарність та оплачуваність 
навчання в середній ланці освіти (граматична та риторська школи); 
професіоналізація освіти нижчих прошарків населення; обмеженість 
шкільної освіти для жінок.   
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Символіка російсько-української війни: 
спроба класифікації 

Філософ Е. Кассісер вважав, що людина – це символічна істота і що 
символ – це ключ до природи людини. У свою чергу, К. Місюров 
зазначав, що всю історію людства можна розглядати крізь призму 
символіки за допомогою якої люди впорядковують оточуючий  їх світ [4, 
с. 168–174].  На справедливе твердження Г. Почепцова, ми живемо у 
світі, який складається із кількох сфер: реальної, інформаційної та 
символічної. У світі реальному відбуваються тисячі подій, але лише 
одиниці переходять у світ інформаційний. У свою чергу в інформа-
ційному світі проходять сотні подій, але лише невелика частина 
переходить у світ символічний [6, с. 86–87].  

 Сьогодні Україна переживає трагічний і водночас героїчний період 
своєї історії. Російсько-українська війна пронизана символічністю. Тому 
спроба систематизації символіки російсько-української війни заслуговує 
на увагу.   

Серед політичної символіки, зазвичай, найчастіше зазначають 
національно-державну (прапор, герб, гімн). Державна символіка – це 
сукупність символів, які за посередництвом певних знаків чи предметів 
відображають ідеї, поняття і почуття, спрямовані на утвердження 
конкретної державності. Вона є неодмінною формальною ознакою будь-
якої країни [5, с. 32]. Під час війни герб, гімн і прапор стали не лише 
головними елементами державної символіки, а у часи випробування для 

© Ярош О., 2022 
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держави мають видатне значення серед усієї символіки і є «це-
ментуючими» для нації.  

У світ символічного попала кухонна шафка із глиняним півником із 
Бородянки. Саме цей півник витримав удари снарядів і бомб. Його автор 
– скульптор Прокіп Бідасюк був майстром васильківської майоліки 
(Світлина 1). 

  

 
Світлина 1 

 

Або радіатор опалення в Маріуполі, який міцно тримається за 
вцілілу стіну (Світлина 2). 

 

 
Світлина 2 

Їх можна віднести не лише до предметно-об’єктних символів, а й до 
символів простору й часу в умовах російської агресії. Також до символів 
місця і часу варто віднести Донецький аеропорт, Маріуполь як символів 
незламності українського духу. Наразі обговорюється доцільність 
продовжувати використання словосполучення «місто-герой» як було 
поширено у радянській традиції. Видається коректнішим застосування 
«місто героїв», оскільки місто – насамперед люди, а не архітектурні 
споруди.  
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У війні набуває великого значення політична мова, бо у час 
протистояння йде чітке означення «ми» – «вони», «друзі/союзники» – 
«вороги». Щодо ворогів України використовується терміни «рашизм», 
«рашисти». Дослідниця М. Козирєва [3, с. 338–339] визначає рашизм як 
російську державну квазі-ідеологію, яка є еклектичною сумішшю 
імперського неоколоніалізму, великодержавного шовінізму, ностальгії 
за радянським минулим, релігійного традиціоналізму. Зазначене поняття 
ґрунтується переважно на культі національного лідера, ідеї «особливої» 
цивілізаційної місії, несприйнятті західних ліберально-демократичних 
цінностей та інститутів, яким протиставляє євразійську цивілізацію. Цей 
концепт маскується під антифашизм, як влучно зазначає авторка, хоча 
має фашистське обличчя і сутність. Спільні риси  у рашизмі, фашизмі, 
нацизмі чітко прослідковуються у  пропагандистському змісті медійних 
передач та контенті посадовців російської федерації від головного лідера 
до його слуг.   

Дослідниця І. Харечко [7, с. 339] характеризує рашистів як 
прихильників ідеї зверхності «російських співвітчизників» над іншими, 
їхній «особливій цивілізаційній місії», антидемократизмі і неоколо-
ніалізмі радянсько-імперського типу, використанні православ’я як 
моральної доктрини та на геоекономічних інструментах, насамперед 
енергоносіях. Термін «рашизм» штучно утворений шляхом поєднання 
англійського слова «russia» та «фашист», що позначає зазомбованого 
путінською пропагандою росіянина із агресивними загарбницькими 
амбіціями.  

До символічного у політичній мові варто віднести вислови. 
Особливо яскравим і поширеним став вираз «Русский корабель иди на 
…». Він став символом подяки і шани  захисникам острову Зміїний – 
Героям України. У лексиці вживання цього виразу не варто уважати 
нецензурною лайкою, оскільки це мова спротиву загарбникам. Цей вираз 
зафіксований у марці, яку випустила Укрпошта, присутній на біллбордах 
у містах, одязі та ін., таким чином теж відноситься до сфери символіки. 

Графічним символом позначення агресора у війні стали запущені у 
публічний простір російською пропагандою символічні графічні 
позначення  Z, V, ∆, які за задумом авторів повинні були викликати 
гордість перемоги «руського мира», а в результаті викликала у 
цивілізованому світі пряме ототожнення окупаційних військ зі 
свастикою нацистів [8]. Асоціація із нацизмом у цього знаку, оскільки 
рунічний знак «Вольфсангель», схожий на латинську Z, був тактичним 
знаком кількох дивізій СС та Вермахту,  а саме емблемою 4-ї дивізії СС, 
що воювала під Лугою, Псковом та Ленінградом [9].  



Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Випуск  11 

 202 

Існує декілька концепцій щодо того, що насправді означає символ 
«Z». Уперше він привернув увагу в соцмережах після того, як на шляху 
до України помітили російські танки з таким символом. Спочатку 
вважали, що «Z» – це цифра «2» – 22 лютого (22.02.2022). Саме в цей 
день Росія ратифікувала угоду про «дружбу, співпрацю та взаємо-
допомогу» з самопроголошеними «ДНР» та «ЛНР» [1]. Одне із пояснень 
каже, що дві латинські літери можуть означати схід («vostok») і захід 
(«zapad»).   

Переосмислюється доцільність існування скульптурних пам’ятників 
як символів національної пам’яті українського суспільства. Політична 
воля в Україні по демонтажу тоталітарних символів набуває низки 
ініціатив, які йдуть або від депутатів, голів громад або громадської 
ініціативи. У багатьох громадах ліквідовуються пам’ятники із симво-
лікою радянського періоду, приймаються рішення щодо переймену-
вання вулиць.  На процес декомунізації накладається дерусифікація. Із 
квітня 2022 р. відзначимо активізацію у місті, як і по усій країні, цього 
питання. Луцька міська рада підтримала ініціативу по демонтажу 
тоталітарних символів на Меморіалі та перейменування вулиць. У 
Луцьку на Меморіальному комплексі «Вічна слава» замінили цифри 
початку війни з 1941 на 1939 рік [2]. Перейменування відноситься у сфері 
символічного до політичної топоніміки. 

У простір символічного попадають архітектурні комплекси – місця 
політичного функціонування (Верховна Рада України, «Банкова» у Києві 
як уособлення незалежності України, московський кремль як символ 
агресора).  

У світі символічного у російсько-українській війні є постать 
Президента України, Головного командувача Збройних сил України. 
Також колективний образ волонтерів, роль яких визначна у забезпеченні 
як фронту, так і тилу. 

Ритуально-символічною стала хвилина мовчання о дев’ятій годині 
щоранку, як  данина пам’яті про загиблих у російсько-українській війні. 

Велика увага у політичній символіці приділяється кольорам, які 
впливають на психологічний та емоційний стан людини. Сприйняття 
кольору має символічне навантаження і контекст (червоний – кров, 
голубий-небо, жовтий – сонце тощо) постійно присутній і візуальному 
просторі під час війни.  

Виразниками національного духу, фактором, який сприяє фор-
муванню національного самосвідомості служать пісні, як-от «Червона 
калина». Зростає значення політико-музичної символіки, як-от гімну, 
історичних, патріотичних пісень загалом. 
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Політичні символи – знакові елементи,   які мають властивості 
лаконічності, виразності, простоти, доступності для масового 
сприйняття. Класифікація російсько-української війни буде розширена і 
переосмислена, оскільки війна триває, тому спроба класифікації 
залишиться актуальною. Політична символіка – поліфункціональна, 
вона виконує комунікативну, інтегративну, експресивну, функцію 
активізації суб’єктів та об’єктів політичного процесу, легітимації 
державної влади та ін. За допомогою символів утверджується 
приналежність громадян України, світу до конкретної спільноти, 
засвоєння цією спільнотою центральної ідеї або ідей, чітка артикуляція 
спільних цінностей. Використання візуального підсилює роль чуттєвого, 
емоційного сприйняття та впливає на зміну політичної поведінки.  
Політична символіка російсько-української війни вийшла за межі 
національного простору й стала світовим явищем. 
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Місце України в Європі:  

спроба філософського осмислення 
 

Нові виклики сьогодення переконують, що вектор спрямування 

України на євроінтеграцію є стратегічним вибором українського 

суспільства, підтвердженим багатьма драматичними випробуваннями. 

Варто зазначити, що Україна впродовж століть була невід’ємною 

частиною Європи. Якщо географічно її протяжність визначати від Англії 

до Уралу, то центр припадає саме на територію України, Закарпаття. 

Геополітичні межі Європи теж простягаються до наших земель, оскільки 

упродовж певних періодів вони входили до складу таких європейських 

держав як Литва, Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія. Однак, 

будь-які роздуми про майбутнє України у складі Європи потребують 

виходу за межі її географічного та геополітичного визначення. Над-

важливим викликом сьогодення є осмислення саме метафізичної 

сутності Європи, тобто визначення європейської ментальності.  

Постає запитання, чи буде наростати інтеграція європейських 

держав і яке місце у цій інтеграції має зайняти Україна, яка знаходиться 

на перетині Європи та Азії і ментально між ними розіп’ята. Попри 

багатоманітну кількість тлумачень поняття «ментальність», представ-

ники київської філософської школи вказують, що «зміст ментальності 

задається усталеними, карбованими історичним досвідом формами і 

способами виразу інтелектуальних та емоційних реакцій, стереотипами 

поведінки, архетипами культури та соціопсихологічною налашто-

ваністю соціальних суб’єктів» [1, с. 369]. Отож, ментальність – це 

певний спосіб мислення, склад людської душі, відповідний формат 

сприйняття світу, що визначає спосіб діяльності представників певних 

соціумів.  

Роздуми про майбутнє України у рамках Європи передбачають 

певну конкретизацію щодо визначення та осмислення європейської 

ментальності й факторів впливу на її формування та становлення. 

Важливим, насамперед, є визначення соціокультурного аспекту поняття 
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«Європа». Так на думку філософа С. Кримського, європейська циві-

лізація спирається на три фундаментальні явища: Античність, 

Християнство, Просвітництво. Філософ зауважує, що Античність 

розуміється відповідно то того, як вона заломлюється у Ренесансі, 

Християнство – як воно пройшло через Реформацію, а Просвітництво – 

відповідно до контексту наукового та соціального прогресу і розвитку 

демократії [2, с. 126]. Аналізуючи розвиток європейської цивілізації, 

Н. Хамітов також характеризує європейську ментальність як процес 

комунікації християнських культур, що сформувались на ґрунті 

античності. Такий підхід стосується не тільки Європи, а усього Заходу 

як планетарного явища. Логіка такого твердження приводить до 

наступного висновку: «європейська ментальність є результатом 

комунікації германської, романської і слов’янської ментальностей». 

Однак, сумніву піддається вагомий вплив слов’янської ментальності на 

формування загальноєвропейської, оскільки «слов’янський світ є надто 

непроявленим у Європі, а ще він є надто неоднорідним» [3, с. 409–410].  

Задекларований Україною європейський вибір С. Кримський 

обґрунтовує наступним висновком: «Впродовж усього історичного 

розвитку Україна була невід’ємною частиною Європи, увіходила до 

єдиного історичного простору – соціокультурного, політичного й 

економічного» [2, c. 127]. Так у часи Київської Русі це були торгівельні 

шляхи між західними та східними країнами. Через басейн Дніпра 

проходила головна торгівельна артерія Європи: «Захід – Схід». 

Політичні зв’язки України та Європи були започатковані ще за часів 

Ярослава Мудрого, який поєднав київський двір родинними контактами 

з європейськими династіями. Історична концепція автора «Повісті 

минулих літ» Нестора-літописця ґрунтувалась на догматах Старого 

заповіту, що у подальшому мало вплив не тільки на релігійне, а й на 

культурне життя України.  

Аналізуючи тисячолітню історію нашої країни, можемо стверд-

жувати, що формування української нації має європейське підґрунтя. 

Етнос може досить довго існувати ізольовано, зберігаючи територію, 

мову, культуру, економічне життя, але коли етнос стає суб’єктом 

світової історії й починає опрацьовувати світовий досвід, він перетво-

рюється на націю. Так, на формування української нації вказує класик 

української літератури І. Котляревський у своїй «Енеїді», де ми 

знаходимо «змішання мов», української і латинської. 
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Глибинними сутнісними основами будь-якої нації є архетипи 

національної культури. У науковому дискурсі вчення про архетипи 

утвердилося завдяки швейцарському вченому-психіатру К. Юнгу, який 

пов’язував їх із символічними структурами колективного несвідомого, 

стверджуючи, що вони є первинними щодо свідомості та культури. 

Найважливішим архетипом у концепції К. Юнга є «самість», це той 

архетип, який є глибинним центром і виразом психологічної цілісності 

кожної особистості і об’єднує усі вияви її душі, свідоме і несвідоме, які 

взаємно доповнюють одне одного до цілісності. Не менш важливим у 

концепції Юнга є архетип «персона», або «маска» – це практична 

концепція, якої потребує кожен, щоб розуміти іншого й належним чином 

співіснувати з іншими людьми [4, с. 64–65]. Отож, архетипи – це 

універсальні субстанційні форми мотивації та поведінки будь-якої 

людини, що об’єднують усе людство в єдине ціле й уможливлюють 

комунікацію між різними людьми. 

В українській філософії архетипи української пов’язані із 

фундаментальними символічними формами, які з’являються у далекому 

минулому й існують завдяки трансформації у різні образи та поняття. 

Відтворення архетипів культури дає можливість поєднати минуле і 

сучасне. Для світоглядно-ціннісної свідомості української культури 

характерними є такі архетипи: «філософії серця», «софійності», 

«природи», «Слова» [2, с. 239–262]. Значущість архетипів національної 

культури полягає не лише у виокремленні нації, а й дає підґрунтя для 

осмислення національної культури як включеного у всесвітньо-

культурні комунікаційні процеси явища. Отож, «архетип національної 

культури – це світоглядна основа, на якій базується культурно значуща 

творчість будь-якого представника нації, а також її переживання» 

[3, с. 405]. Маємо наголосити, що гуманітарна еліта продукує і відтворює 

архетипи національної культури у стихії рідної мови, яка робить їх 

буттєвими основами нації.  

Наше минуле – це нереалізовані можливості, які ми маємо реалі-

зувати. Чи зможе Україна, подолавши усі виклики та загрози у 

сучасному глобалізованому світі, залишитись єдиною та неподільною 

країною й стати повноцінним партнером у складі європейських країн? 

Яку Україну хочуть бачити наші європейські сусіди? Україна 

розташована на перетині величезної кількості культур, на що вказують 

численні наукові доробки. Саме з територією нашої країни пов’язана 
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цивілізація трипільців, яка була сформована завдяки середземно-

морській расі. У певний період Україна стала суб’єктом утворення греко-

слов’янської православної цивілізації. В Україні було створено свій 

варіант загальноєвропейського культурного синтезу, що отримав назву 

«культура бароко», яка поширилась від Лісабона до Полтави.  

Україна має всі можливості стати цивілізаційним центром 

вирішення світових проблем сучасності, однак цьому перешкоджає 

низка чинників у політичній, економічній та культурній сферах. Це, 

насамперед, нестійкість української політики, абсолютизація економіч-

них чинників, байдуже ставлення до культури, пріоритетність кон’юнк-

турних підходів, які заполонили український соціум [2, с, 160–161].  

Сьогодні головною загрозою не тільки процесам євроінтеграції, а й 

для існування українського суспільства є війна, розв’язана північним 

сусідом, який сповідує політику слов’янського месіанізму, наслідком 

якого був і залишається тоталітаризм, який у XXI ст. набув поширення 

як «рашизм» з його зневагою до особистості, права, свободи, легі-

тимності.  

Сучасні трагічні події показали, що Україна не може вистояти без 

Європи, ні тепер, ні у майбутньому. Підтримка країн Європи, поряд з 

країнами Північної Америки, є надважливою для обороноздатності 

нашої країни та могутнім стабілізуючим фактором у економічній, 

соціальній, політичній і культурній сферах. Якщо подивитись у 

завтрашній день, то Україна теж потрібна Європі. Такі риси українського 

менталітету як персоналізм, світоглядна толерантність, кордоцентризм, 

глибинний оптимізм постають важливою запорукою виходу української 

спільноти на світову арену. Виокремлені архетипи належать до суттєвих 

ознак української інтелектуальної думки, їх розгортання залежить від 

волі, натхнення, культуротворення кожного з представників 

українського суспільства.  

Отже, упродовж цивілізаційного розвитку людство випробувало 

безліч ідей, проектів і навіть утопій перебудови свого життя за 

критеріями прогресивного розвитку. На початку третього тисячоліття ще 

раз переконуємось, що прогрес залежить не тільки від планів та теорій 

подальшого розвитку, а, насамперед, від людських якостей світової 

спільноти. Важливим у цьому сенсі є спорідненість національних 

архетипів та універсалій світової культури. Для України важливим є 

спорідненість її культурних архетипів з універсаліями європейських 

країн, що може стати передумовою вивільнення нашої нації із ситуації 
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невизначеності й довготривалої боротьби за незалежність. Маємо 

докласти усіх зусиль, щоб утвердитись як вільна нація у загально-

людській значущості та гідності. 
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Багаторакурсність етнократії 
 

Політичний режим визначає ту чи іншу систему етнополітичних 

взаємовідносин у конкретній державі і в рамках політичної системи 

характеризує політико-владні взаємовідносини між тими, хто 

володарює і тими, хто підпорядковується. Недемократичні та демо-

кратичні політичні режими мають власні специфічні методи та засоби 

реалізації в етнополітичній царині. Серед форм в умовах недемокра-

тичних політичних режимів найбільш поширеною є етнократія або ті 

чи інші її елементи. 

Етимологія слова «етнократія» вказує на те, що це така форма 

організації влади, яка ґрунтується на ідеї її концентрації в лоні «своїх», 

прагненні використовувати владні інститути, державу загалом для 

задоволення інтересів тих, хто об’єднаний спільним походженням. 

Саме воно – спільне походження – постає відправним пунктом в 

обґрунтуванні права певної етносоціальної групи контролювати 

важелі управління в державі й, головне, здійснювати законотворчість.  

Відправною точкою наших міркувань є те, що етнократія – 

опосередкований продукт співіснування й взаємодії іншостей. 

Артикуляція такої ідеї політичними елітами та їх популяризація не 

може відбуватися в моноетнічних державах (напр., сучасній Японії). 

Адже в них відсутній подразнюючий чинник –  «інший», «чужий», той, 

який у певних етнополітичних ситуаціях самою своєю присутністю 

спричинює постановку питання про його участь у законодавчому 

процесі чи залученні до органів виконавчої влади. Таким чином, 

передумовою артикуляції ідеї етнокаратії є поліетнічність і / чи 

поліконфесійність, присутність поруч із «своїми» представників інших 

рас, носіїв тих соціокультурних традицій, котрі самим фактом свого 

існування поруч «конструюють» мозаїчність простору. У певних 
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етнополітичних ситуаціях його гетерогенність виступає об’єктивною 

передумовою того, що частина того чи іншого політичного класу 

починає виношувати ідею резервування влади за «своїми». Цей 

алгоритм мислення криє в собі й іншу проекцію: прагнення обмежити 

права «чужих» на участь у суспільно-політичному житті чи суттєво 

обмежити їх.  

 Така постановка питання – промовисте свідчення того, що його 

речники вкрай чутливі до іншості. Вона є своєрідним каталізатором, 

який, внаслідок ідеалізації власного «Я», спонукає максимально 

віддалити від себе тих, хто не є його представником. Зауважимо, 

йдеться не про простір соціокультурної  дистанції, в якому «Ми» й 

«Вони» перебувають поруч, співіснують і ситуативно взаємодіють 

(тоді, коли ці інтеракції є «безвихіддю» і часто-густо диктуються 

бізнес-інтересами).  

Отже, у соціумі, де політична культура є низькою, такою, що 

базується на «барикадному мисленні», максималізації звучання «Я» 

при одночасній зневазі до не-«Я» відбувається (не)свідоме ранжування 

суб’єктів етнокультурного простору в класичній дихотомії «Ми» – 

«Вони», їх диференціація. При цьому перші – це вже не тільки 

соціальна група, яка консолідована певними культурними ресурсами 

(напр., віросповіданням і / чи мовою). Її самість використовується для 

маркування політичного простору, «націоналізації держави». Цим 

словосполученням Рідярд Брюбейкер визначає ті етнополітичні 

ситуації, коли політичні еліти трактують державу як державу певної 

спільноти, котра функціонує для забезпечення інтересів «Своїх» [2, 

c. 115]. Етнізація поліетнічних територій та владних структур є 

визначальними ознаками «загальної моделі етнократії» – стверджує 

Орен Їфтахель [5]. 

 Вище наведені формулювання бачаться нам ключовими для 

з’ясування причин артикуляції ідеї етнократії, а також, що не менш 

важливо, її природи. Водночас, вони дозволяють констатувати те, що 

це явище слід досліджувати в теоретичних концептах етнополітології. 

Адже проблема суб’єктності в прийнятті політичних рішень, участь в 

їх реалізації чи навпаки відмежування від такої форми політичної 

участі – класичні концепти політичних студій. При цьому розуміння 

сутності етнократії, витоків такої форми організації влади можливе 

тільки у випадку застосування в якості дослідницьких «ключів» 

канонів етно/націології та етнопсихології. 
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 Використання методів, що використовуються одними і другими, 

дають можливість визначити «систему координат» етнократичної 

парадигми. Узагальнивши погляди західних учених, знаний 

вітчизняний дослідник Олексій Картунов означав з-поміж них такі: 

цінності та експектації «своїх» є значимішими й важливішими за ті, 

котрі сповідують «чужі»; перші прагнуть встановити політичній 

контроль на конкретній території, забезпечити панування на ній; 

«права власної етнічної спільноти можна найкраще забезпечити 

шляхом встановлення етнічної диктатури і обмеження прав інших 

етнічних спільнот» [4, c. 169].  

 Таким чином, передумовою етнократії є не тільки поліетнічність 

і прагнення політичних еліт усунути з суспільно-політичного життя 

певні соціальні групи чи максимально обмежити їх «присутність» у 

владі, а й застосування ними, сказати б, певного «фільтру». 

Незважаючи на його варіативність (зведених, напр., за «канонами» 

етнічності, віросповідання чи коліру шкіри), саме він маркує тих, хто 

має бути усунений від влади: тих «чужих», кого речники етнократії 

позбавляють права бути повноправними суб’єктами суспільно-

політичного життя. І навпаки, ті індикатори, які визначають самість 

індивіда, а ширше – соціальної групи, є ключовими, основоположними 

для визначення тих, хто має право брати  участь у політичному процесі 

без будь-яких обмежень. Ба більше: домінувати в умовах етнічної, 

віросповідної чи расової поліфонічності. Бути «першою скрипкою» в 

політичному процесі тільки тому, що їх соціокультурна самобутність 

не просто оспівана апологетами етнократії, а й «обґрунтована» ними 

як  чинник доведення «правоти» виняткових претензій на владу. 

Керуючись міркуваннями Нілса Бутеншона, який запровадив 

термін «етнократія», трактуємо останню таким політичним режимом, 

що базується на принципі обмеження прав громадянина за критерієм 

походження (зокрема – етнічним), застосовує соціокультурні самості 

індивіда/етносоціальної спільноти в якості індикатора для обмеження 

його виборчих прав та можливостей реалізації політичних рішень в 

органах виконавчої влади [5]. 

Таким чином, етнократія – це важлива складова ідеології 

політичних акторів і / чи націоналізмів. Вона ґрунтується на двох 

намірах: не допустити «чужих» до процесу прийняття політичних 

рішень і, відповідно, зарезервувати це право за «своїми». Перші, таким 

чином, мають перетворитися в ізгоїв політичного процесу; якщо не 
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зникнути з нього повністю, то, принаймні, втратити шанси займати 

посади в державному апараті, органах виконавчої влади тощо. При 

цьому, як засвідчує емпірика міжетнічної взаємодії, найбільш 

радикально налаштовані представники титульної нації можуть 

вимагати позбавити національні меншини права обирати своїх 

представників до представницьких органів. Саме такі сюжети 

ілюструють діяльність т. зв. ендеків у Другій Речі Посполитій. 

 Природа етнократії засвідчує, що вона перебуває в площині 

вертикально-ієрархічної моделі, якій властива етнічна субординація в 

усіх сферах суспільного життя. При цьому для збереження існуючого 

статус-кво група, яка монополізувала владу й престиж, може 

застосовувати щодо підкорених спільнот силу чи примусові санкції. 

Вертикально-ієрархічна модель, висновує автор концепції, є 

репресивною й базується на стосунках закритих груп на кшталт каст 

[6, p. 80]. 

Тим часом етнократія до певної міри перегукується із т. зв. 

«етнічною демократією», що виникла з крахом тоталітарних та 

напівтоталітарних режимів наприкінці минулого століття. Етнічна 

більшість у новопосталих країнах «привласнила» їх собі, трактувала 

державу як засіб досягнення національної мети – елемент, що 

властивий для апологетів етнократії. Проте, якщо останні мають таку 

мету за самоціль, то в Латвії, Литві, Естонії й Словаччині 

(етнополітичні процеси в яких дали імпульс для визначення моделі 

етнічної демократії), успішне державотворення супроводжувалося 

поступовою лібералізацією в ставленні до національних меншин [1, 

c. 117].  

Тим часом, етнократична модель не передбачає такої стратегії. 

Адже концептуальний «хребет» етнократії – це резервування влади за 

«своїми» при одночасному унеможливленні участі «чужих» (чи її 

мінімізації) у законодавчому процесі та урядуванні. Вона функціонує 

завдяки законодавчим і / чи процесуальним нормам.  
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Еволюція державної інформаційної політики Російської 

Федерації в умовах повномасштабної збройної агресії 
проти України: рух до тоталітаризму 

 
Початок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації 

(РФ) проти України 24 лютого 2022 р. спричинив новий етап розвитку 
політичного процесу і на міжнародному рівні, і у внутрішній політиці 
обох держав. У випадку РФ він суттєво вплинув на подальший розвиток 
державної інформаційної політики. Йдеться як про зміну об’єктивних 
чинників, так і реакцію органів державної пропаганди (ОДП) на них. В 
умовах повномасштабної війни із Україною, посилення санкцій з боку 
країн Заходу ОДП, а також приватні мас-медіа і лідери громадської 
думки (ЛГД), контрольовані режимом, почали працювати на 
формування у РФ інформаційного простору із ознаками тоталітаризму. 

Із приходом до влади президента В. Путіна  політичний режим у РФ 
втрачав ознаки демократичного і набував авторитарних і тоталітарних 
тенденцій. В контексті даного дослідження варто окреслити поняття 
авторитаризму та тоталітаризму як політичних режимів, які ми 
використовуємо для розуміння різниці між ними [1]. 

Відомий український політолог Ф. Рудич наводив таке визначення 
тоталітаризму: «тоталітаризм – це політичний спосіб організації влади 
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над суспільством і особою з всеосяжним контролем над ними, підпо-
рядкуванням усієї політичної системи колективній меті та офіційній 
ідеології» [2]. За тоталітарного режиму суспільство та політична система 
мають бути підпорядковані колективній меті, задекларований державою, 
очолюваної диктатором. Таким чином, повинна бути присутня певна 
«мета», яку держава на чолі із диктатором нав’язує суспільству. 

Авторитаризм, за М. Чабанною, можна визначити як «неде-
мократичний політичний режим, який передбачає концентрацію влади в 
руках окремої особи або групи осіб, котрі не прагнуть досягнення 
суспільної згоди стосовно легітимності їх влади. При цьому відбувається 
зменшення ролі представницьких інститутів влади і громадян в цілому, 
вони усуваються від процесу прийняття політичних рішень» [3]. Таким 
чином, за авторитарного політичного режиму керівництво держави не 
прагне тотальної згоди суспільства щодо їх правління і прагне загалом 
зменшити суспільну активність. 

Одна із відмінностей зазначених понять полягає у тому, що за 
авторитарного режиму керівництво, як правило, не має і не нав’язує 
суспільству великої колективної мети та державної ідеології,що 
відповідно і відображається у політиці цензури. Натомість за 
тоталітарного режиму держава частково засуджує пасивність та 
відстороненість громадян, натомість спонукає та навіть змушує їх бути 
відданими державній ідеології та «великій меті». 

Аналіз публічних заяв та дій керівництва РФ разом із діяльністю 
підконтрольних державі мас-медіа дозволяє стверджувати, що відбу-
вається масова пропагандистська кампанія для нав’язування суспільству 
державної ідеології, «великої мети» із одночасним посиленням тиску та 
репресій щодо незалежних мас-медіа та користувачів соціальних мереж. 
При цьому яскраво проявляється нова риса такої інформаційної 
політики: державний тиск на ЛГД, відомих музикантів, спортсменів, 
блогерів з метою змусити їх підтримати державну політику, зокрема 
щодо війни проти України. Таким чином, на державному рівні фактично 
засуджується пасивна політична позиція щодо війни із Україною. Більше 
того, засуджується так званий «західний» спосіб життя, нібито ворожий 
російському суспільству. Нові риси тоталітарної інформаційної політики 
проявляються в кількох аспектах, які потребують детальнішого 
аналізу [4]. 

Початкове становище. Ще до початку повномасштабної агресії 
проти України в РФ готували засоби та технологічні потужності для 
суттєвого ізолювання свого інформаційного простору від світової 
мережі Інтернет. Схожі практики чого ізолювання національного 
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сектору мережі Інтернет існують також в інших країнах, зокрема 
Китайській Народній Республіці (КНР), Корейській Народно-
Демократичній Республіці (КНДР), Республіці Білорусь тощо. Зокрема у 
2019 р. президент РФ В. Путін підписав закон про ізоляцію так званого 
«рунету», щоб створити «незалежну інфраструктуру для безперебійного 
функціонування російського сегмента інтернету та націлений на його 
захист» [5]. Під опосередкованим впливом держави потрапили ключові 
технологічні компанії, соціальні мережі РФ, зокрема «Однокласники», 
«Вконтактє», «Мейл.ру», «Яндекс». Також держава системно через 
Міністерство культури підтримувала телевізійні проєкти, фільми та інші 
медіа-продукти із елементами державної пропаганди. Для цього зокрема 
сформували перелік «традиційних цінностей» та загроз для них. Серед 
вказаних загроз для таких «традиційних цінностей» відзначено 
«діяльність екстремістських і терористичних організацій, діяльність 
США та їх союзників, транснаціональних корпорацій, іноземних 
некомерційних організацій, реформи без врахування традицій»[6].  

Натомість для журналістів, громадських організацій, громадських 
діячів, які отримали або могли отримувати підтримку від міжнародних 
організацій запровадили статус «іноземного агента». Цей статус 
запровадили після хвилі протестів 2012 р., а у 2019 р. посилили штрафні 
санкції для порушників законодавства [7]. 

Тим не менш, у медійному просторі РФ досі діяли іноземні та 
відносно незалежні приватні мас-медіа, які висвітлювали альтернативну 
до державної точку зору на події. Йдеться зокрема про «Ехо Москви», 
«Дождь», «Медуза», місцеві підрозділи іноземних «Deutsche Welle», 
«Радіо Свобода», «ВВС». Також, простором для незалежних та навіть 
опозиційних медіа залишалася мережа Інтернет, передусім соціальні 
мережі. За допомогою технічних засобів і законодавства доступ 
незалежних та опозиційних мас-медіа і блогерів до аудиторії був суттєво 
обмежений, проте вони могли працювати попри певний тиск з боку 
держави. 

Блокування незалежних джерел інформації. Приблизно з початку 
березня 2022 р. розпочалося блокування у РФ відносно незалежних 
приватних та іноземних медіа. Йдеться зокрема про «Deutsche Welle», 
«Радіо Свобода», «ВВС», «Медуза», «Ехо Москви», «Дождь», 
«Настоящеє врємя», «Крим.Реалії», низка українських медіа тощо. 
Вирішальну роль у цій діяльності зайняла Федеральна служба по нагляду 
в сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій 
(Роскомнадзор), яка раніше неодноразово координувала блокування 
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мас-медіа та акаунтів у соцмережах, які висвітлювали факти та позиції, 
що відрізнялися від позиції держави. 

Також частковому або повному блокування піддалися соціальні 
мережі Facebook, Instagram, сервіси «Google. Новини», онлайн-магазини 
для завантаження додатків на смартфони App Storeта Google Play. 
Частина сервісів та соцмереж як Tik Tok оголосили про призупинення 
роботи в РФ. Суттєві корективи у це вносять технологічні можливості 
обходу цих заборон, зокрема сервіси VPN (virtual private network – англ.), 
які роблять деякі види блокувань неефективними. Тим не менш, 
суттєвим у даному випадку є сам акт масового блокування джерел 
інформації, які могли поширювати факти та судження, що заперечують 
офіційну державну риторику, в першу чергу щодо повномасштабної 
агресії проти України. Окрім блокування, свідченням посилення 
репресій стали безпосередні погрози на адресу працівників перелічених 
мас-медіа, що змусило їх багатьох із них, особливо керівництво, 
покинути країну [8]. 

Загальний масштаб блокування за короткий період часу та його 
ймовірні довгострокові наслідки в контексті посилення міжнародного 
напруження дозволяють говорити про формування нової «залізної 
завіси» у намаганні суттєво ізолювати інформаційний простір РФ та її 
союзника Республіки Білорусь. 

Тиск на лідерів суспільної думки. Зважаючи на суттєвий резонанс 
від початку повномасштабної війни проти України, чимало лідерів 
суспільної думки в РФ висловлювали ту чи іншу думку з цього приводу. 
Беручи до уваги їх вплив, з боку держави та підконтрольних режиму мас-
медіа чинився тиск на ЛГД з метою змусити їх підтримати дії влади. 
Натомість ЛГД, які відмовилися це робити, або засудили війну, почали 
системно дискредитувати, називати «зрадниками» та створювати 
перешкоди у діяльності. Так трапилося, наприклад, із артистами і 
блогерами М. Галкіним, В. Брєжнєвою, І. Варламовим, М. Барских тощо 
[9; 10]. 

Посилення контрольованих альтернативних мас-медіа та соцмереж. 
Як часткову альтернативу для заблокованих або обмежених у  доступі 
соціальних мереж, новинних ресурсів, новинних агрегаторів 
керівництво РФ підтримує перехід на підконтрольні їм платформи 
«Однокласники», «Вконтактє», «Мейл.ру», «Яндекс», де існує можли-
вість ефективно цензурувати інформаційне наповнення з метою впливу 
на громадську думку. Відомим став приклад пошукової мережі 
«Яндекс», де у результатах пошуку приховали публікації українських та 
західних медіа про воєнні злочини Збройних сил РФ [11]. Водночас 
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міністерство освіти РФ почало вимагати від закладів вищої освіти (ЗВО) 
перенести свої відеоматеріали із платформи YouTube (власник 
корпорація Alphabet із США) на російські платформи. Це, разом із 
попередніми заходами щодо ізоляції російського сегменту мережі 
Інтернет, свідчить про системні заходи зі створення ізольованого та 
тотально контрольованого інформаційного простору [12]. 

Масова пропагандистська кампанія на підтримку війни. Для 
створення сприятливої громадської думки та підтримки режиму активно 
задіяні можливості державних та підконтрольних мас-медіа, а також 
публічні заходи та акції для створення ефекту всенародної підтримки 
діяльності органів влади. Реакцією російських провладних партій та 
громадських організацій на масове засудження агресії проти України у 
світі стали публічні акції із гаслами «Мені не соромно» та «Своїх не 
кидаємо». Кульмінацією цього процесу імітації народної підтримки 
стала масова акція у м. Москва на стадіоні «Лужники», де президент РФ 
В. Путін виступив особисто разом із іншими державними діячами та 
провладними ЛГД. Одним із завдань таких акцій є тиск як на критиків 
агресії проти України, так і на тих, хто зайняв пасивну позицію щодо 
війни і не бажав публічно висловлюватися на її підтримку [13]. 

Таким чином, у РФ триває системна кампанія із тиску через мас-
медіа та державні органи на політиків, чиновників, громадських діячів, 
артистів, ЛГД для їх активного залучення до підтримки державної 
пропаганди та підтримки офіційного курсу, задекларованого керів-
ництвом. Початок повномасштабної збройної агресії РФ проти України 
24 лютого 2022 р. суттєво вплинув на діяльність державних органів РФ 
та підконтрольних їм мас-медіа. Попри те, що і раніше у їх діяльності 
спостерігалися ознаки цілеспрямованого формування тотально 
контрольованого інформаційного простору всередині РФ, з початком 
повномасштабної агресії ці тенденції посилилися та набули яскравих 
ознак державної інформаційної політики, притаманних тоталітарному 
режиму. Вони включають: 

– блокування за допомогою технічних засобів іноземних та 
приватних мас-медіа, які працюють на території РФ або їх закриття; 

– розвиток підконтрольних державних та приватних мас-медіа, 
сприяння розвитку соціальних мереж, пошукових сервісів та інших 
веб-ресурсів із технічною можливістю цензурування інформації з 
боку державних органів; 

– тиск на ЛГД, політиків та посадовців для того, щоб добитися 
активної підтримки провладного курсу;  

– кампанія боротьби із «внутрішніми ворогами», якими називають не 



Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Випуск  11 

 218 

тільки відвертих противників режиму, але і тих, хто активно не 
підтримує провладний курс або веде «неправильний» спосіб життя; 

– посилення ідеологічного протистояння із Україною та країнами 
Заходу та критики їх «способу життя». 

Отже, повномасштабна воєнна агресія проти України стала 
каталізатором посилення тоталітарних тенденцій в державній 
інформаційній політиці РФ. Окрім ідеологічного протистояння з 
використанням ідеологеми так званого «руського миру» та звинувачень 
України у «нацизмі» та «фашизмі», керівництво РФ використовує 
новітні технологічні засоби у спробі встановлення тотального контролю 
за інформаційним простором, а відповідно і громадською думкою. Такі 
риси є типовими для тоталітарного режиму, який прагне не лише 
придушити опір авторитарному правлінню керівництва, але і нав’язати 
суспільству певні ідеологічні установки, спосіб життя, відданість шляху, 
який встановлює керівництво. 
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Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: 

чинники підписання та ратифікації в Україні 
 

У 1957 р. Рада Європи розпочала роботу над створенням 

міжнародного договору, головною метою якого мала стати охорона та 

розвиток історичних регіональних мов Європи. Як наслідок, 5 листопада 

1992 р. у Страсбурзі  ухвалено Європейську хартію регіональних мов або 

мов меншин (ЄХРМ ).   

Україна висловила бажання приєднатись до Ради Європи 14 липня 

1992 р. Після проходження всіх необхідних процедур (правової експер-

тизи проектів) окремих статей Конституції України, проєктів Сімейного 

та Адміністративного кодексів України, проєкту Закону України про 

місцеві ради народних депутатів,, що тривали три роки, 31 жовтня 

1995 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання 

до Статуту Ради Європи [1]. Таким чином, Україна стала 37-м членом 

організації. 
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Приєднання до Ради Європи вказувало на готовність держави до 
проведення реформ спрямованих на захист прав людини та зміцнення, 
насамперед, демократичних інститутів. Одним з документів спрямо-
ваних на реалізацію згаданих цілей стала Європейська хартія 
регіональних мов або мов меншин, яку Україна підписала 2 травня 
1996 р.  

 Перша спроба ратифікації готувалась поспіхом у зв’язку з 
очікуванням остаточного тлумачення ст. 10-ї Конституції України, яке 
відбулось 14 грудня 1999 р. Вже за 10 днів, а саме 24 грудня, голова 
Верховної Ради України О. Ткаченко і депутати ратифікували ЄХРМ [4]. 
Проте, вже 12 липня 2000 р. проаналізувавши Закон України «Про 
ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» 
54 народні депутати звернулись до Конституційного Суду України (КС) 
з вимогою встановити відповідність закону Конституції України. КС 
України визнав закон неконституційним посилаючись на порушення 
конституційно встановлених правил підписання та офіційного опри-
люднення законів України[6]. Варто зазначити, що проблемні питання 
про невідповідність цього Закону  Конституції України не були взяті до 
розгляду. 

На початку 2000-х р. в Україні політики почали активно спеку-
лювати на мовному питанні, розділяючи електорат  й отримуючи 
додаткові політичні преференції. 17 травня 2001 р. до Верховної Ради 
України внесено проєкт Постанови «Про забезпечення виконання 
зобов’язань України перед Радою Європи».  У проєкті група народних 
депутатів акцентувала увагу на крайній необхідності зміцнення курсу на 
євроінтеграцію України, зокрема виконанні Рекомендацій № 1513 (2001) 
Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 квітня 2001 р., в яких 
Україну закликали повернутись до перегляду питання про ратифікацію 
ЄХРМ, виконавши таким чином зобов’язання, взяті перед Радою 
Європи [7]. 

 Дана постанова лише загострила мовне питання, а разом з ним і 
протистояння у парламенті, відносини між владою та опозицією. 
Аргументовані зауваження були як з боку прихильників влади, що 
наголошували на закритті питання російської мови й рівноправного 
функціонування державної мови завдяки ратифікації ЄХРМ, так і з боку 
опозиції, яка застерігала від надмірної конфронтації суспільства 
внаслідок прийняття закону, а також привілейованій позиції, яка 
відводилась для російської мови. 

Президент України Л. Кучма вніс законопроєкт про ратифікацію 
ЄХРМ як невідкладний 26 жовтня 2002 р. разом з листом від очільника 
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президентської адміністрації – В. Медведчука, який відомий своєї 
проросійською риторикою. Лист запропонували не брати до уваги через 
сумніви у його автентичності. Винесення на розгляд питання про 
ратифікацію відбувалось під тиском на парламент, в свою чергу опозиція 
послідовно наголошувала на занадто широкій сфері зобов’язань перед 
Радою Європи, адже Україна планувала опікуватись 13-ма мовами. 
Однак напередодні президентських виборів Європейська хартія 
регіональних мов або мов меншин все ж була ратифікована 15 травня 
2003 р. [5].  

Мовне питання навколо хартії у черговий раз актуалізувалось в 
період політичної кризи 2006–2007 рp. Після парламентських виборів, на 
яких перемогу здобула Партія регіонів, низка районних, міських та 
обласних рад східних і південних областей України, покликаючись на 
закон «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин» [3], ухвалили рішення про надання російській мові статусу 
регіональної. Процес оскаржень згаданих рішень прокуратурами різних 
рівнів тривав – зі змінним успіхом – увесь час президентства В. Ющенка. 
Це ще раз підкреслює, що за підписанням та ратифікацією хартії, у тому 
варіанті в якому це зробила Україна, стоять значною мірою 
внутрішньополітичні мотиви окремих політичних сил, які в різний час 
використовували її в ролі аргументу на користь зміцнення позицій 
російської мови в Україні. 

Варто зазначити, що ЄХРМ рекомендує місцевим урядам 
підтримувати мови задля їх збереження. Тому у багатьох експертів 
викликало здивування заявам високопосадовців, які в один перелік із 
мовами національних меншин поставили російську мову, як таку, що 
потребує захисту в Україні. 

Зокрема, В. Пащенко – керівник Закарпатського інституту 
політичних досліджень, наголошував: «Європейська хартія говорить про 
те, що держава повинна сприяти, занести у своєрідну Червону книгу 
мови, що перебувають на межі вимирання. А якої державної підтримки 
потребує, наприклад, російська мова? Що, російськомовним виданням 
держава має надавати підтримку? Інша справа, наприклад, гагаузи» [2]. 

Мовознавець, професор О. Пономарів в одному із інтерв’ю  ВВС 
наголосив, що в Україні лише три мови потребують захисту, керуючись 
рекомендаціями Європейської хартії: це кримсько-татарська, караїмська 
(їх носії живуть у Криму) та гагаузька, представників якої можна 
зустріти на Одещині[2]. Також мовознавці вважають, що угорській, 
румунській, польській та іншим мовам, якими послуговуються у деяких 
регіонах України, нічого не загрожує. 
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Тому, за підписанням і ратифікацією хартії в тому варіанті, який 
зробила Україна, слід шукати політичні мотиви, як в середині країни так 
і з урахуванням зовнішнього впливу. 

Керівник Закарпатського інституту політичних досліджень 
В. Пащенко вважає, що однією із таких причин є продовження 
політичної логіки Радянського Союзу тодішньою політичною елітою 
України, яка полягала в традиції підтримці різних мов на території 
України і мала політичний мотив. Дослідник пише: «На Закарпатті ще в 
радянський час існувала така практика, і була вона вигідна політично. Бо 
тут підтримувалися меншини, які не те, що протистояли українському 
націоналізму, але не підтримували його» [2]. 

Таким чином, зважаючи на гостру дискусію в інформаційному 
просторі України і певні законодавчі кроки в даному контексті здійснені 
окремими депутатськими групами стає очевидним, що за питанням 
ратифікації хартії стоять як внутрішньополітичні, так і зовнішньо-
політичні мотиви, що відображали інтереси проросійських політичних 
сил в середині країни та безпосередньо РФ яка активно поширювала 
імперські наративи на пострадянському просторі в тому числі 
намагаючись зацементувати російську мову, як основну мову 
спілкування в колишніх республіках Радянського Союзу. 
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Л. Федорук – аспірантка кафедри політології 
та публічного управління ВНУ імені Лесі 
Українки35 

 
Політичні партії як суб’єкт формування безпекової 

політики України 
 

Безпека будь-якої країни є гарантією сприятливих умов життє-
діяльності й розвитку людини, суспільства, держави та державних 
інститутів. Одним з найважливіших векторів державної політики є 
безпекова, роль якої полягає у забезпеченні цілісності, недоторканності 
державних кордонів та захисті суверенітету держави. Формування та 
реалізація безпекової політики України особливої актуальності набули з 
моменту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, початку 
російсько-української війни на Сході України та повномасштабної війни 
Російської Федерації проти України. Утвердження та захист 
національних цінностей та пріоритетів ставить перед державною владою  
комплекс завдань, від реалізації яких залежить майбутній розвиток 
України та її існування. Найскладнішим завданням є формування та 
реалізація безпекової політики в нових, умовах глобальної кризи 
європейської цивілізації із застосуванням новітніх технологій, форм і 
засобів захисту цінностей свободи і демократії. 

Безпекова політика держави складається декількох векторів її 
реалізації: воєнного, інформаційного, політичного, економічного, 
екологічного, технологічного, гуманітарного. Важливо, що пріоритет-
ність кожного із них є рівно цільна.  

Процес демократизації є рушійним фактором створення нових 
методів та засобів розробки державної політики, а політичні партії, у 
тому випадку, коли вони по-справжньому відображають інтереси людей, 
є ефективним інструментом її реалізації. Демократично обрані 
представницькі органи влади утворюють фундамент системної 
діяльності всіх гілок влади і у принципі мають відображати інтереси та 
політичні позиції усіх прошарків населення   [2, с. 348].  

У сучасних демократіях представницькі органи влади формуються з 
політичних партій, які у свою чергу виступають каталізатором інтересів 
різноманітних верств населення і є сполучною ланкою між державою та 
громадянським суспільством. Вони формують державну владу, 
визначають цілі та напрями діяльності, здійснюють ефективну 
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реалізацію програм, сприяють розподілу повноважень між гілками 
влади, оптимізують державновладні відносини [4].  

Формування та забезпечення безпеки держави – багатогранне, 
інтегральне явище, яке складається з декількох етапів: 

– артикуляція інтересів громадян, захист яких забезпечується; 
– прогнозування й виявлення зовнішніх та внутрішніх загроз 

держави; 
– консолідація суспільства та і забезпечення національної єдності; 
– вироблення стратегії щодо протидії реальним та потенційним 

загрозам;  
– ліквідація загроз;  
– реалізація плану заходів для відновлення ефективного сектору 

безпеки та оборони держави [3, c. 242]. 
Основні засади безпекової політики передбачають різні правові 

механізми зміцнення ролі політичних партій у реалізації суспільних 
інтересів, що базуються на єдиних пріоритетах. 

Функції політичних партій у формуванні безпекової політики не 
обмежуються лише участю у певних владних механізмах. Політичні 
партії безпосередньо впливають на усі етапи процесу: від кристалізації 
та артикуляції національних інтересів до практичної реалізації без 
пекової політики, шляхом прийняття та вироблення рішень. Важливо 
наголосити, що ці процеси відбуваються під час постійної конкурентної 
боротьби між політичними силами з різноманітними політичними 
програмами та підходами щодо аналізу безпекового середовища, 
своєчасного виявлення та усунення загроз.  

Зокрема, національно орієнтовані політичні сили мають обов`язок 
захищати критично важливі інтереси держави у сфері формування та 
реалізації безпекової політики держави. Конституційний обов’язок 
політичних партій, які представлені в парламенті неухильно дотри-
муватися чинного законодавства, визначених пріоритетів державної 
внутрішньої і зовнішньої політики, а також юридичних домовленостей, 
досягнутих коаліцією. 

Проте, існують випадки, коли деякі політичні сили та їх партії є 
виразниками політичних інтересів ворогуючих держав, а їх діяльність є 
уособленням сепаратистських інтенцій й практик суспільно-політичної 
діяльності. Так, яскравим прикладом існування в українському 
парламенті деструктивної політичної сили була партія «Опозиційна 
платформа – За життя», члени якої співпрацювали з окупаційними 
військами, що суперечить українському законодавству та загрожує 
державному суверенітету. Саме тому, 12 травня 2022 р. Верховна Рада 
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України ліквідувала фракцію «Опозиційна платформа – За життя», адже 
ефективність механізму формування безпекової політики залежить від 
певних факторів: єдності громадян, стабільності суспільних відносин, 
економічного розвитку держави, відсутності політичних криз [1].  

Отже, демократична форма державного правління характеризується 
виборчим процесом за участі політичних партій та ефективною 
реалізацією політичних інтересів різних груп населення, зокрема, 
політичної опозиції. Тому, можна стверджувати, що політичні партії 
виступають важливим суб`єктом формування інституційної системи 
безпекової політики. 
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Виникнення, становлення та розвиток жіночих організацій 
і товариств в Україні та їх вплив на розвиток 

громадянського суспільства 
 

Основою демократичної держави є активне, розвинене грома-
дянське суспільство. Найефективнішою формою самоорганізації сус-
пільства є активізація та функціонування недержавних неприбуткових 
об’єднань громадян, в основі діяльності яких лежить вирішення 
суспільних проблем. Такі недержавні організації відіграють велику роль 
в демократичному суспільстві, намагаються вирішити складні соціальні 
проблеми, сприяють реалізації прав громадян.  

Одними з таких громадських організацій є жіночі об’єднання, кожне 
з яких направлене на врегулювання тих чи інших суспільних проблем. 
Варто зазначити, що перші жіночі організації на українських землях 
почали виникати в другій половині ХІХ ст. Поштовхом до активізації 
цього руху стало поширення західноєвропейських ідей, а саме: проти 
дискримінації прав жінок та прагнення переосмислити патріархальну 
модель суспільного життя [3, с. 95]. 

На початку свого виникнення на українських землях, що перебували 
в складі Російської імперії, жінки об’єднувались задля освітянської та 
доброчинної діяльності. Так, першою жіночою організацією в Україні 
було – «Товариство допомоги вищій жіночій освіті», яка зародилась у 
1840 р. в Харкові, члени цієї організації виборювали право доступу жінок 
до вищої освіти. У 1901 р. в Києві утворилась жіноча громада, а також 
«Товариство захисту працюючих жінок» у Києві та Харкові. Згодом, у 
1905 р. з ініціативи групи жінок, що брали участь у Всеросійському 
жіночому з’їзді, було ухвалено рішення про створення національно-
регіональних підвідділів «Спілки рівноуправління жінок» [1]. 
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На початку ХХ ст. на етнічних українських землях активізувалась 
діяльність жіночих товариств. Їхня робота була націлена не лише на 
відпрацювання гендерних напрямків суспільного життя, а також і на 
виховання національної свідомості. Таким чином, поширення на-
ціональних ідей та настроїв було одним із головних завдань такого 
товариства як Союз українок. Це була одна з найбільших за кількістю 
учасників українська жіноча організація на початку ХХ ст. у міжвоєнній 
Європі. У 1930-х рр. кількість учасниць сягала близько 60 тис. Проте 
згодом, через заборону діяльності громадських організацій та їх 
переслідування з боку влади, учасниці товариства мусили піти в підпілля 
і брали участь у повстанському русі [5]. 

Вже на початку 1990-х рр. в Україні розпочинається відновлення 
діяльності громадських рухів, в тому числі і жіночих організацій й 
товариств, які в роки репресій в СРСР припинили свою діяльність. 
Проте, дещо змінився напрям роботи організацій, в цей час, жіночий рух 
набув феміністичних ознак, що було результатом посилення дискри-
мінації жінок в політичній сфері та на ринку праці [1]. Велику роль для 
відновлення жіночого руху в Україні і формування міжнародних 
контактів забезпечила співпраця з міжнародними організаціями 
української діаспори, наприклад, із Світовою Федерацією Українських 
Жіночих Організацій (СФУЖО), Товариством українських жінок імені 
Ольги Басараб (Канада), Товариством українських жінок імені Олени 
Теліги (Великобританія), Українським Золотим Хрестом (США) та ін. 
Крім того, завдяки співпраці українського жіночого руху та діаспори, 
було створено «Інформаційний центр українських організацій» при 
Києво-Могилянській Академії для спільної подальшої діяльності. У 
цьому центрі обговорюються нагальні питання, що є важливими для 
українських та світових жіночих організацій [6].  

У 90-ті рр. ХХ ст., а саме в грудні 1991 р., відновила свою роботу 
організація «Союз українок». Напрямком роботи цього руху став 
культурний і духовний розвиток українського суспільства, а також 
виховання молодого покоління, що в майбутньому мав будувати 
державу на демократичних засадах. Також, після тривалої вимушеної  
50-річної перерви, у 1992 р. відновила свою діяльність всеукраїнська 
організація – «Жіноча громада». Дана організація має свої осередки в 
усіх областях України, а також в державах Європи, Північної Америки 
та Австралії. Із початком своєї діяльності організація затвердила свою 
програму – «Відродження культури і будівництво незалежної України», 
та гасло – «Від добробуту кожної родини – до добробуту Української 
держави» [2, с. 14]. 
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Із проголошенням незалежності України, в державі створювались 
нові організації і товариства. Наприклад, у 1994 р. було створено 
Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги. Особливістю 
цього товариства є те, що в його складі діють дві організації – Юнацька 
ліга, що об’єднує дівчат до 18 років, а також як асоційована організація 
– ліга Матері і сестри – воїнам України [1].  

Товариство ім. Олени Теліги є досить активним, адже бере участь у 
всіх важливих нарадах, зібраннях та конференціях, в тому числі і 
світових. Так, наприклад, члени товариства брали участь в ІV Всесвітній 
Конференції зі становища жінок в Пекіні. Немало уваги товариство 
приділяє співпраці з іншими організаціями – Українським Золотим 
Хрестом (США), Товариством українських жінок ім. Ольги Басараб 
(Канада) та іншими. Спільною діяльністю жіночі товариства 
організовують дитячі акції, конкурси та виставки, у 2000 р. заснували 
Міжнародну літературно-мистецьку премію імені Олени Теліги. 
Протягом всього часу свого існування, Всеукраїнське жіноче товариство 
імені Олени Теліги брало участь та було організатором багатьох 
важливих заходів. Наприклад, жіноцтво брало участь у підготовці 
Звітної доповіді України для ООН у 1995 р., було організатором 
міжнародних та всеукраїнських конференцій – «Від емансипації – до 
фемінізму» у 1994 р., «Громадянське та духовне покликання жінки» у 
1997 р., «Жіночий рух в Україні та процеси державотворення» у 2000 р., 
«Європейський союз і НАТО – випробування України» у 2001 р. [6]. 

Із другої половини 1990-х рр., жіночий рух значно поширився на 
території України. Почали виникати регіональні об’єднання – 
«Асоціація жінок в агробізнесі» в Луцьку, «Донецька обласна ліга 
ділових жінок», «Харківський міський центр солідарності жінок творчої 
орієнтації», «Клуб одеських дам», «Відродження нації» в Тернополі та 
інші. На кінець 1990-х рр., на території України було зареєстровано 
понад 100 громадських жіночих організацій [3, с. 95]. 

Для успішної роботи та вирішення важливих питань, українське 

жіноцтво організовує конференції та зібрання. На таких заходах, 

учасники організацій, зазвичай ставлять собі за мету вирішення проблем 

розбудови української державності, збереження національної ідентич-

ності і традицій, а також обговорюють можливості утвердження та 

входження України у співтовариство демократичних розвинених 

західноєвропейських країн. Таким чином, у серпні 2011 р. у Львові 

відбулась Європейська Жіноча Конференція, на якій очільниці 

організацій і товариств відзвітували результати проведеної роботи і 
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обговорили завдання на 2012 р. Ці звіти продемонстрували, як саме 

жіночі організації працюють над збереженням в діаспорі української 

духовної спадщини – української мови, історії, традицій, та патріотич-

ного виховання молодого покоління [4]. 

На 2017 р. в Україні нараховувалось понад 700 жіночих організацій. 

Відповідно до звітів жіночого руху, на даний час вони працюють над 

вдосконаленням законодавства та механізмів щодо поліпшення 

становища жінок у суспільстві, а також прагнуть до суспільного 

визнання організованого жіночого руху як важливого державотворчого 

чинника [2, с. 13]. 

Отже, громадянське суспільство є основою демократичної держави. 

Формою самоорганізації суспільства є діяльність недержавних не-

прибуткових організацій, наприклад, таких як жіночі рухи. Най-

поширенішим напрямком діяльності жіночих організацій є культурний і 

духовний розвиток українського суспільства, патріотичне виховання 

дітей, соціальний захист жінок і дітей, поліпшення становища жінок в 

суспільстві та ін.  
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Писемні джерела з історії  домінату Діоклетіана 
 

Діоклетіан (244–311 рр. до н.е.), римський імператор, починає нову 

епоху Римської імперії: за його правління імператорська влада стає не 

лишеdefacto, а й dejure необмеженою, абсолютною монархічною 

владою, домінатом. Задля об’єктивного аналізу суспільних процесів, які 

відбувалися  цей період,  необхідно, серед іншого, звертати увагу на 

сприйняття та висвітлення історичних подій людьми, які жили в 

означену історичну добу, при тому враховувати рід занять, статус, місце 

людини в тогочасному суспільстві. В іншому ж випадку, ми ризикуємо 

звести дослідження до формального згадування імен, фактів, що не 

сприятиме формуванню цілісної і об’єктивної картини епохи. Тому, 

аналізуючи античні писемні джерела з історії домінату  актуальним є 

погляди сучасників на постать Діоклетіана, оцінку його діяльності та 

картину політичного життя Імперії. 

Метою дослідження є аналіз історичних джерел, що демонструють  

політичне життя Римської імперії часів правління імператора 

Діоклетіана.  

Для вивчення даного періоду цінними є роботи як римських 

істориків, так і християнських авторів, оскільки саме у ІІІ ст. відбувалося 

перебудова принципату та становлення державних структур домінату, 

разом з тим посилився вплив Християнства, яке набувало дедалі 

більшого розповсюдження. Не можна забувати про те, що хрис-

тиянською церквою була проведена значна робота, пов’язана зі 

створенням великої літературної спадщини, без якого вивчення історії 

Пізньої Римської імперії не може бути можливим.  
Першим джерелом, яке слід використовувати для вивчення даного 

періоду, є праця Флавія Євтропія (бл. 320–390 рр.)  «Бревіарій від 
заснування Міста» («Коротка історія від заснування Міста»), в якій автор 
лаконічно (лат. бревіарій – конспект) описує події римської історії від 
753 р. до н.е. до проголошення римським імператором Валента II (364 р.), 
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зокрема військові досягнення та прихід до влади Діоклетіана. Саме у 
імператора Валента Євтропій був особистим секретарем, а отже 
достеменно володів тодішньої зовні- та внутріполітичною ситуацією [1, 
с. 47]. Флавій Євтропій займав низку посад, зокрема  magistermamoriae, 
тобто займався донесенням до відома населення законів, постанов 
імператора, а згодом став проконсулом Азії за імператора Костянтина [2, 
с. 12]. Враховуючи це стає зрозумілим його позитивне ставлення до 
діяльності та особи Діоклетіана. Разом з тим, джерело цінне тим, що 
автор досить докладно висвітлює внутрішньополітичну діяльність 
Діоклетіана, демонструє його  статус в суспільстві [3, с. 34].  Аналізуючи 
описані у праці події, розуміємо, якими  засобами Діоклетіан відновив 
стабільність у державі після кризи ІІІ ст., які імператорські реформи 
призвели до становлення нової системи управління державою, 
абсолютно відмінної від існуючої в період принципату його попе-
редників [4, с. 26].  

Абсолютно протилежною за оцінками можна вважати працю 
християнського історика Луція Цецилія Фірміана Лактанція (240–
320 рр.) «Про смерть переслідувачів» [5, с. 73]. Розпочавши свою 
діяльність за часів Діоклетіана в якості вчителя риторики, після едиктів 
проти християн Лактанцій залишає місце роботи і повертається лише з 
приходом до влади Костянтина [6, с. 97].  Твір «Про смерть 
переслідувачів» є цінним як джерело з історії Римської імперії періоду 
становлення державно-політичної системи домінату. Лактанцій стає 
автором історичної монографії, яка містить безліч політичних 
подробиць, що вирізняє працю проміж християнських творів IV ст. 
Безумовно, Лактанцій розглядає Діоклетіана та здійснені ним заходи 
крізь призму їхньої користі/шкоди для християнства. Автор твору 
оцінює діяльність імператора Діоклетіана виключно негативно, 
вважаючи, що її результатом стало розорення  населення Імперії і 
загальна ненависть до влади [7, с. 77]. Лактанцій не шкодує негативних 
епітетів задля оцінки імператорів Діоклетіана, Максиміана і, особливо, 
Галерія. Виняток він робить тільки для Констанція Хлора, який з 
повагою ставився до християн [8, с. 81]. На імператорів Діоклетіана і 
Галерія Лактанцій покладає вину за переслідування християн [8, с. 83].  

Зазначені негативні характеристики наклали відбиток на авторську 
характеристику правління Діоклетіана загалом, для якого, на думку 
Лактанція, були властиві непослідовність і непродуманість прийнятих 
рішень. Здебільшого вони були обумовлені, за автором, емоційним 
станом імператора та впливом на нього оточення, що ще раз 
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підкреслювало слабкість Діоклетіана як політичного лідера [8, с. 82]. 
Використання цього джерела вимагає великої обережності через його 
крайню суб’єктивність. Однак, попри ставлення автора до самого 
Діоклетіана та його діяльності, в даній праці ми можемо знайти значний 
масив матеріалу для характеристики реформ в адміністративно-
територіальному устрої, фінансовій сфері тощо.  

Велику цінність складає «Нова історія» Зосима (V cт.), 
візантійського історика початку Візантійської імперії. Зосима займав в 
Константинополі посаду коміта і адвоката фіска. Автор «Нової історії» 
подає досить докладні відомості про державне управління часів 
Діоклетіана, характеризує його зовнішню та внутрішню політику. 
Постать Діоклетіана Зосим описує із великою симпатією. Він проти-
ставляє його Костянтину, стверджуючи, що Костянтин, відійшовши від 
принципів Діоклетіана, послабив імперію, натомість добу Діоклетіана 
Зосим оцінює як епоху могутності та процвітання: «Завдяки перед-
бачливості Діоклетіана Римська імперія була оточена поселеннями, 
фортецями та укріпленнями, в яких перебувало римське військо, яке в 
будь-який момент було готове відбити атаку варварів» [9, с. 34]. Із 
іншого боку, Зосим критикував податкову систему Діоклетіана, яка була 
важким тягарем для римлян [9, с. 53]. Особливі симпатії Зосима до 
Діоклетіана пояснюються його релігійними переконаннями: Зосим був 
язичником, ідеалізував гонителя християн, протиставляючи його 
християнським імператорам Костянтину I та Феодосію I [9, с. 55].  

Юридичні документи епохи Діоклетіана не завжди можна точно 
датувати і встановити зв’язок між окремими з них. Проте, в Corpus Iuris 
Civilis, або ж «Кодифікації Юстиніана», можна знайти кілька рескриптів 
і законів авторства Діоклетіан [7, с. 541]. За ними можна простежити 
політику імператора в галузі економічних та соціальних відносин, 
адміністрації та армії. «Кодекс Юстиніана» також зберіг і імператорське 
листування та відповіді на  різноманітні позови, скарги, прохання, в чому 
і полягає їхня цінність [7, с. 544]. 

Отже, на основі аналізу джерел можемо стверджувати, що правління 
та реформи Діоклетіана мають як позитивні (Зосима, Флавій Євтропій), 
так і негативні (Лактанцій) оцінки у історіографії античності. Це 
залежало від часу життя, політичних уподобань та релігійних 
переконань авторів. На нашу думку, з приходом Діоклетіана до влади 
завершено кризу ІІІ ст., встановлено тетрархію як одну з 
найефективніших бюрократичних владних систем в історії Риму, 
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водночас, фінансова політика та Велике гоніння християн здійснили 
негативний вплив на подальший розвиток імперії та життя її громадян.  
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Екологічні організації та рухи в Україні на сучасному етапі 
 

Сьогодні розвинені країни, здійснюючи політику щодо екології, 
опираються на концепції сталого розвитку, що є основою скоорди-
нованої роботи розвитку людських відносин із довкіллям. Для реалізації 
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цієї концепції у більшості країн світу визначено програми переходу, 
плани та стратегії. Сталий розвиток стає вектором, що є основним 
напрямком міжнародних законів та національних нормативних актів у 
різних сферах людського життя [1]. 

Із розвитком економічної сфери життя техногенне навантаження на 
природне середовище зростає в прогресії. Була, є і буде нагальною 
проблема безпосереднього впливу громадянської спільноти на стан 
довкілля. Складна екологічна ситуація в Україні неспростовно свідчить 
про поглиблення екологічних проблем: забруднення промисловими 
відходами й пестицидами ґрунтів, водойм, повітря, невпинного 
скорочення видового розмаїття рослинного і тваринного світу. Не варто 
забувати і про Чорнобильську катастрофу, що потребує безпрецедентних 
зусиль для вироблення комплексного підходу щодо вирішення проблеми 
реалізації плану дій щодо цього об’єкту.  

Певно найефективнішим способом для громадян впливати на вирі-
шення екологічних проблем – це брати участь у громадських еколо-
гічних організаціях. Діяльність останніх зосереджена на розширенні 
природоохоронної роботи, активному вирішенні та запобіганні еколо-
гічних проблем, надання екологічної освіти підростаючому поколінню, 
природоохоронній діяльності тощо. Характерною рисою сучасного 
етапу піднесення екологічного руху в Україні є залучення науковців до 
підготовки великих загальнонаціональних проєктів. Діяльність 
організацій, де працюють науковці та екологи, мають певну стратегію 
роботи зі збереження та покращення навколишнього середовища. Ці 
люди готують громадські еколого-експертні оцінки і здійснюють 
громадський екологічний моніторинг, що дає змогу аналізувати зміни у 
стані довкілля.  

Зараз в Україні діє багато організацій із захисту екології, як 
глобальних міжнародних, так і місцевих. Серед міжнародних організацій 
можна виділити: ПРООН (Програма ООН з розвитку) – United Nations 
Development Programme (UNDP); ВООЗ (Всесвітня організація ООН з 
питань охорони здоров’я)World – Health Organization (WHO); Світовий 
союз охорони природи – International Union for Nature Conservation 
(IUCN); Європейська мережа для інформації та спостереження за 
навколишнім середовищем – European Environment Information and 
Observation Network; Міжнародна інформаційна система з навко-
лишнього середовища (ІНФОТЕРРА); Європейська науково-дослідна 
організація з навколишнього середовища – European Environmental 
Research Organization (EERO) тощо [2]. Всі вони сприяють  розвитку 
міжнародного співробітництва у розв’язанні екологічних проблем. 
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Сильним боком сучасного екологічного руху є високі моральні 
якості та рівень професіоналізму багатьох активістів регіональних 
екоНУО (екологічних неурядових організацій), здебільшого виниклих 
ще до початку «нової хвилі» зелених. Найбільшими серед загально-
національних екоНУО є Українська Екологічна Асоціація «Зелений 
світ», ВЕЛ, Українська екологічна академія, Національний екологічний 
центр, Український екологічний Союз «Врятування від Чорнобилів» та 
Всеукраїнська неурядова екологічна організація «МАМА-86» [4].  

Усього в Україні нараховують близько 500 громадських екологічних 
організацій, з них 28 всеукраїнського масштабу, які зареєстровані 
Мін’юстом України. Зокрема в Україні діє велика кількість еколого-
натуралістичних гуртків при школах і центрах дитячої та юнацької 
творчості. Важливим напрямом діяльності яких є формування 
екологічної культури та екологічної компетентності підростаючого 
покоління. Гуртківці в силу своїх можливостей займаються вирішенням 
локальних екологічних проблем, що в свою чергу позитивно відобра-
жається на навколишньому середовищі і дозволяє великим екоНУО 
зосередитися на серйозніших проблемах. Формування у кожного 
громадянина України розуміння необхідності активної участі у 
розв’язанні екопроблем стає одним з найактуальніших завдань сучасної 
системи освіти і виховання, діяльності політичних партій, розвитку 
масового громадського екологічного руху суспільних груп та об’єднань. 
Екологічні організації та об’єднання є точкою опори для обстоювання 
екоінтересів, бо вони  спроможні впливати на урядові рішення та 
суспільство. 

Для України, на жаль, характерні масові порушення екологічного 
законодавства, порушниками яких, насамперед, є представники місцевої 
та центральної влади; Верховна Рада України не застосовує свої функції 
контролюючого органу у багатьох випадках. Тому важлива роль у 
формуванні екологічної політики відводиться політичним партіям. 
Безсумнівно, політичні партії мають більше можливостей донести до 
державних органів та громадськості свою позицію щодо проблем 
екології хоча б через прийняття законів та локальних нормативно-
правових актів, а також беручи участь у розробці державних і регіо-
нальних екологічних програм. 

Зараз, як ніколи раніше, легко розповсюджувати будь-яку  інфор-

мацію серед народних мас. Тому варто звернути увагу на питання 

екологічних проблем та їх поширення у ЗМІ, адже ця тема висвітлюється 

незадовільно. На національних телеканалах часто говорять про 
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екологічні проблеми, але рідко – про їх вирішення, проблема відкинута 

на другий план. Це питання потребує окремої уваги, оскільки люди не 

проінформовані належним чином про стан екології, та можливості для 

вирішення цих проблем.  
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Децентралізація влади є актуальною проблемою державотворення в 

Україні. Її виділено однією з найпріоритетніших реформ, що має на меті 
створити ефективну систему організації та управління соціально – 
економічним розвитком на місцевому рівні, оскільки існуюча система 
місцевого самоврядування наразі не відповідає потребам соціуму. Вже 
тривалий час значна частина громадян та політичних сил визнають 
вичерпаність моделі управління, вибудованої в кінці ХХ ст.  

Над правовими та фінансовими аспектами  децентралізації  влади  в  
Україні працює  велика  кількість  учених. Зокрема, свої дослідження у 
цьому напрямі представляють Н. Бикадорова, А. Бондаренко, 
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Ю. Ганущак, Н. Камінська,  О. Крайник, В. Малиновський, Р.  Науменко, 
А. Ткачук та ін.  

 Дана реформа передбачає передачу повноважень, фінансування 
реалізації та виконання обов’язків від центрального уряду до місцевих 
органів влади. Відповідно до цього, у квітні 2014 р. Верховна Рада 
України прийняла основний документ, пов’язаний з реформою де-
централізації – Концепцію реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади. Пізніше було прийнято законодавчі 
документи, які не лише наділили повноваженнями територіальні 
громади, а й забезпечили фінансову основу для їх реалізації. Ці 
перетворення необхідні, оскільки регіони дуже залежні від центру, 
неефективні у прийнятті управлінських рішень, а якість надання 
державних послуг не ідеальна. 

Основними нормативно – правовими актами, які регулюють 
здійснення реформи, є: Конституція України, Закон  України  «Про  
місцеві  державні  адміністрації», Закон  України  «Про  добровільне  
об’єднання  територіальних  громад»,  Закон  України  «Про  співробіт-
ництво  територіальних  громад», Закон  України  «Про  засади  дер-
жавної  регіональної політики» тощо. 

Метою реформи є консолідація регіональних громад на основі 
добровільних об’єднань (найкраща система ефективного місцевого 
самоврядування та обласної організації влади на новій регіональній 
основі) та впровадження фінансової децентралізації [5, с. 146]. Вихідною 
точкою реформи є усвідомлення того, що на локальному рівні влада 
більше орієнтована на місцеві проблеми та зможе ефективніше 
використовувати кошти для вирішення проблем. Передача частини 
повноважень і ресурсів має велике значення у підвищенні ефективності 
всього процесу управління, значно підсилюючи його демократичний 
складник. 

 Окрім цього, завданням реформи є забезпечити доступність та 
якість державних послуг. Послуги повинні надаватися відповідно до 
національних стандартів, які передбачають надання послуг у населених 
пунктах, в яких проживають особи, з відповідною матеріально-тех-
нічною базою та урахуванням необхідності забезпечення географічної 
доступності [5, с. 143]. 

Тому, можна виділити головну мету реформи  –  це наближення 
влади до людей та людей ближче до влади, задля покращення 
доступності та якості освітніх, медичних, культурних, адміністративних, 
громадських та соціальних послуг для мешканців громад.  
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 Основними засадами об’єднання територіальних громад, відпо-
відно до ст. 2 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» в Україні є принципи: конституційності та 
законності, добровільності, економічної ефективності, державної 
підтримки, повсюдності місцевого самоврядування, прозорості та 
відкритості, відповідальності [ 8, с. 91]. 

Механізми реалізації децентралізації – це вихідна передумова ефек-
тивної та конструктивної системи управління [7, с. 307]. Саме тому дуже 
важливо чітко, на законодавчому рівні розмежувати функції і 
повноваження між різними рівнями управління, налагодити функціо-
нування розгалуженої системи місцевого самоврядування, забезпечити 
невтручання держави в суверенні права, областей та регіонів, надати 
самостійність органам місцевого самоврядування у фінансовій галузі та 
фінансову підтримку з боку держави. 

Під час проведення реформи, на території України виникли три види 
ОТГ: міська об’єднана територіальна громада, селищна територіальна 
громада та сільська територіальна громада. Загалом, на 2021 р. в Україні 
нараховується 1469 громад, сформованих шляхом об’єднання сіл, селищ 
і міст.  

Одним із головних результатів реформ децентралізації у 2014–
2019 рр. стала територіальна інтеграція на місцевому рівні та початок 
процесу перерозподілу адміністративних повноважень між органами 
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади для надання 
державних послуг шляхом інституційного та фіскального формування. 
Зокрема, збільшуючи фінансову спроможність ОТГ, вони можуть взяти 
на себе більшу відповідальність у наданні державних послуг. Тому, 
місцева влада доручила управління системою надання освітніх послуг у 
громаді [9, с 9–10], що передбачає утворення та підтримку окремого 
органу управління освітою ОТГ. Органи місцевого самоврядування ОТГ 
мають право бути засновниками навчальних закладів, що складаються з 
опорних шкіл та їх філій. ОТГ також отримали право надавати супутні 
послуги мешканцям громади шляхом створення центрів надання 
адміністративних послуг.  

Розвитку місцевої демократії теж сприяв процес добровільного 
об’єднання територіальних громад. Громадяни мають можливість 
активно брати участь у дискусіях щодо перспективних модальностей 
ОТГ, стратегій розвитку ОТГ, шляхів оптимізації соціальної інфра-
структури (наприклад, оптимізації мережі навчальних закладів). У цьому 
контексті часто виникають дискусії – переважно серед політиків та 
економічно зацікавлених сторін з одного боку та громадськості з іншого. 
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Проте завдяки демократичному підходу до створення та визначення 
пріоритетів розвитку ОТГ громадяни набувають цінного досвіду орга-
нізації ефективних колективних дій у правовому полі.  Окрім цього, 
об’єднані територіальні громади демонструють досить високі і 
динамічні темпи приросту власних доходів, їх бюджетна стабільність 
поступово зростає. Спостерігається також тенденція збільшення 
дохідної частини їх місцевих бюджетів.  

Варто зазначити, що на сучасному етапі реформи децентралізації 
існує багато проблем, які потребують швидкого та ефективного 
вирішення, як от:  

1. Проблема фінансової децентралізації. Використання системи 
рівних дотацій для здійснення постійної фінансової підтримки через 
обласні бюджети малих територіальних громад є важким тягарем для 
державного бюджету та гальмує розвиток малих міст та великих селищ.  

2. Місцева політика соціально-економічного розвитку часто не 
відповідає реальним інтересам місцевих громад.  

3. Кадрові ризики (недостатня кількість кваліфікованих працівників 
в малих містах та селищах). 

4. Проблеми  в  інформаційному забезпеченні  процесу  децентра-
лізації.   

5. Соціальні ризики: посилення соціальної напруги серед сільського 
населення через відсутність повсюдної місцевої автономії та  ризик 
політизації [5, с. 142]. 

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що держава робить лише 
перші кроки у здійсненні цієї реформи, однак вже спостерігається 
позитивна  динаміка  у  справі  децентралізації  влади. Зокрема, завер-
шено  реформу  адміністративно-територіального поділу, сформовано 
об’єднані територіальні громади, яким у розпорядження передано  
землю  і  комунальну  власність.  Помічено позитивні тенденції для 
українського села (громади в селах мають змогу витрачати більше 
коштів на розвиток свого села). Зокрема, це ремонт доріг, тротуарів, 
освітлення вулиць, модернізація сільських шкіл, дитячих садків.   У 
майбутньому результатом децентралізації державної влади має бути 
досягнення повної самостійності органів місцевого управління. Мають 
бути створені спроможні територіальні громади, що здатні за наявності 
власних ресурсів (кадрових, фінансових, економічних тощо) за-
безпечити розвиток території, якісне надання соціальних послуг та 
сприяти зростанню добробуту їх мешканців та загалом України. Я 
переконана, що дана реформа в Україні буде успішною і позитивно 
вплине на подальший розвиток держави. Проте, попереду ще довгий 
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шлях, на якому з великою імовірністю зустрічатимуться різного роду 
ризики. 
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держави, де розвиток громадянського суспільства є одним із най-
важливіших складників цього процесу. Відомо, що демократія базується 
саме на взаємодії різних соціальних інститутів економіки, політики та 
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громадянського суспільства. Саме вони є взаємопов’язаними і 
неузгодженість між ними призводить до того, що розвиток суспільних 
інститутів гальмується і, як наслідок, утворення громадянського 
суспільства теж. Тому, ключовим завданням розвитку суспільства є 
вирішення найважливіших соціальних конфліктів і протиріч у ньому. У 
цьому контексті все більш значущу роль відіграють громадські 
організації, які стимулюють соціальну активність й інтеграцію. Також 
вони є проявом відповідальності громадян. В Україні є безліч 
недержавних, громадянських і благодійних об’єднань, які вирішують 
актуальні проблеми суспільства. 

Особливим об’єднанням громадян є волонтерські організації, які 
орієнтують свою діяльність на різноманітні сфери життя (захист прав 
людини, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист, екологія, культура 
тощо) [6, с.104]. 

Говорячи про волонтерство, необхідно зазначити, що визначення 
даного явища все ще потребує науково завершеного трактування, 
враховуючи усю його багатогранність. У радянській традиції термін 
«волонтер», «волонтерський» (від лат. voluntarius, voluntas – добра воля) 
сприймався виключно у воєнному контексті для позначення особи, що 
добровільно вступила на військову службу. І лише із активізацією 
світового волонтерського руху у різних його формах на 
пострадянському просторі у 1990-х рр. у суспільній свідомості термін 
«волонтерство» оформлюється та починає сприйматися як різновид 
суспільно-корисної діяльності [1, с. 3]. 

Так, у «Рекомендаціях щодо підтримки волонтерства», затверд-
жених Генеральною асамблеєю ООН, термін «волонтерство» належить 
до «широкого спектра видів діяльності, включаючи традиційні форми 
взаємодопомоги та самодопомоги, офіційне надання послуг та інші 
форми громадянської участі, що здійснюються добровільно, для 
загального громадського блага, і де грошова винагорода не є головним 
мотивуючим фактором». Згідно із Законом України, «волонтерська 
діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова 
діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтер-
ської допомоги». Враховуючи те, що в обох наведених визначеннях 
основний зміст розкривається через поняття «діяльність», тому, терміни 
«волонтерство» і «волонтерська діяльність» можуть використовуватись 
як синоніми. Волонтерство – це глобальний процес об’єднання людей, 
які прагнуть зробити внесок на благо своєї громади та світової спільноти. 
Волонтери – це люди, які добровільно і безоплатно беруть участь у 
суспільно-політичній діяльності для вирішення соціально значущих 
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проблем. Волонтерами можуть бути люди будь-якого віку та професії з 
різних сфер і прошарків суспільства, які віддають частину своїх сил, 
знань на благо інших людей і суспільства в цілому [4, с. 26]. 

Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуальним і 
важливим з різних причин. По-перше, як свідчить багаторічний досвід 
використання праці волонтерів, це ефективний спосіб вирішення 
складних проблем окремої людини, суспільства та довкілля, які часто 
виникають на грунті недостатньої турботи держави. По-друге, 
волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний представник 
суспільства може брати участь у покращенні якості життя  [3, с. 16]. 

У незалежній Україні зародження волонтерського руху датується 
початком 90-х рр. XX ст., коли було створено «Телефон довіри», у якому 
працювали волонтери. Із 1992 р. в Україні почала активно розвиватися 
мережа соціальних служб для молоді. Головна мета їхньої діяльності – 
реалізація державної молодіжної політики. Саме створення центрів 
соціальних служб для молоді спричинило активний розвиток 
волонтерського руху [2, с. 18]. 

У цей період поряд з державними організаціями, які залучають до 
діяльності волонтерів, починають створюватися громадські організації, 
метою яких є об’єднання та координація зусиль у справі сприяння 
розвитку волонтерського руху в Україні та захисту законних інтересів 
своїх членів. 

Однією з перших таких організацій був Всеукраїнський гро-
мадський центр «Волонтер», заснований на початку 1995 р. та юридично 
зареєстрований 16 грудня 1998 р. Міністерством юстиції України 
(рішення № 1104). Основними завданнями ВГЦ «Волонтер» визначено: 

• сприяння розвитку волонтерського руху в Україні; 
• здійснення та захист прав і свобод, задоволення соціальних та 

культурних інтересів громадян – членів Центру; 
• сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні; 
• вивчення та обробка кращого міжнародного та вітчизняного 

досвіду з питань волонтерського руху: 
• визначення засад волонтерського руху в Україні, участь у 

розробці нормативно-законодавчої бази з цього питання [3, с. 17]. 
 Надзвичайно потужний поштовх розвитку волонтерського руху в 

Україні надала Революція Гідності та війна на сході України проти 
російсько-сепаратистських завойовників. Так, ще під час Євромайдану 
багато людей за власною ініціативою надавали допомогу протесту-
вальникам – безоплатно обігрівали, годували та лікували їх. Цей рух 
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справді став надзвичайно масовим і поступово організувався в низку 
волонтерських рухів. «Самооборона Майдану». «Автомайдан». 
«Євромайдан-SOS» та багато інших об’єднань стали яскравим 
прикладом високого рівня громадянської свідомості українців та їхньої 
здатності до ефективної самоорганізації [5]. 

Особливістю структури напрямів волонтерської діяльності, що 
сформувалась у 2014–2015 рр. є доповнення функцій державних 
структур, які не виконуються, або виконуються неефективно. Причини 
такої ситуації як об’єктивні (обмеженість фінансових ресурсів, наслідки 
анексії АР Крим та бойових дій на території Донецької та Луганської 
областей), так і суб’єктивні (неефективна система управління у багатьох 
сферах державного управління, застарілі стандарти матеріального 
забезпечення ЗСУ, зниження боєздатності військових частин і 
підрозділів, корумпованість правоохоронних органів та інших органів 
державної влади і місцевого самоврядування, неготовність органів, 
відповідальних за соціальну політику держави, реагувати на зміну місця 
перебування великою кількістю внутрішньо переміщених осіб та ін.).  

Основними адресатами, яким надавалася масова волонтерська 
допомога у 2014–2015 рр. є:  

• українська армія – матеріальне забезпечення бійців АТО (збір 
харчів, теплих речей амуніції, ліків, засобів гігієни), технічна 
допомога: ремонт, удосконалення, бронювання бойових машин; 

• поранені бійці АТО, військові госпіталі та лікарні, у яких 
лікуються поранені військовослужбовці;  

• полонені військові із зони АТО та їх сім’ї – інформаційно-
пошукова допомога, допомога в обміні полонених різних сторін 
конфлікту;  

• сім’ї вимушених переселенців з Криму та Донбасу (з територій 
АТО) – надання юридичної, психологічної та гуманітарної 
допомоги, допомога в пошуку житла та роботи, адаптації до 
нового становища і ситуації);  

• сім’ї бійців – учасників АТО, сім’ї загиблих (матеріальна, 
психологічна, гуманітарна допомога;  

• мирне населення територій у зоні АТО: збір коштів, збір речей 
(їжа, одяг та ін.), доставка зібраної допомоги до населення, 
підготовка маршрутів і транспорту для вивезення людей із зони 
АТО [4, с. 29–30]. 

Наступний сплеск волонтерського руху відбувся від початку 
широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, що відбувся 24.02.2022. 
Саме з цього дня в Україні активізувалися волонтери. Зокрема, створено 



Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Випуск  11 

 244 

ряд координаційних центрів, гуманітарних штабів по території України, 
окрім окупованих частин.  

Особливістю цього періоду є те, що обсяги допомоги, які потребує 
країна значно виросли і на допомогу їй вже залучають волонтерів зі 
всього світу. 

Нині масштаби діяльності волонтерів в Україні дають підстави 

говорити, що рівень громадянської свідомості в наших співгромадян 

значно зріс. Таким чином, українцям треба привчитися до того, що їхня 

громадянська активність має бути не лише відповіддю на складні 

виклики, а й постійною практикою. Такою є вимога часу. Лише так 

можна розраховувати на досягнення поставлених перед собою завдань у 

масштабах вулиці, району, міста і всієї держави. Багато в чому це і є 

становлення європейської України – країни відповідальних громадян. І 

цей рух до дієвої громади на всіх рівнях багато в чому починається саме 

з масової усвідомленої участі громадян у волонтерських рухах, оскільки 

від свідомого волонтерства до ефективного самоврядування і якості 

життя – один крок [5]. Отже, інститут волонтерства є одним із органічних 

складових частин ефективного громадянського суспільства. 
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До історії утворення масонських лож в Україні 
 

Масонство – таємне товариство, яке почало розвиватися на території 
України ще наприкінці XVIII ст. Проте, на думку багатьох впливових 
постатей нашої історії, країна була готова до його появи ще набагато 
раніше, адже українське суспільство завжди прагнуло аби з’явилась 
нецерковна, неофіційна структура, яка б дивилась у майбутнє та сприяла 
розвитку та консолідації суспільства.  

Досить часто ми можемо почути, що масони своє діяльністю лише 
творили підривну діяльність, збільшували розкол серед суспільства. 
Насправді, це не так, адже вони хотіли, щоб серед українського 
суспільства запанувала свобода, не було соціальної нерівності та 
панувало братерство, а основною масою, яка повинна була це робити, 
був освідчений та знатний клас, адже будь-хто лише за власним 
бажанням не міг увійти до однієї із лож масонів [1]. Перед цим за ним 
тривалий час стежили, намагались знайти інформацію про те, що він 
робив протягом життя, завжди перевіряли на правдивість і чи не 
розповість майбутній член ложа усю важливу, а головне секретну 
інформацію зразу ж, коли йому буде загрожувати небезпека. 

Масони постійно були причетними до суспільного життя, вони 
активно цікавились тим, що відбувалося в країні та були тією силою, яка 
могла  розпочати новий процес. Адже вони не були простими бідняками, 
які точно не ставили розвиток громадянського суспільства, як головне 
завдання, а мали більш благородне походження та фінансові можливості. 

Цікавим було те, в Україні до появи масонства існували братства у 
XV–VII ст., саме вони були прототипом масонських лож, проте усі 
можливі аналогії можна прослідкувати лише у зовнішніх ознаках, адже 
в братствах були ідеологічні засади, що ґрунтувались на Християнстві, 
чого не можна сказати, як основну характеристику масонства [3, с. 4–5]. 

Перша масонська ложа утворилась у м. Вишнівець на Волині у 
1742 р. Щодо самої назви цієї ложі, то у історії існує дві версії її імені: 
одні історики називають її ложою «Трьох братів», а інші – ложою без 
імені. Через те, що волинські масони були багатими землевласниками, 
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аристократами і мало звертали увагу на інтереси суспільства, їх влив на 
людей був надто низьким. Самі ж масони були прихильниками 
ліберальної точки зору.  

Важливою закономірністю тогочасних лож було те, що Галичина та 
Правобережна Україна були зоною польського впливу, а Лівобережжя 
та Слобожанщина – російського. Це яскраво буде помітно у 
майбутньому в напрямах діяльності та самих інтересах масонів в 
залежності від їх територіальної приналежності.  

Цікавим був також і соціальний склад лож, які існували у другій 
половині XVIII ст. у Галичині, цей період вважають часом досить 
активного поширення масонства. Університетську ложу у Львові 
очолили професори із Угорщини, Чехії, Швейцарії, Німеччини. Також 
існували окремо ложі, які складались із австрійських урядовців, 
польської шляхти, військових або учасники були різного статусу: 
банкіри та промисловці, дрібні чиновники, але усе це не заважало їм 
здійснювати їхню діяльність [6, c. 85–86].  

Вже із другої половини XVIII ст. почали спостерігатися відмінності 
у характері діяльності організацій: одні були направлені на політику – 
ложа «Доброчинного Поляка» у місті Дубно, інші лише цікавились 
бенкетами та ритуалами – «Добрий Пастир» у Кременчуці, були і такі, 
які зосереджували свою діяльність на алхімічних дослідах та були ті, хто 
планували створити царство вільних людей [8, c. 63–65]. Великий вплив 
в утворення організацій та гуртків здійснили масонські організації, 
особливо і сам Григорій Сковорода, хоча сам і не був масоном, проте 
виріс та виховався в умовах, які були дуже споріднені із масонством.  

Ложа «Трьох Білих Орлів» посідала особливе місце в громадському 
житті Галичини. Адже її головною метою було сприяти порозумінню 
нової влади із уже старою правлячою елітою самої Галичини. Тому до 
цієї ложі входили Й. Клеменс, Г. Аурсберг, З. Галенберг, Ф. Річарді, 
Й. Бекхен. Вони повинні були втілювати протекціоністську політику 
австрійського уряду в Галичині. Також вони повинні були сприяти 
зрівнянню у правах греко-католицького та римо-католицького 
духовенства, скасуванню кріпацтва, створювати нову систему освіти. 

Кінець XVIII – початок XIX ст. став часом, коли активно на території 
України почали діяти іноземні масони, які впроваджували громадянську 
діяльність серед місцевих масонів. Незважаючи на те, що українські 
масони завжди мали перед собою приклад іноземних лож, вони завжди 
притримувалися власної мети: вироблення та пропагування ідей 
визволення слов’янських народів від утисків, об’єднання в одну 
слов’янську федерацію, де керівною постаттю мала виступати Україна 
[5, c. 151].  
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Ще однією ложою, яка заслуговує уваги є «Любов до істини», яка 
знаходилась у Полтаві. Її засновниками були відомі постаті історії, 
літератури: І. Котляревський, В. Лукашевич, С. Кочубій, а очолював 
М. Новиков. Ця ложа особливо зосереджувала свою увагу на питанні 
історичного минулого України, намагалась підвищити свідомість 
українського дворянства. Така діяльність зробила цю ложу досить 
відомою, аж навіть у Петербурзі, через що її Олександр І наказав закрити 
у 1819 р. [4, c. 64]. 

Керівництво полтавської ложі хотіло прилучити до громадянської 
діяльності місцевих дворян. Заради цього було навіть утворено окрему 
ложу, куди мали увійти ті, кому б дозволили отримати право стати 
масоном. Усі товариства проводили активну пропагандистську 
діяльність аби підняти культосвітній рівень населення.  

Київська ложа «Соединенных Славян», яка була заснована у березні 
1818 р. була створена аби сприяти створенню дружнім стосункам між 
поляками, українцями та росіянами, проте сама назва наштовхує на 
роздуми про те, що метою партії була не лише дружня діяльність. 

Цікавим було і те, що масони створювали в Україні підконтрольні 
йому таємні товариства і громадянські організації, щоб з їх допомогою 
реалізувати власні плани. Однією із таких організацій було 
«Малоросійське таємне товариство», де його членами були В. Тарнав-
ський, С. Кочубей, С. Алексєєв, Д. Алєксєєв [2, c. 4–6].  

Через постійні утиски, переслідування українським масонам було 
дуже важко  створити єдине бачення майбутнього України. Вони не 
змогли зробити головного: створити об’єднуючу місію у грома-
дянському житті суспільства, що досить успішно змогли зробити їх 
західні колеги.  

Саме в другій половині XIX ст. масонство перейшло від дворянсько-
королівського до соціально різноманітного, адже до 20-х рр. XIX ст. 
основними представниками масонства були шляхетські родини 
Капністів, Лукашевичів, Скоропадських, Тарновських то потім через 
утворення української інтелігенції в ложах збільшується кількість 
науковців, юристів, архітекторів – провідної, а головне досить 
зацікавленої у змінах частини суспільства. Саме завдяки цьому масони 
стали менш містичним утворенням, а більш налаштованим у 
національних та політичних змінах [6, c.104–105].  

Особливо важко масонству було розвиватися в Україні, адже навіть 
будь-які організації, які цікавились питанням буденності, громадськості 
дуже сильно не подобались місцевій владі, бо могли стати першим 
кроком до проявів тих настроїв серед населення, які могли б 
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дискредитувати владу. Тому частим явищем було їх закриття, заборони 
на функціонування, діяльність у підпіллі, що лише ще більше спонукала 
активне населення до поширення своєї діяльності.  

Упродовж усього існування масонства до нього ставились вороже, з 
пересторогою, адже вважали усю цю утаємниченість поганою та такою, 
яка несе небезпеку населенню [7, c. 83]. 

Масонство від першої масонської ложі і до кінця XIX ст. прагнуло 
вибороти ту свою громадянську позицію, проте через постійне 
перебування під владою двох іноземних держав їх діяльність постійно 
придушувалась, в той час, як в інших країнах становище масонства було 
набагато кращим та можна сказати навіть шанованішим.  

Особливо погіршилося становище масонства наприкінці XIX ст., 
коли Г. Пасеж почав видавати свої «викривальні» статті, які насправді 
були просто наклепом. Він стверджував, що масони вбивають людей, 
негативно впливають на суспільство, звинувачували у кумівстві. 
Незважаючи на все, масони продовжували свою діяльність: сприяли 
переходу до обов’язкового світського навчання, активно залучались у 
боротьбі проти важких недуг, намагались заборонити смертну кару, були 
проти дискримінації жінок. А з часом цей рух навіть став на боротьбу в 
інтелектуальному та соціальному житті. 

Тому значення масонства у громадянському суспільстві від початку 
його заснування на території України і до кінця XIX ст. є дуже важливим 
питанням, адже в той час суспільство, пробує змінити своє становище, 
незважаючи на усі перипетії та заборони зі сторін країн, в які воно 
входило, а саме масонство сприяє розвитку громадянського суспільства.  
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