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Ïåðåäìîâà

ÍÀÖ²ªÒÂÎÐÅÍÍß ² ÄÅÐÆÀÂÎÒÂÎÐÅÍÍß
Â ÐÀÊÓÐÑ² ÏÎË²ÒÈ×ÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ

Ì. ². Ìèõàëü÷åíêî

Íåìàº í³÷îãî ïîñò³éíî ñò³éêîãî,
íåçì³ííîãî. Íàâ³òü ñêåë³ çì³íþþòü
ôîðìó ï³ä âïëèâîì â³òðó, âîäè,
òåìïåðàòóðè, ñîíöÿ ... Ëþäñòâî
òåæ ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ.

***

Однією з форм існування людства є етноси, нації. І вони в іс-
торичному часі постійно змінюються. Сучасна Франція дуже різ-
ниться з королівством франків і з Галлією часів Юлія Цезаря. Ера
«чистих» етнічних націй відійшла в минуле. Залишилося кілька
етнічних відносно ізольованих націй, але й вони триматимуть іс-
пит перед невблаганним часом. Хто може передбачити долю
японської нації на кілька століть? Уже за кілька десятиліть після
ІІ світової війни з цілковито «закритої» етнічної нації вона стала
частково відкритою для діалогу з іншими етносами, націями,
особливо у сфері міжетнічних одружень.

Ми спостерігаємо еру завершення процесу світового масшта-
бу переходу від етнічних до громадянських (політичних) націй.
При цьому варто врахувати помилковість макрсистско-
сталінської тези, що формування націй пов’язано з переходом до
капіталізму (Сталін «Марксизм і національне питання», 1913;
Велика радянська енциклопедія, вид. 3, поняття «нація»).

Термін «нація» (від латинського) «Natio» — плем’я, народ)
почав використовуватися в Стародавньому Римі і зовсім не був
пов’язаний з формаційною періодизацією історії (наука не винна
в обмеженості знань «класиків» марксизму-сталінізму). Цей тер-
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мін означав історичну спільність людей, що склалася на певній
території, користувалася певною загальною (державною) мовою,
мала спільні політичні та економічні і культурні зв’язки. Оскіль-
ки Римська імперія була багатоетнічною, то цього розуміння бу-
ло цілком достатньо для визначення ознак римського народу в
розумінні протонації, де для приналежності до цієї історичної
спільності було римське громадянство.

Усі дискусії навколо поняття «нації» — марксистські, позити-
вістські, фашистські, постмодерністські — не виходили за межі
стародавнього розуміння, а лише волюнтаристські перебільшува-
ли значення однієї ознаки — економічної, культурологічної, ет-
нічної (спроба знайти «чистих» арійців і т. д.) або ідеологічної
(нація сформована як ідеологічна спільнота на ідеологемі «про-
летарський інтернаціоналізм» або «віра, цар, батьківщина» —
«радянський народ», «росіяни»).

Найбільше розбіжностей у розумінні поняття «нація» було в
часи Середньовіччя. Але вже в епоху буржуазних революцій
склалися два провідні підходи до визначення нації: а) за «кро-
в’ю» — слов’яни, романо-германські нації, англо-сакси, араби,
євреї і т.д.; б) за громадянством — канадці, громадяни США, авс-
тралійці, бразильці, аргентинці і т.д.

І тут є багато суперечностей. Наприклад, що таке іспанці? Іс-
панська нація склалася з іберійських етносів, арабів, євреїв, рим-
лян і т. д. Андалузці, каталонці, баски вважають себе іспанцями
тільки за громадянством. Тобто іспанська нація, суворо кажучи,
громадянська нація. Як і французька, германська, британська і
т. д. Деякі громадянські нації складаються навіть з різних рас —
північно-американська (европеоіди, негроїди, азійці і т. д.), ро-
сійська (европеоїди, азійці) бразильці і т. д.

Можна зробити загальний висновок: епоха етнічних націй за-
кінчується, панує епоха громадянських націй. Відбувається вели-
ке переселення етносів, вони змішуються. Глобалізація — еконо-
мічна, політична, науково-освітня, культурна — сприяють цьому,
перетворюють нове переселення народів в об’єктивний процес
світового масштабу.

Усі традиційні критерії визначення нації — спільність по-
ходження, спільність мови, спільність культури, спільність ре-
лігії — піддаються ерозії. В той час як громадянство, спіль-
ність території та спосіб життя стають визначальними в
класифікації націй. Етноси — араби, слов’яни, германці, гали і
т. д. — породили численні громадянські нації, які не зважають
на етнічні корені. У нових громадянських націях можуть вико-
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ристовуватися кілька державних мов, співіснувати кілька куль-
тур, релігій.

Звідси — методологічний висновок: потрібен новий модерний
підхід до визначення і класифікації сучасних націй. Сучасна мо-
дерна нація — це історична спільність людей з єдиною територі-
єю, державністю, способом життя. Етнічні, культурні, релігійні,
мовні моменти у модерній нації є вторинними критеріями фор-
мування і функціонування, хоча окремі з них можуть у певні пе-
ріоди набувати великого політичного значення.

Суттєвою ознакою сучасних модерних націй є їх симбіоз-
ний характер в етнічному, культурному, релігійному та інших
планах. Візьмемо одну з найбільш консервативних націй —
британську. Вона складається з різних рас, етносів, релігійних
і культурних громад. Інколи ці громади досить ізольовані. Це
стало підставою для заяви у свій час прем’єр-міністра Великої
Британії Гордона Брауна, що принцип мультикультуралізму в
британській нації не діє, деякі етнічні та релігійні громади не
бажають інтегруватися в британське суспільство. Як бачимо, у
формуванні британської громадянської нації є великі пробле-
ми. Такі проблеми виникають у більшості країн, коли одна або
кілька етнічних або релігійних спільнот не бажають інтегрува-
тися у велику громадську націю (чеченці в Росію, китайці у
США, турки в ФРН, араби у Францію, мусульмани в Індію, ка-
талонці і баски в Іспанію, курди в Туреччині, Сирії та Іраку і
т. д.) Виникає напруженість у державі, коли співіснують не-
дружні етнічні, релігійні, культурні спільноти.

Візьмемо для прикладу сусідню Росію. Слов’янське і псевдо-
слов’янське1 населення стрімко скорочується, мусульманське,
навпаки, зростає. У цьому криється внутрішня слабкість Росії,
звідки ідеї і рухи «Росія для руських». Країна швидко наближа-
ється до фундаментальних змін, навіть якщо не враховувати ки-
тайську експансію. Нація «росіян» розколюється і може переро-
дитися, коли «слов’яни» будуть у меншості, а етнічні українці і
білоруси будуть стрімко тікати на свою етнічну Батьківщину.
Крім того не варто відкидати сценарії нової громадянської війни
                     

1 Формування південно-східних князівств (Володимирського, Суздальського,
Ростовського, Московського, Тверського та інших відбувалося шляхом військової
колонізації (Конкістадоризації) фіно-угорських і тюркських територій і племен.
Спочатку їх навертали у християнство, а потім усіх православних записували
«слов’янами». Новітні палеонтологічні і генетичні дослідження свідчать, що біль-
шість росіян, так званих «слов’ян» — це фіно-угри і тюрки. / Див.: Михальченко Н.
Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. — К.: ІПі-
ЕНД, 2013. — С. 340.
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на етнічно-релігійному ґрунті (дві чеченські війни вже було) або
військового зіткнення Росії та Китаю.

Сила громадянських націй у поєднанні різних генофондів
рас та етносів. Таке поєднання, як відомо, посилює життєздат-
ність нації. У громадських націях суперечливо, не завжди гар-
монійно, але вже таки взаємодіють різні форми культури, різні
цінності способів життя. Це може посилити напруження всере-
дині нації, але за розумного подолання цих суперечностей теж
посилює націю.

Процеси формування сучасних модерних націй в епоху нового
витка глобалізації тільки прискорюється. Нині відбувається глоба-
льне переселення народів. Порівняно з ним переселення народів
III—V століть видається незначним. Наприклад, із країн постсоціа-
лістичного табору емігрували десятки мільйонів осіб. Тільки з
України виїхало більше 2 мільйонів продуктивного населення. А
якщо взяти ще й населення Азії та Африки, яке класово емігрує в
Європу, Америку, то масштаби еміграції грандіозні. Деякі країни
задихаються від потоку емігрантів. Тому в них зростає популярність
консервативних, традиціоналістських партій, рухів, які виступають
проти широкої еміграції, в захист інтересів титульних етносів.

Будь-яка нація повинна знати відповідь на питання: звідки
джерела нації, чому ми тут знаходимося, куди ми рухаємося?

Суспільна наука дозволяє дати більш-менш точні відповіді
на ці запитання. Нація, що сформувалася на території Внутріш-
ньої Древньої Русі, включила в себе частково давньокиївських і
частину прикарпатських і карпатських слов’ян, а також залиш-
ки степових народів. Тому сучасні генетики знаходять у кіст-
ках українців і гени сарматів, печенігів, чорних клобуків і т. д.
Але так званих «варягів» (норманів) не знаходять. Тобто, заго-
ни «варягів» були малочисельні, не вплинули на генофонд
українців. Що вже говорити про росіян, де «варязькими» коре-
нями і не пахло.

Але повернімося до сучасності, до модернових націй. Так уже
склався історичний процес, що виживають нації, які сформували
державність або формується держава, у якій формується нова син-
тезна нація (США, Канада, Бразилія, Аргентина, Швейцарія і т. д.).
Де процеси державотворення і націєтворення віддбуваються пара-
лельно.

І тут критерієм державотворення і націєтворення виступає
єдиний, загальний критерій — політика, створення національної
держави. Питання мови, культури, національної економіки під-
порядковуються цьому критерію.
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Так, сучасній світ складається з культурно-історичних спіль-
нот, об’єднаних мовою, релігією, традиціями, історичною
пам’ятю і ще багатьма факторами. Частина цих спільнот оформ-
лена у державі, частина ні. Та частина, яка оформлена у державні
організації, зберігає національну визначеність. Араби розселені
на великих територіях, але нації арабські чітко визначені — єги-
петська, сирійська і т. д., культурно-історичні спільноти, які не
мають своєї державності, щезають з історичної реальності (анда-
лузці, бретонці, чукчі і т.д.), не стають повноцінними націями.
Тож у другій половині XX століття почався процес національно-
визвольних революцій, формування державності етносами Афри-
ки, Азії, Океанії, Європи, який зветься «ренесансом націоналіз-
му». Шотландія, Каталонія, Басконія мають шанс оформити свою
націю, але для цього їм потрібно сформувати власну державність.

Держави мають загальні характеристики як соціальні інститу-
ти і кожна з них унікальна за територією, складу населення, спо-
собу життя і т. д., кожна з них унікальна за політичною системою
і за проведенням політики: одна прагне до світової або до регіо-
нальної експансії, інша — самозберегтися, третя — до когось
більш сильного прихилитися чи приєднатися (як риба-лоцман,
яка супроводжує акулу). Кожна держава має державницьку ідео-
логію: чим вона себе уявляє, куди йде, які права та свободи надає
своїм громадянам і т. д.

Тобто державотворення має здійснюватися за якоюсь теоре-
тичною моделлю, на основі комплексного аналізу, що було, що є,
що передбачаємо в майбутньому. Це особливо важливо для
України, яка здійснює великій перехід від частини імперії до са-
мостійної нації та держави.

***

Переважна більшість реформ і модернізацій приречена на по-
разку тому, що не здійснено теоретичного аналізу ситуації в
Україні, відсутній теоретичний системний підхід до них, навіть
за бажання їх здійснити. Наприклад, економічна модернізація без
політичного, правового, інформаційного, кадрового, екологічно-
го та інших форм її забезпечення суто економічними засобами
практично нездійсненна. Ми вже не говоримо про передвиборчі
обіцянки одномоментної модернізації України, які є суто пропа-
гандистськими міфами.
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Як на практиці здійснити теоретично визначені економічні
реформи, якщо вони не відповідають політичним цілям або не
пов’язані з політичною модернізацією України: яку державу ми
будуємо; яка система політичних інститутів складає державу як
політичний механізм; які політичні партії пропонують сучасний
модернізаційний проект; на яких засадах і в якому напрямі буду-
ється внутрішня і зовнішня політика України тощо. Особливо,
якщо хоча б частина цих політичних характеристик не закладена
в Конституції України, в її найважливіших доктринах внутріш-
ньої і зовнішньої політики.

Фактично, не здійснений аналіз кризи в політичній теорії, ко-
ли класичні теорії консерватизму, лібералізму, християнської де-
мократії, соціал-демократизму, комунізму, фашизму, анархізму в
ХХІ столітті виявилися неспроможні пояснити глобальну ситуа-
цію у світі, і вчені шукають нові наукові парадигми передбачення
майбутнього. Може, настала взагалі криза в теоретичному пі-
знанні і потрібні кардинально нові підходи для теорії і практики
політики?

Ідеться не тільки про загальну теорію політики, а й більш ву-
зькі галузі політики, для яких необхідні часткові політичні теорії.
Особливо в галузях політичної економії, соціальної, демографіч-
ної, інституціональної, національної політики і т. д. Зокрема, по-
требує осмислення проблема, чи має Україна політичну теорію
розвитку: хто ми є, що хочемо будувати, який у нас політичний
авангард, які засоби політичного будівництва і т. д.?

Якщо ми не знаємо, чим у реальності є Україна, як же ми мо-
жемо розробляти плани її модернізації в політичному й економіч-
ному планах?

Можна відштовхнутися від виступів президентів України, ко-
лишніх і теперішнього, народних депутатів, політиків на числен-
них ток-шоу, де майже одностайно твердиться, що Україна —
олігархічна, корумпована держава. У цьому разі теоретичний
проект модернізації України може передбачати вивчення реаль-
ного об’єкта і засоби: економічні, політичні, правові, організа-
ційні і т. д. трансформації в щось інше, наприклад, у напрямі,
який окреслений у статті 1 Конституції України.

Якщо ми ставимо за мету модернізацію наявної моделі Украї-
ни, то зробимо модернізовану олігархію і корупцію.

Отже, теоретичний проект модернізації теперішньої України
— це фактична відмова від шляху розбудови напівдемократичної
олігархічної держави і перехід до розбудови сучасної європейсь-
кої країни. І тут потрібні, насамперед, політичні рішення на ос-
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нові сучасних політичних досліджень: яку частину суверенітету
ми готові передати ЄС, які стратегії боротьби з корупцією і т. д.
Але потрібні не стільки розповіді, що думають Платон, Арісто-
тель або Маркс щодо модернізації країни, а починати слід з прос-
тої інвентаризації: що у нас є позитивного і негативного, як усу-
нути негативне і розвинути позитивне, як змінити в кращий бік
політичну систему тощо.

Соціологічні дослідження свідчать, що у населення України
дуже низька довіра до головних політичних інститутів влади —
Президента і його Адміністрації в центрі та регіонах, аж до Вер-
ховної Ради України, Кабінету Міністрів, Конституційного суду,
до прокуратури і судів. То чи не пора провести незаангажовані
політологічні та правові дослідження: в чому тут річ і що робити
у цій ситуації. Вважаємо, що в цьому зацікавлений не тільки на-
род, а й влада.

Поки теоретична та ідеологічна боротьба відбувалася в річищі
протистояння класичних теорій капіталізму та марксизму і три-
вала інша — третя світова, так звана «холодна» війна (хоча іноді
вона була і дуже «гарячою»), то цілі блоки народів, інколи при-
мусово, вирішували, яку політичну теорію прийняти, яку полі-
тичну практику здійснювати.

Коли це глобальне протистояння закінчилося перемогою
США та їх союзників, то і США з союзниками, та й багато інших
країн, замислилися: ворог щез, що робити далі? По-перше, це зав-
дання виникло політично, оскільки назріла політична переструк-
туризація світу. По-друге, проблема постала економічно: як пе-
ребудувати економіки протистояння, де панували військово-
промислові комплекси? Як їх перевести на мирну продукцію?
По-третє, питання постало цивілізаційно: на якій новій основі
будуть співробітничати, конкурувати держави світу. Тероризм
теж повинен базуватися на певній ідеологічній або політичній
основі: релігії, світських ідеях і цінностях, расових ідеях і т. д.
Фактично, безперервні кризи кінця ХХ — початку ХХІ століття
пов’язані з духовною кризою людства у цей час.

Поряд з глобалізацією світу відбувається процес світової
фрагментації, національного ізоляціонізму, що слід осмислити
теоретично: чому загальмувалася євроінтеграція, азійська й аф-
риканська, звідки проблеми всередині НАТО, чому знизився ін-
терес до ідей славянської, арабської єдності, куди щез світовий
комуністичний рух і рух країн «третього світу»? Тим часом різ-
ко зросли націоналістичні рухи в Азії, Африці і Європі, особли-
во в країнах колишнього «соціалістичного табору». Класичні
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політичні теорії ХХ століття нічого не пояснюють і не прояс-
нюють.

Складається враження, що «чисті» політичні теорії та ідеології
втрачають вплив і прагнуть поєднатися з економічними, соціаль-
ними, національними. Виникають синтезні політико-економічні,
політико-соціальні, нові національні теорії та ідеології. Навіть
соціал-демократична ідея «соціальної держави» втрачає популяр-
ність на користь національній прагматичній державі з гаслом:
«хто не працює (з тих, хто може працювати), той не їсть».

Логіка нового політичного мислення відкидає глобальні супе-
речності класів, ідеологій, політик і звертає увагу на протиріччя
«середнього рівня»: тероризм, регіональні конфлікти, новий на-
ціоналізм, соціальна політика в країні, права людини і т. д. Тобто
перед нами завдання: не дивитися за обрій світу, де там «комуні-
стична цивілізація» або «велике суспільство благоденства», а як
робити маленькі кроки щодня, поліпшуючи життя. Це завдання і
теоретиків, і практиків. Дослідники мають перебудуватися в
цьому напрямі.

Частково такі дослідження, зокрема в НАН України, прово-
дяться. Але хто науковців слухає, хто читає їхні праці? Тут річ не
тільки у формі рекомендацій науковців, а й у рівні готовності
влади сприймати ці рекомендації. Якщо владі зручно працювати
у цій політичній системі і у цій системі політичних відносин, то
усі теоретичні рекомендації не будуть сприйматися, у якій би фор-
мі вони не розроблялися, а науковці такому режиму не потрібні.
Достатньо мати кілька політпропагандистів, які в усіх ток-шоу
говорять, що в країні усе чудово, реформи йдуть, життя стає де-
далі веселішим. Особливо, якщо взагалі обговорення корінних
проблем держави витискується зі ЗМІ і заміщується «милом»,
безкінечними неукраїнськими арт-шоу, тусовками, ошуканськи-
ми конкурсами. Може, на екрані телевізора і весело, але в реаль-
ному житті погано, незатишно.

Соціологічні і політологічні дослідження показують, що рі-
вень бідності зростає, рівень свободи і правової захищеності па-
дає, а з телеекранів нам демонструють тусовки дітей і трутнів-
коханок «нових українців», які одна перед одною похваляються
одягом, коштовностями, відпочинком на елітних курортах і т.д.
Звідки ж буде в країні творчий настрій на модернізацію, на рефор-
ми? Може, формуються інші політичні настрої: війна палацам і
дармоїдам, які можуть перетворитися в бунт.

Уже впродовж багатьох років політологи доводять владі, що
соціальне розшарування, демонстрація розкішного життя бага-
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тих, всевладдя бюрократії вбивають модернізаційний ентузіазм
мас. Але усе традиційно котиться до прірви, протестний потенці-
ал суспільства зростає, ні політичні, ані економічні реформи не
відбуваються.

І тут потрібно замислитися, чи знаємо ми суспільство, в якому
живемо? Відповідей багато. Одне суспільство ми знаємо з екра-
нів телевізорів. Інше, коли подорожуємо Україною. Третє — за-
крите від багатьох, суспільство корупційних, тіньових відносин.
Четверте — модель відповідно до наукових досліджень і т.д. Яке
ж справжнє? Усі справжні. І що ж нам з цією «справжністю» ро-
бити? Закликати народ до бунту, шукати «президента-героя»,
який виведе країну з кризи і приведе до прекрасного майбутньо-
го? Усе це було, а результату не дало.

Є тільки один шлях — через вибори формувати керівництво
країни, перебудовувати її згідно з рекомендаціями науки, а не по-
стійно ґвалтувати державу, коли почергово клани захоплюють
владу.

Об’єктивний науковий аналіз свідчить, що політичні інсти-
тути України після здобуття незалежності майже не змінили ні
змісту діяльності, ані форм, хоча і був «обрізаний вказуючий
перст Москви». Замість усебічного контролю ЦК Компартії
України з’явився контроль Адміністрації Президента України,
яка розташовується у тому самому приміщенні. І для політич-
них інститутів не треба було змінювати стиль роботи: роби те,
що кажуть. Закон це «про людське око». Так видається із зовніш-
нього боку.

Але всередині політичних інститутів сталися суттєві зміни:
політики і бюрократія впритул підійшли до своєї мети — прива-
тизувати державу і перетворити владу в товар, у засіб збагачення
через надання корупційних послуг. Нікого не дивує, що президен-
ти, прем’єр-міністри, депутати Верховної Ради стають мільйоне-
рами і мільярдерами (начебто гроші вони беруть з повітря), що
хабар став нормою життя держави. Отже, відбулася «внутрішня
корозія» політичних інститутів, яка зменшила їх функціональну
ефективність, навіть порівняно з радянською добою. І коли дер-
жава та інші політичні інститути починають деградувати, дегра-
дує уся система суспільних відносин. Причини і процеси цього
варто досліджувати.

Слід порушити і наступну проблему: у галузі політичної те-
орії розквітає повна концептуальна і методологічна анархія,
яка видається за пізнавальний плюралізм. Цей, так званий
«плюралізм», на відміну від реального, який надає науковцю
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право вибору дієвої методології, а не використовувати без
упорядкування звалища будь-яких методів, веде до нігілізму і
непорозуміння дослідників. І це видається за постмодернізм і
фундаментальні уявлення про джерела розвитку політичної
науки та зростання наукових знань. У таких умовах модерно-
вий постпозитивізм (Т. Кун, І. Лакатос, П. Фейєрабенд та ін.)
видаються величними методологами. Пояснення ними різних
стратегій дослідження суперечностями політичного процесу і
неоднозначністю досліджуваної політичної дійсності видаєть-
ся чимось усталеним і наче марксистським. А концепція соціо-
культурної і економічної детермінації політичних явищ, яка
поки що дає найбільш плідний результат досліджень, сприйма-
ється прихильниками словесного постмодернізму як щось за-
старіле.

У той же час, відходячи від примітивізму голого антикомуніз-
му, західна політична думка модернізує класичні методології пі-
знання і навіть не відмовляється від класового аналізу в сучасній
формі. Дедалі більше на Заході концепція соціокультурної й еко-
номічної детермінації наукового пізнання поєднується з раніше
сформованими теоріями. А. Лебон, Вебер, Ортега-і-Гассет, Гелб-
райт та інші дослідники залишаються популярними. Тому пізнава-
льна криза у західній політології долається швидше. Узагальню-
ються факти нової політичної світової реальності з допомогою
понятійного апарату, розвинутого в попередніх теоріях. Інакше
кажучи, разом з визнанням цінності класичних політичних теорій,
їх пізнавальною модернізацією, яка допомагає узагальнити нові
факти, наука демонструє, що теоретично криза долається, полі-
тична теорія впливає на сприйняття переструктуризації світу, ви-
знається стійкість фактів існування однополюсного світу, посту-
пової демократизації світу, пошуку моделей глобалізації, інтегра-
ції регіонів у наднаціональні блоки, союзи і т. д. Причому науковці
показують, що політична та економічна інтеграція ідуть поряд.

Крім того, такий інноваційний підхід доповнюється цінніс-
но-нормативним, куди включені «ідеографічні» методики, ске-
ровані на пошук внутрішніх причин поведінки (внутрішня по-
літика, економічні інтереси, психологія і т. д.) політичних
партій, груп, особистостей. Тут продовжується політологічна
традиція М. Вебера, Л. фон Мізеса, Ф. А. фон Хайєка та ін. Не
варто також забувати інституалістського, емпірико-реаліст-
ського, системно-структуралістського, функціоналістського,
нормативістського і т. д. підходів, які нині перехрещуються,
доповнюють один одного.
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Новий синтетичний підхід (інколи він зветься «постнеокласи-
чним») відображає прогресивні тенденції розвитку політичної
науки і зростання політичних знань, тому що науковці прагнуть
вивчати реальні процеси, а не відмовлятися від їх вивчення під
приводом «падіння» усіх методологій.

***

Мабуть, найважливішим завданням сучасної політичної теорії
є пошук моделей держави майбутнього. Після того, як виявилися
ілюзорними концепції «великого суспільства благоденства» —
«безкласової держави», постало питання: куди йти, що будувати?
Будувати соціальну державу привабливо. Але у ній зростає пара-
зитарна верства, і держава не в змозі задовольняти її вимоги. При
цьому йдеться про тих, хто спроможний працювати, але не пра-
цює. Зростає частина людей, які за працю хочуть отримувати не-
обґрунтовано високу зарплатню, зростає також частина парази-
тарної бюрократії і т. д.

Особливо актуальним теоретичним питанням є створення
моделей постсоціалістичних держав. Спроби зробити їх «захід-
ними демократіями» приречені на поразку. Наприклад, США і
Росія. США — це об’єднання держав (штатів) зі своїм законо-
давством, яке тільки в деяких моментах підпорядковується за-
гальнонаціональному, а самі штати (держави) є багатонаціональ-
ними. Росія — це за формою федерація, а по суті — унітарна
держава, де «федеративне» законодавство охоплює усе правове
поле, а національні автономії мають законодавство «другого»
сорту. У США усталена демократія, а у Росії усталене самодер-
жавство (цар, імператор, генеральний секретар, президент). У
кожній постсоціалістичній країні свої особливості, свій шлях,
який не завжди веде до демократії, навіть «керованої». Тому
кожна постсоціалістична країна реалізує свою унікальну мо-
дель держави.

Для України така модель «прописана» лише приблизно у Кон-
ституції, яка постійно змінюється. Головне, що навіть суб’єкт
державного будівництва у нас чітко не прописаний. Чи то «народ
України», чи то «український народ», чи то «українська політич-
на нація». І це не дрібниці. Змінюється зміст і обсяг історичного
суб’єкта.
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Також залишається невирішеним питання політичного ку-
рсу країни на майбутнє. Задекларовано курс на євроінтегра-
цію, але практично в цьому напрямі нічого не робиться згідно
з вимогою ЄС. Тобто практичної програми євроінтеграції не-
має, декларації залишилися деклараціями. А лякати ЄС, що,
якщо асоціації не буде, то підемо у Митний союз, — безперс-
пективно.

Отже, треба розв’язувати три проблеми. Перша — теоретична
розробка курсу країни на десять—п’ятнадцять років. Друга —
розробка і реалізація практичної програми євроінтеграції, яка б
складалася з великої кількості конкретних програм: політичної,
економічної, правової, інформаційної, освітньої і т. д. Третя —
проведення конкретної політики, щоб декларації не розходилися
з практикою.

Для нас важлива теоретична розробка курсу на десять —
п’ятнадцять років. Тому політична теорія в Україні повинна, по-
перше, стикуватися хоча б з європейськими політичними погля-
дами, по-друге, вирішувати потребу теоретичного забезпечення
практичної політики. Інакше і надалі наші політичні лідери бу-
дуть робити суперечливі заяви. Їх не сприйматимуть ні на Заході,
ані на Сході.

Теоретико-методологічною основою подальшої розробки по-
літичної теорії в українському контексті повинні залишатися
перевірені конретно-історичний, порівняльний аналіз, систем-
ний підхід, поєднання теорії та практики і т. д., а не якісь супе-
роригінальні постмодерністські підходи. Сучасна політична те-
орія осмислює політико-режимні трансформації, які не виходять
за межі нормальних і детерміновані системними змінами у світі,
зокрема, на пострадянському просторі. Інша річ, що пострадян-
ська українська практика здійснюється не згідно з теорією,
оскільки низька якість владної еліти і корупція суперечать реа-
лізації теорії, тому теорія не може стати високоефективним ін-
струментом соціально-політичних перетворень. Тому актуаль-
ними науковими завданнями досліджень у сфері політичної
теорії є:

* на основі узагальнення і систематизації основних методоло-
гічних підходів проаналізувати теоретичні моделі сучасних дер-
жав різної ідеологічної та політичної орієнтації;

* розглянути різні теоретичні концепції постсоціалістичних
трансформацій держави і визначити різницю у підходах до полі-
тичної модернізації. Особливо важливо побачити відмінності між
романтичними і прагматичними моделями;
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* виявити продуктивність різних концепцій «транзиту»,
«множинності модернів», «національних моделей демократії»,
«політичної і соціальної стабільності» і т. д.;

* узагальнити основні науково-теоретичні парадигми в полі-
тичних дослідженнях, присвячених сучасним політичним змінам
різного спрямування: у демократичних, напівавторитарних, авто-
ритарних державах; проаналізувати критерії їх класифікації, ета-
пи розвитку;

* проаналізувати пізнавальні можливості традиційних і нових
підходів до глобального розвитку та лінійно-прогресивного, цик-
лічного руху по колу і т. д.;

* тривають дискусії з проблем різновекторності динаміки по-
літико-режимної трансформації постсоціалістичного світу, про
«переходи усередині переходів», основи консолідації націй, дер-
жав, про теорії «четвертої хвилі демократизації» і т. д.;

* потребують поглибленого аналізу прогнозні моделі розвитку
світу і конкретно України.

Можна констатувати, що осмислення необхідні і для хвиль
нової політизації та ідеологізації міждержавних і міжблоко-
вих відносин. У всякому разі, порівняльний аналіз тенденцій
світового розвитку має сполучатися із структурно-функціо-
нальним аналізом політичної та економічної переструктуриза-
ції світу.

Політична наука повинна могутніше виступити як раціо-
ціннісна складова модернізації українського суспільства. Якісний
прорив у теорії та практиці перетворень можливий, тим більше,
що до влади приходять представники хвилі «молодоукраїнців», з
якими дедалі більша частинка населення пов’язує свої надії, як і
наука.

Поки що можна дійти такого висновку:
* політичні теорії у річищі капіталізму і соціалізму вичерпали

себе. У деяких країнах (Австрія, Швеція, Китай, В’єтнам та ін.)
робляться спроби виробити синтезні теорії, які поєднували б
елементи капіталізму і соціалізму, і застосувати цей «третій»
шлях на практиці;

* класичні політичні теорії консерватизму, лібералізму, соці-
ал-демократії, християнської демократії намагаються модернізу-
вати і «запустити» в дію з брендом «нео». Насправді ці теорії
конвергуються;

* у деяких країнах робляться спроби «запустити» некласичні
неоімперські політичні теорії (Росія), посилаючись на свою уні-
кальність і специфічні традиції. Але це спроби проблематичні;
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* в Україні жодної політичної теорії остаточно не створено,
тому що країна застрягла на етапі «переходу» і розвиток іде по
«колу». Країна живе не за теорією, а за демагогічними гаслами,
які щораз висуваються (як старі і нові), але не реалізуються. Поки
що гаслом залишається розбудова демократичної, правової, соці-
альної держави і євроінтеграція.

***

Потрібно й осмислення історичної ретроспективи націєтвор-
чих і національно-визвольних процесів в Україні, сучасних тен-
денцій її національно-політичного і державного розвитку. Уза-
гальнення ідей — шлях до генерації знань, методологічних
підходів, теорій щодо перспектив України як суверенної держа-
ви, а українського суспільства — як соборної громадянської спіль-
ноти і політичної нації.
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1.1. Ìîäåðíà óêðà¿íñüêà íàö³ÿ.
Çàðîäæåííÿ, ôîðìóâàííÿ é óòâåðäæåííÿ

Î. Ï. Ðåºíò

«Малоруссы, малороссы (иногда называемые южноруссами),
представители одной из трех восточно-славянских народностей,
вместе именуемых русскими [курсив наш — О. Р.]» — так почи-
нається стаття про українців в одній з найпопулярніших з багато-
томних у Російській імперії енциклопедій, що в короткий період
часу з 1900 по 1909 р. витримала чотири стереотипних видання і
п’яте з додатковими двома томами. Здавалось би, позаду зали-
шилося «довге» ХІХ ст. з його пробудженням державних і не-
державних народів до усвідомленого національного буття і тут
тобі (вже у модерну добу!) такий анахронізм у вигляді гасла со-
лідного енциклопедичного видання… [1].

Але викладений у статті погляд на українців (малоросів) та їх
узаємини з іншими східно-слов’янськими народами — росіянами
(великоросами) та білорусами — був інтегральною частиною ро-
сійської державно-правної доктрини, яка постулювала існування
«триєдиного» «русского народа». Згідно з тією ж офіційною док-
триною, малороси як інтегральна складова триєдиного «русско-
го» панівного в імперії народу мали усі законні підстави вважати
себе співтворцями російської держави, її військових перемог та її
літературної російської мови. Тож значна частина українців ім-
перії тоді ще без внутрішнього конфлікту поєднувала в собі що-
найменше дві ідентичності, однією з яких була офіційна загаль-
норосійська («общерусская»).

Наскільки разюче іншим в імперську добу від сьогоднішнього
часу було значення деяких етнополітичних категорій, добре ілю-
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струє вже давно хрестоматійний вислів «Севастополь — город
русской славы, славы русских моряков». Коли цей вислів у варіа-
ціях народився у ХІХ ст., він однаковою мірою стосувався усіх
трьох східно-слов’янських народів, «вместе именуемых русски-
ми», а не вказував конкретно на один, хай і найбільший серед них
(якщо не брати до уваги офіцерський склад Чорноморського фло-
ту, періоду найбільшої його військової слави, то виявиться, що
серед його моряків переважали рекрути, а потім призовники з
українських губерній імперії). Сьогодні ж цей вислів у цілкови-
тому відриві від свого первісного значення перетворився на один
з найефектніших, сказати б — сакральних, пропагандистських
штампів-«аргументів» у спробах довести винятково російські
«історичні права» на це місто.

З іншого боку, попри усю формальну повноту прав (і без-
прав’я також), що їх мали в самодержавній імперії малороси як
індивідууми, вони, а вірніше та у часі постійно зростаюча чисель-
но частина з них, що відмовилася від дуалістичної ідентичності
на користь модерної, української, як усвідомлена спільнота пере-
бувала в значно гіршому становищі щодо можливості задоволен-
ня своїх національно-культурних потреб, ніж інші народи, не об-
тяжені офіційною належністю до державоформуючої у Російсь-
кій імперії нації. Парадокс реалій буття українців у Російській
імперії полягав у тому, що в той час, як інші її несхідно-
слов’янські народи, маючи свій визнаний у державі статус, най-
частіше — «інородців» (юридичних або лише тільки політичних),
на цій підставі вимагали, залежно від ступеня розвитку, задово-
лення своїх національно-культурних потреб (зазначимо — не
завжди безуспішно), то українцям доводилося виборювати саме
право вважатися і визнаватися з боку держави окремим народом,
аби тільки мати можливість заявити про свої національно-
культурні потреби та вимагати їх задоволення [2].

«Довге» ХІХ ст. у сфері національної політики Російської ім-
перії пройшло під впливом кількох паралельних, взаємопов’я-
заних процесів. Патріархальна поліетнічна імперія, якою Росія
була ще на початку ХІХ ст., сто років по тому під впливом росій-
ського націоналістичного дискурсу стрімко трансформувалась в
імперію національну — однієї великої російської нації, яка згідно
з офіційною державно-правною доктриною охоплювала собою
все східно-слов’янське населення імперії. З іншого боку, націо-
нальні рухи серед народів імперії прямо ставили під сумнів саму
можливість здійснення названої вище трансформації Російської
імперії. Успішність або неуспішність цієї трансформації чи не в
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першу чергу залежала від долі в імперії українського руху, який
самим вже тільки фактом свого існування руйнував і спростову-
вав основу-основ для побудови імперії однієї панівної російської
нації — офіційну доктрину про «триєдиний» «русский народ».
Багатомільйонне селянське українське населення (малороси) з
розмитою, часто з подвійною, невиразною, ще не сформованою
ідентичністю являло собою поле запеклої битви, на якому, в кін-
цевому рахунку, без перебільшення вирішувалася доля імперії.
Це був своєрідний етнічний субстрат, з якого влада Російської
імперії цілком могла у ХІХ ст. виростити собі надійну опору, пе-
ретворивши позірну доктрину про «триєдиний» «русский народ»
у реальну дійсність. Так само органічно і нечисленні піонери
українського національного руху першої половини ХІХ ст., а по-
тім і продовжувачі їхньої справи шляхом послідовної національ-
но-культурної та політичної праці могли зростити на цьому ж ет-
нічному субстратові модерну українську націю [2].

Ще наприкінці XVIII ст. населення українських земель, інкор-
порованих до складу Російської імперії, характеризувалося знач-
ною перевагою корінних мешканців. На Лівобережжі українці
становили 98,1 % населення, Слобожанщині — 85,9 %, Правобе-
режжі — 88 %, у Степовій (Південній) Україні — 71,5 %. Упро-
довж XIX ст. населення України в межах Російської імперії зрос-
ло більше як утричі — з 7,7 до 23,4 млн осіб. Слід мати на увазі,
що таку значну динаміку спричинив не лише його природний
приріст, а й міграції інших етнічних груп. Міграційна політика
царизму стала одним із визначальних важелів «інтеграції» Украї-
ни до складу імперії: її поглинання та русифікації. Російський
царизм з допомогою усіляких пільг і привілеїв спонукав до засе-
лення українських земель представниками інших національнос-
тей, передусім німцями, греками, болгарами, сербами тощо. Най-
більше ж заохочувалися до цього росіяни.

Про колонізаторську національну політику царизму свідчить
структура міського населення України. Наприкінці XIX ст. ко-
рінні мешканці становили тут не більше третини. Найменше
українців проживало у великих містах: в Одесі, наприклад, їх на-
лічувалося не більше 6 % усього населення, навіть у Києві —
лише 22 %. Загалом у промисловості, на транспорті та в торгівлі
працювало трохи більше 9 % українців. А серед учених, митців,
медичних працівників, церковних служителів їх було й того мен-
ше — 0,5 %.

Наприкінці XIX ст. внаслідок переселенських рухів частка ко-
рінних жителів України зменшилася з 90 до 80 %. Натомість збіль-
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шилася кількість росіян: у той період частка останніх серед насе-
лення України становила майже 12 %. Найбільше їх було серед
чиновництва, купецтва й робітництва на Лівобережжі та Півдні
України. Разом із зрусифікованими українцями вони становили
тут більшість міського населення [2].

Українці в XIX — на початку XX ст. перетворилися на аграр-
ну націю, що визначальним чином вплинуло на формування пси-
хологічного, соціокультурного архетипу, а також здатність суспіль-
ства до самоорганізації, усвідомлення корпоративних та національ-
них інтересів і їх захисту [3].

Інкорпорація українських земель супроводжувалася нівелю-
ванням особливостей їх територіально-адміністративного уст-
рою, форм самоуправління, усталених судових інституцій тощо.
Україну взагалі «оголосили» природним продовженням Росії, а її
населення — спорідненим російському. На цій підставі не припус-
калася навіть думка про те, що в Малоросії мешкає народ зі своєю
багатовіковою історією, власними культурою, звичаями, побу-
том, мовою. Ідею автономії України в складі імперії було похо-
вано ще з ліквідацією Гетьманщини.

Одначе побоювання рецидивів національних виявів змушува-
ли царський уряд вдаватися до запобіжних заходів. Українські
міста заполонила російська бюрократія та військові. Тут вони по-
чувалися як повновладні господарі. А чиновники-українці, як і
заможні міщани та духівництво, також здебільшого зрікалися рід-
ної мови. Пожалування козацькій старшині прав російського дво-
рянства, теж серед іншого сприяло швидкому засвоєнню нею то-
дішнього варіанта російської мови. Оскільки найбільш очевид-
ним атрибутом кожного народу та вагомою підставою для його
ідентичності є мова, саме навколо мовного питання точилася ос-
новна боротьба в контексті «українського питання». Проте серед
української освіченої еліти були патріотично налаштовані люди,
які не сприймали русифікаторської політики царизму. У їхній
пам’яті жили культурні та державницькі традиції української ми-
нувшини.

Звернення до історичної пам’яті, дослідження минувшини та
сьогодення в історичному й етнографічному вимірах, започатку-
вання інституцій, що проводили таку роботу, — усе це важливі
складові початкового етапу процесу формування національного
самоусвідомлення у будь-якому національному русі. Ідею само-
бутності України живили історико-етнографічні праці, публіцис-
тичні та художні твори, що з’явилися в першій половині XIX ст.,
а також нові філософські та соціальні концепції, що поширюва-
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лись із Західної Європи. Так, великої популярності серед освіче-
них кіл набула теорія німецького філософа Гердера, який обсто-
ював ідею існування людства не в універсальних формах, а в
особливих національних виявах, головними з яких є мова й куль-
тура. Теорія Гердера стимулювала осмислення таких феноменів,
як національна самобутність, свідомість тощо [4].

Одним із визначальних чинників формування національної
свідомості в Україні стало поширення історичних знань. Воно
єднало людей усвідомленням спільності їхньої долі, викликало
почуття любові до Батьківщини, до славного та водночас тяжкого
минулого, відроджувало у пам’яті образи історичних діячів.
Знання історії України черпалися з козацьких літописів XVII—
XVIII ст. — Самовидця, Величка, Граб’янки, а також з «Історії ру-
сів». Рукописи цих творів переписувалися й поширювалися серед
освіченої громадськості. 1822 р. в світ вийшла перша узагальню-
юча чотиритомна праця з історії України Дмитра Бантиша-
Каменського. Автор обстоював право України на автономне ко-
зацьке самоврядування. Ще більше оригіналів документів (на
жаль, у тому числі й недостовірних) вміщено в п’ятитомній праці
з історії України Миколи Маркевича, що побачила світ у 1842—
1843 рр. У ній широко використано відомості козацьких літопис-
ців XVII—XVIII ст. Саме за цю працю Маркевича розкритикував
відомий російський літератор Віссаріон Бєлінський. У рецензії,
опублікованій у часописі «Отечественные записки», він засудив
автора за прагнення викладати історію України як самостійну,
незалежну від історії Росії. Одначе ні ця критика, ні те, що обидві
праці — Бантиша-Каменського й Маркевича — були надруковані
поза межами України (в Москві), не завадило їм набути широкої
популярності серед української інтелігенції. Вони сприяли утвер-
дженню у сучасників усвідомлення належності до окремого на-
роду зі славною та героїчною історією.

У зв’язку зі зростанням у широкої громадської цікавості до
української минувшини розгорнув активну діяльність з видання
рукописних пам’яток Осип Бодянський. Українець, родом із
Полтавщини, він став славістом за освітою та фахом, професором
Московського університету. У 1846—1848 рр. учений очолював
часопис «Чтения в императорском Обществе истории и древнос-
тей российских при Московском университете». На його сторін-
ках завдяки О. Бодянському вперше побачили світ такі пам’ятки
української історіографії, як «Літопис Самовидця», літописні
праці А. Рігільмана, П. Симоновського, а серед них і блискучий
анонімний історико-публіцистичний памфлет «Історія русів»,
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який засуджував запровадження кріпацтва та ліквідацію автоно-
много самоврядування на Лівобережжі і Слобожанщині [3].

Створена 1843 р. при київському генерал-губернаторові
Тимчасова археографічна комісія у своїй діяльності вийшла да-
леко за межі головного завдання, поставленого російським уря-
дом: довести, що Правобережна Україна й Волинь, приєднані до
імперії наприкінці XVIII ст., — «край истинно русский». Вели-
чезна кількість історичних документів, знайдених у громадсь-
ких і приватних архівах і виданих членами комісії під керівниц-
твом таких авторитетних істориків, як Михайло Максимович,
Микола Костомаров, Микола Іванишев та інші, доводила, що
насправді — це регіон український. Тож українська історична
наука безпосередньо впливала на формування національної са-
мосвідомості українців, набувала значення першорядного чин-
ника цього процесу.

Українське національне відродження нерозривно пов’язане з
діяльністю навчальних закладів, де виникали гуртки викладачів і
студентів, члени яких ставили за мету вивчати історію, мову, на-
родну творчість України, популяризувати ці знання серед широ-
ких верств населення. Одним із перших осередків національного
відродження стала Слобожанщина, де у листопаді 1804 р. було
засновано перший у підросійській Україні університет (відкрився
у січні 1805 р.). Він став не лише науково-освітнім центром Сло-
бідської й Лівобережної України, а й провідником національної
культури в краї. При університеті було засновано друкарню та
книгарню, започатковано видання газет, журналів, альманахів. Ці
видання висвітлювали не лише соціально-економічне та політич-
не життя регіону, а й історичне минуле українського народу, са-
мобутність його культури.

Перший в Україні масовий популярний часопис «Украинский
вестник», що виходив у Харкові з 1816 по 1819 р., проголосив
своїм девізом: «Сприяти всебічному піднесенню науки та літера-
тури». Часопис активно популяризував знання з історії, етногра-
фії, географії України, висміював схиляння багатьох українських
дворян і міщан перед усім іноземним, виховував шанобливе став-
лення до національної культури, радив широко використовувати
рідну мову на сторінках друкованих видань і публікувати нею
праці вчених. «Украинский вестник» першим серед журналів за-
початкував друкування матеріалів українською мовою. Зокрема,
професор (згодом — ректор) Харківського університету Петро
Гулак-Артемовський друкував тут рідною мовою свої поетичні
твори.
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Григорій Квітка-Основ’яненко довів, що українською мовою
можна писати й високохудожні прозові твори. Його «Малоросій-
ські повісті», видані в Харкові 1832 р., мали величезний успіх у
середовищі освіченої публіки, яка назвала їх автора батьком
української прози. А прості селяни, які також були знайомі з тво-
рами Квітки-Основ’яненка, шанобливо називали його народним
письменником. Навколо Квітки-Основ’яненка гуртувалася пере-
дова молодь Харкова. Як директор і режисер він керував робо-
тою стаціонарного професійного театру, репертуар якого попов-
нював своїми власними драматичними творами.

Під його безпосереднім впливом захопився літературною твор-
чістю українською мовою випускник Харківського університету
Микола Костомаров, який пізніше здобув славу видатного істо-
рика України. Та й усі написані ним у молоді роки драми та по-
еми — це художні твори історичної тематики. 1843 р. він опублі-
кував, а наступного року захистив дисертацію на здобуття
вченого ступеня магістра, спеціально присвячену вивченню на-
родно-поетичної творчості як важливого джерела достовірних ві-
домостей про історичне минуле України [5]. Ще один таланови-
тий вихованець Харківського університету (згодом — його
професор) Ізмаїл Срезневський започаткував записи з перших уст
і наукове вивчення українських народних пісень і дум на істори-
чні теми. У 30-х рр. XIX ст. в Харкові побачила світ його фольк-
лорна збірка «Запорозька старовина» (витримала три випуски).
Він же перший виступив 1834 р. в пресі за якнайширше викорис-
тання української мови, висловивши тверде переконання в тому,
що на неї чекає літературна слава.

До справи українського національно-культурного відро-
дження долучається й Київський університет, заснований 1834 р.
Його перший ректор Михайло Максимович упорядкував і видав
три збірки українських народних пісень. У такій самій збірці
Платона Лукашевича, що побачила світ 1836 р., вперше разом
були подані фольклорні записи, зроблені як у Східній, так і в
Західній Україні. Українська пісня, дума, казка так захопили
молодь, що вона побажала самостійно з перших уст робити за-
писи усної народної творчості та знайомити з ними широку
громадськість, публікуючи їх у періодичних виданнях чи окре-
мими книжками. Поступово вдосконалюється справа опрацю-
вання та популяризації фольклорних творів. Від простого запи-
сування дослідники переходять до наукового аналізу кожного
окремого твору. Національне відродження в Україні додавало
наснаги подвижникам національного духу, які дбали про масове
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поширення національної свідомості. Як важливий чинник у цій
справі їм добре прислужилася видана 1840 р. в Петербурзі збір-
ка поезій «Кобзар» тоді ще невідомого широкому загалу читачів
автора — Тараса Шевченка.

Пошук національної ідентичності представниками української
інтелігенції на початку XIX ст. не мав політичного забарвлення.
Його підживлювала тільки любов до рідної мови, літератури, іс-
торії, фольклору, звичаїв. Однак уже в 30—40-х рр. культурно-
просвітницька діяльність інтелігенції набуває перших ознак полі-
тичного характеру. Так, у стінах Харківського університету діяло
літературне об’єднання, започатковане студентами А. Метлинсь-
ким, Л. Боровиковським, О. Корсунем. У своїх поетичних творах
вони пропагували лицарські подвиги запорозьких козаків — цих
найактивніших, самовідданих захисників батьківщини, козацькі
громадські порядки як загальнолюдський ідеал суспільно-полі-
тичного устрою та соціальної справедливості. «Харківські рома-
нтики» були впевнені, що своїми творами, написаними по-укра-
їнськи, вони рятують «умираючу мову». З усім цим вони пов’я-
зували сподівання якщо не на автономний суспільно-політичний
устрій України, то принаймні на збереження звичного побуту та
давніх традицій її духовної культури.

На початку 40-х рр. ХІХ ст. одним із провідних центрів націо-
нального руху стає Київ. Студенти й молоді викладачі місцевого
університету організували таємний гурток «Київська молода»,
поставивши за мету сприяти розвитку духовних сил українського
народу й звільненню селян із кріпацтва.

Найактивніші діячі «Київської молоди» — учитель із Полтави
Василь Білозерський, службовець канцелярії генерал-губерна-
тора Микола Гулак і професор Київського університету Микола
Костомаров створили навесні 1846 р. нелегальну політичну орга-
нізацію — Кирило-Мефодіївське товариство (братство). Воно ді-
стало назву на честь відомих слов’янських братів-просвітників,
православних святих Кирила та Мефодія. У засіданнях товарист-
ва активну участь брали поет і художник Тарас Шевченко; пись-
менник і педагог, автор «Української граматики» й української
абетки, яка увійшла в історію під назвою «кулішівка» (нею й до-
нині друкують книжки), Пантелеймон Куліш; полтавський помі-
щик, педагог і журналіст, який здобув вищу освіту в Парижі, Ми-
кола Савич; поет і перекладач Олександр Навроцький; етнограф і
фольклорист Опанас Маркевич; педагог Іван Посяда; поет і пуб-
ліцист, автор правознавчого трактату «Ідеали держави» Георгій
Андрузький; педагоги Олександр Тулуб і Дмитро Пильчиков.
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Головною метою своєї діяльності Кирило-Мефодіївське това-
риство вважало утвердження національно-державної незалежнос-
ті України на основі демократичного ладу в конфедеративній
спілці з іншими незалежними слов’янськими країнами. Кожна з
цих держав мала б становити окремий штат або розподілятися на
кілька штатів. Київ мав стати центральним містом конфедератив-
ної спілки, в якому раз на чотири роки збирався б найвищий кон-
сультативно-регуляторний щодо міждержавних відносин орган
— собор (або сейм). Для загального захисту конфедерації від зов-
нішніх ворогів передбачалося створити невелике регулярне вій-
сько, а кожний штат мав би свої збройні сили та міліцейські фор-
мування. Усі громадяни мусили навчатися військової справи,
щоб бути готовими в разі війни стати на захист батьківщини. Де-
кларувалися також громадянські права Всеслов’янської конфеде-
рації й України в ній, передбачалися скасування станів, смертної
кари й тілесних покарань, обов’язкове початкове навчання, сво-
бода віросповідання. Члени братства виступали за повалення
царського самодержавства та ліквідацію кріпацтва у Російській
імперії.

Громадська діяльність кириломефодіївців зосереджувалася
навколо освіти народу та пошуку шляхів піднесення економіки
України. Зокрема, вони збирали кошти для видання популярних
книжок із практичними рекомендаціями сільським господарям,
склали проект запровадження в Україні широкої мережі навчаль-
них закладів.

Кирило-Мефодіївське товариство проіснувало трохи більше
року. Навесні 1847 р. царська влада заарештувала постійних учас-
ників його засідань і під конвоєм відправила їх до Петербурга. Пі-
сля ретельного слідства братчиків покарали засланням у віддале-
ні райони імперії, а Т. Шевченка відправили в солдатчину із за-
бороною писати й малювати. Особливо жорстоке покарання
Тараса Григоровича зумовлювалося тим, що його поезія станови-
ла загрозу для царизму. У слідчій справі з цього приводу зазна-
чалося: «Вірші Шевченка були тим небезпечнішими, що в Мало-
росії, де багато хто захоплювався його творами, могла пошири-
тися думка про уявне блаженство минулих часів і про можливість
України існувати у вигляді окремої держави».

Оцінюючи вплив братства на інтелектуальну еліту, М. Гру-
шевський зазначив, що «...Від Кирило-Мефодіївського братства
веде свою історію весь український політичний рух».

З ліквідацією Кирило-Мефодіївського товариства політична
складова українського руху у Російській імперії на певний час
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згасає. Пожвавлення активності українофілів здебільшого довко-
ла культурно-освітніх питань припадає на початок доби Великих
реформ у Російській імперії. На початку 60-х рр. ХІХ ст. україн-
ська ліберально-демократична еліта Києва, Одеси, Полтави й Чер-
нігова почала гуртуватися в самодіяльні напівлегальні об’єднання
— так звані громади. Певних програм і статутів громади зазвичай
не мали, але їх членів єднала національна українська ідея на де-
мократичному ґрунті. Громади опікувалися переважно проведен-
ням культурно-освітніх заходів. Чимало їх учасників брало
участь у роботі недільних шкіл, ці люди видавали підручники,
збирали та публікували збірки усної народної творчості.

Проте навіть легальна культурно-просвітницька діяльність
громад насторожувала російський царизм. Особливе занепокоєн-
ня спочатку викликали намагання українофілів створити систему
освіти для простого народу таки ж народною мовою, що в умовах
звільнення багатомільйонної маси селян від кріпацтва породжу-
вало очікування соціальних катаклізмів і страхи, що створена
українофілами мережа недільних шкіл для народу може бути ви-
користана як засіб пропаганди [6]. Усе це накладалося на стрімке
загострення «польського питання» напередодні Повстання
1863—1864 рр.

Циркуляр від 18 липня 1863 р. Київському, Московському та
Петербурзькому цензурним комітетам, що увійшов в історію за
прізвищем міністра внутрішніх справ П. Валуєва, який його під-
писав, відкрив собою цілу епоху репресивних заходів російської
імперської влади щодо українського руху на етапі його модерні-
зації, ставши певним виразним символом такої її політики. Поза
тим, тривалий час найбільш дошкульне й таке, що стало «крила-
тим», формулювання циркуляру абсолютно незаслужено припи-
сувалося самому міністрові, хоч воно йому насправді і не нале-
жало. Відомі рядки циркуляру: «… Самый вопрос о пользе и
возможности употребления в школах этого [малороссийского]
наречия не только не решен, но даже возбуждение этого вопроса
принято большинством малороссиян с негодованием, часто выс-
казывающимся в печати. Они весьма основательно доказывают,
что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и
быть не может, и что наречие их, употребляемое их простонаро-
дьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на
него Польши; что общерусский язык так же понятен для мало-
россов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем
теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами, и в осо-
бенности поляками, так называемый украинский язык. Лиц того
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кружка, который усиливается доказывать противное, большинст-
во самих малороссов упрекает в сепаратистских замыслах, враж-
дебных к России и гибельных для Малороссии» — майже дослів-
но було взято з листа, надісланого 27 червня 1863 р. П. Валуєву
головою Київського цензурного комітету Новицьким, який уклав
його на основі записки, отриманої від цензора Лазова [6].

Самозакриття «Основи», Валуєвський циркуляр, заслання од-
них українофілів і залучення на державну службу у Царстві
Польському інших, припинення діяльності Київської Громади —
все це призвело до того, що в українському національному русі
настав, за влучним визначенням М. Драгоманова, антракт, про-
мовистим свідченням якого є той факт, що за шість років після
видання Валуєвського циркуляру вийшло друком стільки ж назв
книг українською, як за один лише 1862 р. [7].

На початку 1870-х рр. на тлі чергового загального у Російській
імперії пожвавлення суспільно-політичного життя непомітно за-
кінчився й майже десятирічний «антракт» у розвитку українсько-
го руху. Заборонні положення Валуєвського циркуляру не втра-
тили чинності, проте дух певної лібералізації не міг не
позначитися на практиці їх застосування — на них звертали все
менше і менше уваги. Громадівський рух не лише відновився, а й
навіть пожвавився. Він став організованішим і цілеспрямовані-
шим. Із діячів громадівського руху з’їзди громадівців Києва,
Полтави, Одеси обрали Раду — центральний керівний орган «фе-
деративного об’єднання громад» усієї України. До складу Ради
ввійшли видатні діячі науки та культури, зокрема В. Антонович,
О. Русова, П. Чубинський. У лавах активних громадівців були
М. Лисенко, М. Старицький, О. Кониський, В. Самійленко,
П. Рудченко (Мирний), М. Драгоманов, С. Подолинський.

Відновлення громадівського руху та особливо ефективне ви-
користання українофілами у своїй діяльності легальних можли-
востей відкритого 13 лютого 1873 р. за сприяння київського ге-
нерал-губернатора Дондукова-Корсакова Київського відділу
Російського імператорського географічного товариства (РГТ), а
також керованої ними редакції газети «Киевский телеграф» —
усе це швидко привело до загострення на ґрунті світоглядно-
національних розбіжностей у взаєминах між українофілами та
їхніми опонентами з числа малоросів, які обстоювали офіційний
концепт «триєдиної» національної ідентичності східно-слов’ян-
ських народностей під спільним ім’ям «русский». Додаткової го-
строти ситуації надавав особистісний конфлікт між провідними
українофілами у Київському відділі Російського географічного
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товариства — його секретарем П. Чубинським і фактичним редак-
тором «Киевского телеграфа» М. Драгомановим, з одного боку, та
їхніми опонентами, теж співзасновниками відділу — головою
Київської археографічної комісії М. Юзефовичем і редактором і
видавцем «Киевлянина» В. Шульгіним — з іншого. Програвши
боротьбу за вплив на генерал-губернатора Дондукова-Корсакова
та не маючи за собою більшості у Київському відділі РГТ, остан-
ні, гучно вийшовши з його членів, розв’язали у пресі кампанію
проти нього та українофілів [6].

У жовтні 1875 р. М. Юзефович подав на розгляд міністра внут-
рішніх справ Тимашева записку, в якій характеризував україно-
фільський рух як «измышление австрийско-польской интриги».
Він же підготував затверджений Нарадою 24 квітня 1876 р. про-
ект її рішення з 11-ти пунктів, а далі домігся його підпису 18 трав-
ня 1876 р. в Емсі імператором Олександром ІІ у більш жорстких
формулюваннях, ніж це планувалося Тимашевим, зокрема, напо-
лігши на закритті Київського відділу РГТ і на висилці з краю
П. Чубинського та М. Драгоманова.

Емським указом, що зі зрозумілих причин в українофільських
колах дістав назву «закон Юзефовича», не дозволялося не тільки
друкувати «на малорусском наречии» оригінальні та перекладні
твори, окрім історичних пам’яток за умови їх друку загальноро-
сійським правописом, а не «кулішівкою», а й завозити у межі Ро-
сійської імперії такі книжки, надруковані за кордоном. Також за-
боронялися будь-які українські сценічні вистави, тексти до нот і
публічні читання («как имеющие в настоящее время характер
украинофильских манифестаций»). Встановлювався ретельний
нагляд по навчальному відомству за політичною благонадійністю
вчителів і викладачів «по отношению к украинофильским тенден-
циям» (неблагонадійних пропонувалося переводити на службу у
великоросійські губернії, заміняючи їх викладачами звідти), а та-
кож за недопущенням викладання будь-яких предметів «на мало-
русском наречии» в початкових училищах. З бібліотек усіх ниж-
чих і середніх училищ підлягали вилученню раніше надруковані
українською мовою книги, заборонені указом.

Із впровадженням у життя суворих, а у деяких пунктах — без-
думно понаднадмірних правил Емського указу українофільський
рух у Російській імперії не згас, а тільки помітно зросло мораль-
но-психологічне відчуження його прибічників від російської іде-
ології, що вже у наступному поколінні мало своїм результатом
поворот від етнографічного культурництва до формування націо-
нально-політичних цілей і вироблення програм з їх досягнення.
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Окрім того, позбавлена відповідних можливостей у себе на бать-
ківщині значна частина української інтелігенції перенесла свою
громадську, наукову та видавничу діяльність за кордон, переваж-
но в австро-угорську Галичину, що багаторазово збільшило роль
зовнішньополітичного чинника в «українському питанні» у най-
менш прийнятному для офіційного Петербурга варіанті.

Так, М. Драгоманов і С. Подолинський виїхали на початку
1876 р. за кордон і заснували згодом у Швейцарії українську віль-
ну пресу. В Женеві вони публікували те, що не могло бути вида-
не у Російській імперії. У «Передовому слові» до «Громади»
1878 р. М. Драгоманов виклав кредо «громадівського соціаліз-
му»: насамперед у ньому наголошувалося, що «український со-
ціалізм не партія, а громада» — об’єднання тісно пов’язаних
між собою товариств. Програмні засади М. Драгоманова базу-
валися, зокрема, на таких гаслах: «жити по своїй волі на своїй
землі», «чиста справа потребує чистих рук» тощо. Політичний
аспект його програми передбачав забезпечення Україні автоном-
них прав [7].

Найпоміркованіші старі громадівці у 80—90-х рр. згуртували-
ся навколо редакції часопису «Киевская старина», що з 1882 р.
видавався у Києві. Тут і в інших містах України вони й далі зай-
малися культурно-освітньою діяльністю, а коли на початку XX ст.
стали організовуватися українські національні партії, то колишні
громадівці почали вступати до їхніх лав.

Так, створена 1900 р. з ініціативи керівників студентських
громад Харкова — Дмитра Антоновича (син відомого історика-
«старогромадівця») та Михайла Русова — разом із представни-
ками таких самих громад Києва, Полтави, Чернігова Революційна
українська партія (РУП), ще не маючи ні статуту, ні програми,
відразу ж проголосила себе виразником інтересів селянства, в
якому вбачала основу української нації. Свої визвольні ідеї рупів-
ці викладали на сторінках нелегальних періодичних видань — га-
зети «Селянин» і журналу «Гасло». Один із лідерів РУП, харків-
ський юрист Микола Міхновський у програмній праці «Само-
стійна Україна» висунув гасло «Україна для українців».

1904 р. в Києві було створено ще дві українські національні
партії: Українську демократичну партію (УДП) на чолі з помір-
кованими громадськими діячами Олександром Лотоцьким і Єв-
геном Чикаленком та Українську радикальну партію (УРП) на
чолі з письменниками Борисом Грінченком і Сергієм Єфремовим.
Обидві партії — нечисельні за складом — стояли на ліберальних
позиціях, обстоювали встановлення в Російській імперії консти-
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туційної монархії, яка б надала Україні право на автономію. Уже
наступного року вони злилися в Українську демократично-
радикальну партію (УДРП).

1905 р. відбулася реорганізація залишків РУП, яка після цього
прибрала іншу назву — Українська соціал-демократична робіт-
нича партія (УСДРП). Її провідниками були мистецтвознавець
Дмитро Антонович, письменник Володимир Винниченко, журна-
ліст Симон Петлюра і вчений-соціолог Микола Порш.

Чисельнішою (близько 6 тис. членів) на той час була Україн-
ська соціал-демократична спілка. Вона закликала пролетарів міс-
та й села розгортати страйковий рух. Збройного повстання як фор-
ми революційної боротьби УСДС не схвалювала, а земельне пи-
тання пропонувала розв’язати демократичним шляхом: постано-
вою спеціально для цього скликаної Всенародної конституційної
ради. Спілчанська газета «Правда» друкувалась у Львові, а роз-
повсюджувалася в Наддніпрянщині. Найбільшою популярністю
преса й листівки Спілки користувалися серед залізничників і
сільськогосподарських робітників.

В умовах загального спаду політичної активності після рево-
люції 1905—1907 рр. знекровлена арештами і переслідуванням з
боку влади українська соціал-демократія (УСДРП та Спілка) не
змогла виробити чіткої тактики своєї діяльності. 1909 р. Спілка
розпалася, а керівники УСДРП — Симон Петлюра і Валентин
Садовський — стали шукати союзника у новоорганізованому
1907 р. міжпартійному політичному блоці українських лібераль-
них діячів (здебільшого з колишніх членів Української демокра-
тично-радикальної партії, що самоліквідувалася) — Товаристві
українських поступовців (ТУП), яке обстоювало конституційно-
парламентський шлях боротьби за «українську справу».

Провідники ТУП — Михайло Грушевський, Сергій Єфремов
і Дмитро Дорошенко — на той час уже мали певний парламент-
ський досвід. Вони не були депутатами перших трьох скликань
Державної думи Російської імперії, проте керували діяльністю
створеного за їх ініціативою припарламентського політичного
клубу — «Української думської громади». На його засіданнях, у
яких добровільно брали участь окремі депутати від українських
губерній, обговорювалися питання парламентської тактики,
зміст виголошених і майбутніх промов. Спілкування в «Україн-
ській думській громаді» національно свідомої української інте-
лігенції із селянськими депутатами з України було корисним
для обох сторін. З думської трибуни почали виголошувати про-
мови проти соціального й національного гноблення українсько-
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го народу, зокрема обстоювалося його право на освіту рідною
мовою.

«Українське питання» з початку XX ст. поступово і неухильно
пересувалося в центр суспільного життя підросійської України,
набуваючи поміж іншими статусу одного з найголовніших.
Українська громадськість домагалася безплатного загального на-
вчання рідною мовою в школах, права користуватися нею в пре-
сі, на сцені, в державних установах. У цьому вона дістала під-
тримку з боку Російської академії наук. Її члени Федір Корш,
Олексій Шахматов та інші склали 1903 р. ґрунтовну записку та
винесли її на розгляд загальних зборів Російської академії наук і
після схвалення надіслали до уряду. Записка учених категорично
вимагала дозволити говорити публічно й друкувати книжки
українською мовою [7].

У зв’язку з революційними подіями 1905—1907 рр. та дару-
ванням височайшим маніфестом 17 жовтня 1905 р. основних по-
літичних свобод (слова, зібрань, друку) український рух у Росій-
ській імперії отримав низку важливих легальних можливостей
для свого розвитку.

Невдовзі по тому стала виходити періодика українською мо-
вою. 1906 р. в Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі й інших міс-
тах України, а також у Петербурзі та Москві з’явилося 18 україн-
ських газет і журналів. Перейшов на українську мову най-
старіший на той час в Україні журнал «Киевская старина». Він
почав видаватися під назвою «Україна», але проіснував недовго —
лише до кінця 1907 р. У міру спаду й відступу революції царизм
під різними приводами закривав одне за одним україномовні пе-
ріодичні видання.

Зазнавали переслідувань царських властей також засновані
в період революції 1905—1907 рр. українські культурно-
просвітницькі організації — «Просвіти». Ними керували демо-
кратичні та ліберальні діячі із середовища національно свідо-
мої української інтелігенції. Активну участь у роботі просвіт
брали найвидатніші діячі української культури, літератури,
мистецтва, науки: в Києві — Борис Грінченко, Лариса Косач
(Леся Українка), Микола Лисенко; в Чернігові — Михайло Ко-
цюбинський; у Полтаві — Панас Рудченко (Панас Мирний); у
Катеринославі — Дмитро Яворницький; в Одесі — Михайло
Комаров; у Миколаєві — Микола Аркас. «Просвіти» влашто-
вували бібліотеки й читальні для населення, налагоджували
випуск українською мовою науково-популярної літератури,
організовували українознавчі лекції (здебільшого на теми з іс-
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торії та культури України), вистави й концерти з участю само-
діяльних акторів.

Влада всіляко перешкоджала діяльності «Просвіт». Вона по-
боювалася пропагованих ними ідей, що могли похитнути підва-
лини імперії. «Просвіти» проголосили, а деякі з них навіть запи-
сали в своїх статутах наміри розвивати національну самосвідо-
мість народних мас. Водночас «Просвіти» не обмежувалися вузь-
конаціональними питаннями. Вони встановлювали ділові зв’язки
з культурними діячами інших народів Російської імперії, а також
з українцями на західноукраїнських землях, які перебували під
владою Австро-Угорської монархії.

На засіданнях Державної думи четвертого скликання, яка роз-
почала свою роботу 1912 р., про «українське питання» заговори-
ли й депутати від робітництва України. А коли 1914 р. російсь-
кий уряд фактично заборонив повсюдно святкувати 100-річчя від
дня народження Тараса Шевченка, це викликало протест більшо-
сті депутатів Державної думи: від крайніх лівих до крайніх пра-
вих. Зокрема, багатий землевласник граф Капніст — публічно за-
явив, що заборона Шевченкового ювілею є образою для всієї
України [8].

Характерно, що саме відзначенням ювілеїв і річниць визнач-
них українських постатей культурно-мистецького життя неда-
лекого минулого (Івана Котляревського 1903 р. і Тараса Шев-
ченка 1911 та 1914 рр.) — судилося стати в останні десятиріч-
чя існування Російської імперії тим мобілізуючим як
прихильників, так і ідейних супротивників українського руху
«інформаційним приводом», що привертав до себе увагу ши-
рокого загалу, ставив «українське питання» на порядок денний
суспільного дискурсу та слугував потужним поштовхом до різ-
кого збільшення числа пробуджених до свідомого національ-
ного життя неофітів.

20 січня 1910 р. з’являється циркуляр губернаторам про
«інородчеські товариства» за підписом П. А. Столипіна як міні-
стра внутрішніх справ з вимогою припинити реєстрацію «інород-
чеських», у тому числі і «українських», національних культурно-
просвітницьких товариств як таких, що «мають на меті об’єд-
нання «інородчеських» елементів на ґрунті виключно національ-
них інтересів», а тому становлять, на думку міністра, загрозу
«громадському спокою та безпеці». Водночас циркуляр закли-
кав губернаторів у разі наявності для того підстав до закриття
встановленим порядком уже зареєстрованих «інородчеських то-
вариств».
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Те, чого так довго марно домагалися провідники українсь-
кого національного руху у Російській імперії — офіційного ви-
знання окремішності від народу російського українців і їхньої
національної самобутності, — було зроблено руками голови
Ради міністрів і водночас міністра внутрішніх справ — «своєї
людини» у російському націоналістичному дискурсі початку
ХХ ст., тісно пов’язаної з російськими (у сенсі доктрини про
«триєдиний» народ) націоналістичними організаціями імперії,
зокрема й тими, що діяли на її українських теренах. Відомо,
що П. А. Столипін неодноразово приймав депутації від таких
організацій Південно-Західного краю (зокрема — «Киевского
клуба русских националистов») і мав можливість бути добре
обізнаним з їхніми поглядами на «українське питання». І тим
не менш, саме він підписав циркуляр, який уперше у держав-
ній практиці Російської імперії фактично спростував офіційну
доктрину про «триєдиний» «русский народ», «вилучивши» зі
складу останнього українців (малоросів), чим надав їм форма-
льне право заявити про свої національні потреби як окремого
народу імперії, а в той же час позбавив прав як її народу-
творця. Тож не дивно, що саме малороси з подвійною ідентич-
ністю, які не відкидали її загальноросійської («общерусской»)
складової, з табору ідейних опонентів українського руху пер-
шими відчули «дискомфорт» від ключового формулювання
Столипінського циркуляру і почали доводити неприпустимість
вжитих у документі «штампів».

Столипінський циркуляр від 20 січня 1910 р. був документом
фактично прямої репресивної щодо українського руху у його ле-
гальних формах дії. Він не тільки значно ускладнив реєстрацію
нових українських товариств, звівши саму її можливість майже
нанівець, а й призвів у порядку перегляду діяльності вже раніше
зареєстрованих, до закриття частини з них. Одним з найбільш
дошкульних для українського руху безпосереднім його наслідком
було закриття «назавжди» 8 квітня 1910 р. потужної та впливової
Київської «Просвіти».

До початку І світової війни Департамент поліції МВС органі-
заційно спромігся забезпечити щільний нагляд за проявами
українського руху в усіх його формах, а також систематизувати
зібраний матеріал на доволі високому аналітичному рівні у ви-
даній у другій половині 1916 р. ґрунтовній «Записке об украинс-
ком движении за 1914—1916 годы», яка і до сьогодні зберігає
актуальність як непересічне інформативне джерело з історії
українського руху у зазначений період [9]. Як засвідчує «Запис-
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ка»: «Украинское движение в России всех оттенков и направле-
ний есть течение противогосударственное, и если за культурно-
просветительным направлением украинства можно признать из-
вестную безопасность для государственного порядка, то эту бе-
зопасность при широком государственном взгляде на этот воп-
рос надлежит считать делом времени, так как и в исключи-
тельно культурном течении украинства посеяны зерна обособ-
ленности населения Малороссии, именуемого украинским на-
родом, — той обособленности, на почве которой могут легко
произрастать весьма заманчивые для украинцев политические
тенденции, угрожающие государственному порядку. Сущность
украинского движения сводится к отторжению Малороссии от
Российской империи и образованию из нее самостоятельной по-
литической единицы» [8].

Не секрет, що одним із найважливіших завдань Російської ім-
перії у Першій світовій війні була інкорпорація населених україн-
цями Східної Галичини, Північної Буковини та Угорської Русі
(Закарпаття). Така мета публічно була задекларована під гаслом
«Да не будет больше Подъяремной Руси!» вже 5 серпня 1914 р. у
відозві верховного головнокомандувача російської армії великого
князя Миколи Миколайовича «К русскому народу в Австрии».
Стратегічні плани Російської імперії не в останню чергу були
продиктовані наміром знищити «закордонну базу» українського
руху з тим, щоб далі радикально покінчити з цим рухом вже у
самій імперії.

Помилково відчувши можливість «близької смерті» україн-
ського руху і намагаючись пришвидшити її настання, російська
влада заходилася у брутальний, репресивний спосіб ставити
«фінальну крапку» в його історії. Але такі дії не призвели до йо-
го зникнення, а сприяли активізації нелегальних форм українсь-
кого руху; превентивні арешти та заслання найбільш авторитет-
них провідників-символів, таких, як професор М. Грушевський і
митрополит греко-католицької церкви Андрей Шептицький, так
само, як і відверто репресивне ставлення до будь-яких організа-
ційних форм українського життя в окупованих Східній Галичині
та Буковині, сприяли радикалізації настроїв в українському се-
редовищі, а також завдавали політиці російської влади відчут-
них «іміджевих» втрат в очах російської та світової громадської
думки.

Саме І світова війна в сукупності всіх її внутрішніх і зовніш-
ніх чинників стала потужним чинником модернізації українсько-
го суспільства та каталізатором формування модерної української
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нації, що швидко постала на ґрунті донедавна ще «сонного» бага-
томільйонного, переважно селянського народу [10].

Активна культурно-просвітницька та ідеологічно-пропаган-
дистська діяльність учасників національного руху підготувала
підґрунтя для розв’язання «українського питання» на політично-
му рівні. Поява українських політичних партій, декларація в їхніх
програмах вимог демократичного розв’язання національного пи-
тання в Російській імперії виводили визвольний рух на якісно но-
вий рівень. Революційні події 1905—1907 рр. створили можливо-
сті для легального волевиявлення тієї частини українського
суспільства, яка вважала своїм громадянським обов’язком боро-
тися за свободу власного народу, за його право на самобутній і
вільний розвиток. Апогеєм цих зусиль стали визвольні змагання
1917—1921 рр., які увінчалися відродженням (хоча й тимчасо-
вим) суверенної Української держави.

Аби зрозуміти, який величезний стрибок у своєму розвитку:
від особистої справи сотень подвижників до свідомої позиції знач-
но ширших кіл — зробив у перші два десятиліття ХХ ст. українсь-
кий рух у Російській імперії, варто пригадати хоча й не позбавле-
ний певного перебільшення, проте дуже влучний образ, викорис-
таний Євгеном Чикаленком при описі полтавських урочистостей
1903 р. з нагоди ювілею І. Котляревського. Згадуючи, що чи не
всі свідомі українські діячі, які вирушали на урочистості до Пол-
тави з Києва або через Київ (включно з делегацією від українсь-
ких товариств та організацій Австро-Угорщини) розмістилися у
двох вагонах одного потяга, Є.Чикаленко писав у своїх «Спога-
дах»: «Жартуючи, казали ми, що коли, боронь Боже, наш поїзд
розіб’ється, то надовго припиниться відродження української на-
ції…». І поряд, для контрасту, враження від величезного украї-
номовного, але ще не пробудженого до свідомої національної
праці селянського океану: «Від Перемишля чи Львова їдеться
майже добу до Києва, другої півдоби до Полтави і все територі-
єю, суцільно заселеною українським народом, і тільки в степах
понад Чорним морем можна зрідка наїхати на колонії — волось-
кі, німецькі та інші, а то все одна українська мова, майже без од-
мін, без діалектів від Карпат до Кавказу. І так можна їхати серед
суцільного українського населення і третю добу аж до Дону…».
Цей україномовний на кілька діб подорожі залізницею океан ще
треба було зробити своїм союзником тим «двом вагонам» свідо-
мих українських діячів початку ХХ ст., які намагалися говорити
від його імені про його нагальні потреби у сфері національного
життя.



38

Ë³òåðàòóðà

1. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / А. Миллер.
— К.: Laurus, 2013. — Вип. 3: Золотые ворота. –– 416 с.

2. Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ — початок ХХ ст.) /
О. П. Реєнт. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. — 340 с.

3. Каппелер А. Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієра-
рхії Російської імперії / Каппелер А. // Київська старовина (Науковий
історико-філологічний журнал). — 2001. — № 5. — С. 8—20.

4. Коккьяра Д. История фольклористики в Европе / Д. Коккьяра. —
М.: Изд-во иностр. лит., 1960. — 691 с.

5. Пінчук Ю. А. Історичні студії Миколи Костомарова як фактор фо-
рмування самоусвідомлення української нації / Ю. А. Пінчук. — К.: Ін-
ститут історії України, 2009. — 306 с.

6. Вульпиус Р. Языковая политика в Российской Империи и украин-
ский перевод Библии (1860—1906) / Вульпиус Р. // Ab imperio. — 2005.
— № 2. — С. 191–224.

7. Лисяк-Рудницький І. Драгоманов Михайло / Лисяк-Рудницький І.
// Енциклопедія українознавства: Словникова частина / гол. ред. Кубі-
йович В. — Львів: Молоде життя, 1993. — С. 589—591.

8. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІ-
АК України), ф. 320, оп. 1, спр. 1147, 81. — зв. арк.

9. Реєнт О. П. Перша світова війна і Україна / Реєнт О. П., Сер-
дюк О. В. — К.: Генеза, 2004. — 472 с.

10. Грицак Я. Нариси з історії України: формування модерної украї-
нської нації / Я. Грицак. — К.: Генеза, 2000. — 249 с.

1.2. Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ Óêðà¿íè ê³íöÿ
Õ²Õ ñò. ÿê ñïðîáà îá’ºäíàííÿ ñèë ñóñï³ëüñòâà

Î. Ì. Îáìåòêî

Процес формування політичної нації є тривалим і багатовимір-
ним. Цей шлях мав починатися від самих низів і за підтримки елі-
тарних прошарків суспільства завершитися консолідацією усієї
нації. У з’ясуванні сутності нації важливим є питання чинників,
що впливали на її формування. З історичного досвіду відомо, що
формування націй у Європі кінця ХІХ — початку ХХ ст. відбува-
лося за етнічною ознакою на базі одного етносу, який претенду-
вав на домінування. В українських землях у складі Російської ім-
перії означений період характеризується проведенням цілої низ-
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ки реформ, що суттєво вплинули на життя суспільства та консо-
лідацію української нації. Одним із чинників, що позначився на
розвитку української спільноти, була реформа місцевого само-
врядування 1864 року.

Проведення земської реформи та її соціальна база в Україні
багато в чому залежали від позиції царизму відносно становлення
земств. Як відомо, земства було введено царизмом на Лівобе-
режжі у 1864 р. На Правобережжі України їх було впроваджено
лише 1911 р. у Київській, Волинській і Подільській губерніях та
й то з обмеженою компетенцією.

Поширення земських установ на окраїнні губернії, до числа
яких входили і західні українські губернії, передбачалося ще в
час виходу Положення про земські установи 1864 р. Маніфестом
1 січня 1864 р. міністру внутрішніх справ було доручено доповіс-
ти, коли він знайде своєчасним, про введення Положення 1864 р.
і в інших губерніях. Але це залишилося невиконаним завдяки по-
силенню недоброзичливого ставлення до земства в керівних ко-
лах Російської імперії з кінця 60-х років ХІХ століття. Суттєву
роль відіграло в цьому і те, що йшлося про поширення земського
Положення переважно на околиці з інородним для Російської ім-
перії населенням. Відображаючи інтереси владних кіл, проф.
Градовський писав з цього приводу 1868 р., що «…якщо місцеві
організми повинні задовольняти вимоги державної єдності, то в
ще більшому ступені вони повинні бути витвором національної
єдності... У місцевостях, що не представляють такої єдності, са-
моврядування неспроможне дати задовільних результатів. Наоч-
ним прикладом таких місцевостей можуть служити західні окраї-
ни нашої вітчизни... Введення в цих місцевостях справжнього
самоврядування дало б легальне життя не тільки спорідненим
нам суспільним елементам, але і ворожим для нас началам... Пік-
лування уряду в таких місцевостях звісно повинно бути спрямо-
вано на підтримку російських первнів, а не до розвитку земських
установ...» [1, с. 27].

Такої самої думки дотримувався і київський генерал-
губернатор у 1863 р. У своєму листі до міністра внутрішніх справ
він писав, що в справі введення земств в українських губерніях
треба дотримуватися крайньої обережності і поступовості. Він не
пропонував вводити земства відразу й у всьому краї, а можна об-
межитися лише Київською губернією. Серед причин поступового
введення земства генерал-губернатор називав польську «смуту»
1863 року. Але при всьому цьому київський генерал-губернатор
вважав введення земства в Київській губернії доцільним «обста-
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вити деякими обмеженнями і особливостями… Мета цього об-
меження полягає у тому, щоб зосередити в Губернському Зібран-
ні і Губернській Управі всі земські справи, мати можливість най-
ближчого і безпосереднього нагляду за діяльністю цих установ і
крім цього обмежити витрати земства на утримання Повітових
Управ…». Окрім цього, генерал-губернатор пропонував внести
зміни до ст. 17, 18, 35 Положення 1864 р. з тим, щоб віддати пе-
ревагу при виборі гласних особам російської національності [2,
с. 1—4].

Реакція в суспільно-політичному житті Російської імперії, що
з’явилася пізніше, не сприяла введенню земських установ в
українських губерніях. У 1881—1882 рр. при графі М. П. Ігнатьє-
ві1 думка про введення земств на Україні висувалася знову, але
ненадовго. З приходом до міністерства внутрішніх справ графа
Толстого ні про що подібне вже не випадало думати. Мало того,
навіть запровадженні земства стояли на межі кризи, і у 1883 р.,
наприклад, були скасовані земства в Області Війська Донського.

Прийняття 1864 р. Положення про земські установи не озна-
чало одночасну і загальну організацію місцевого самоврядуван-
ня. Царська бюрократія перешкоджала поширенню земств на
Україні. У цьому вона дотримувалася доволі чіткої лінії. Оскіль-
ки взагалі не вдалося уникнути місцевого самоврядування, необ-
хідно вводити його в губерніях з очевидною більшістю поміщи-
цького землеволодіння і знову ж піднімається національне
питання. Так, хоча і визнавалося, що «…в Південно-Західному
Краї земські установи не введені лише з причини політичної особ-
ливості Краю, а між тим по відношенню до його господарських
потреб, створення цих установ хоча б з видозмінами положення
1 січня 1864 р. вельми бажано…», але було б з політичного пог-
ляду незручним, бо ніякі самостійні дії місцевих повітових зем-
ських установ до складу яких увійде велика кількість осіб поль-
ського походження при ускладненні нагляду за ними з боку гу-
бернської адміністрації не можна допускати. Пропонувалося
встановити такий порядок земського представництва, щоб до
складу земських зборів увійшла значна кількість осіб російського
походження, осіб німецької та чеської національності, а також і
чинів деяких казенних управлінь [3, с. 1—8]. Але навіть у такому
урізаному вигляді місцеве самоврядування викликало занепоко-
єння царської бюрократії. У централізовано-бюрократичній дер-
                     

1 Ігнатьєв Микола Павлович (1832—1908) — граф, російський державний діяч.
1864—1877 рр. посол у Константинополі. Учасник підготовки Сан-Стефанського мирно-
го договору 1878 р. У 1881—1882 рр. — міністр внутрішніх справ.
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жаві земства виявилися інородним тілом. І в урядових колах іс-
нувала думка, що земські установи були не органічною частиною
адміністративного апарату, а певним додатком до нього, ледь
стерпним, а в окремі періоди просто небажаним [4, с. 17].

Тому у 1865 р. земські установи розпочали свою діяльність у
Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській губерніях
(всього у чотирьох). У 1866 р. земськими стали Катеринославська
і Таврійська губернії.

Селянська реформа 1861 р. суттєво торкнулася інтересів дво-
рянства. Вона стосувалася не тільки поміщицького землеволо-
діння, а й участі дворян у судових і адміністративних процесах у
повітах. З часів селянської реформи ці прерогативи були значно
скасовано. Діяльність дворянства звузилася і зосередилась у сфе-
рі інтересів дворянського класу, що значно послабило його пози-
ції в державі. Тому відкриття земств у 1864 р. було певною ком-
пенсацією царизму, який давав дворянству нову сферу
діяльності.

Земство було установою загальностановою, але дворянству
належала провідна роль. Дворяни свідомо прагнули до цієї пер-
шої ролі і здійснювали заходи для її закріплення. Наприклад,
дворянство Полтавської губернії знаходило в самому Положенні
недоліки, про що П. О. Капніст1 подав записку до дворянських
зборів у 1886 р. Він запропонував клопотати про заміну тогочас-
ного порядку земських виборів становим. Це робилося для збіль-
шення кількості гласних від дворян і пропорційного зменшення
гласних від інших верств населення. Дворянське зібрання обрало
для з’ясування цього питання комісію, до складу якої увійшли:
П. О. Капніст, М. О. Белуха-Кохановський, В. О. Устимович,
князь Б. Б. Мещерський, К. К. Вульферт і Г. М. Навроцький. Ко-
місія запропонувала клопотати про надання права дворянству
обирати своїх гласних у своїх станових зборах, тобто в повітових
дворянських зборах [5, с. 97].

Ідучи шляхом поступового, обережного введення земств, спи-
раючись на дворянство, царська бюрократія уважно відслідкову-
вала хід земської реформи. Особливо пильнувала за тим, щоб не
почався процес об’єднання земств, до їх спроб вийти за межі міс-
цевих потреб. Між тим, вже на перших земських зборах чітко ви-
ділилася тенденція до розширення повноважень земств. Це від-
                     

1 Гр. Капніст Петро Олексійович (1840—1904) — російський дипломат. Закінчив
курс на юридичному факультеті Московського університету. Працював дипломатом у
Римі, радником посольства у Парижі, послом у Гаазі. У 1892 р. — призначений сенато-
ром, з 1895 р. — послом у Відень.
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бувалося тому, що земські установи були наділені лише
обов’язками, а права і можливості їх були обмежені. Проблеми
перед земствами стояли однакові, а способів вирішення їх спіль-
ними зусиллями вироблено не було та й не дозволялося урядом
цього робити. Земства могли приймати рішення, а практично вті-
лити їх у життя не дозволяли рамки закону. Уряд невідкладно
вживав заходів до усунення «крамольного духу». 4 травня 1867 р.
Сенат роз’яснив земствам, що обмін постановами між губернсь-
кими земськими зборами «видається неузгодженим з законом, що
обмежує коло діяльності земських установ межами губерній і по-
вітів» [6, с. 3—4].

Про те, наскільки небезпечним для царського уряду було праг-
нення земств до об’єднання, свідчить той факт, що вже через мі-
сяць після виходу цього документа, 13 червня 1867 р., з’явилася
постанова Державної Ради, згідно з якою земствам заборонялося
друкувати без дозволу губернатора звіти земств, матеріали з об-
говорення і промови, виголошені на земських зборах [7, с. 215].

Однак, незважаючи на заборону з боку царських чиновників,
питання об’єднання земств постійно ними порушувалося. У 1876 р.
Харківська губернська управа доповідала, що у Комітеті міністрів
розглядалося клопотання зборів про встановлення правил, що ви-
значили б спосіб зносин між земствами кількох губерній з пи-
тань, що становили для них спільний інтерес. При цьому міністр
внутрішніх справ твердив, що у самому законі такі правила вже
існують. Так, додатком до ст. 84 Положення про земські установи
вказано справи, по яких зносини або ухвали між земствами мо-
жуть відбуватися за згодою губернатора, постанови і журнали
можуть друкуватися з дозволу губернатора, кошториси і розклад-
ки друкуються у губернських відомостях і розсилаються гласним.
Визнаючи, отже, що земства мають можливість надати гласності
своїм розпорядженням, а тому кожні збори мають можливість
пильнувати за діяльністю інших, Міністерство внутрішніх справ
вважало неможливим задовольнити клопотання. Таку ж згоду дав
і Комітет міністрів [8, с. 315]. З цього прикладу видно, що уряд
нізащо не хотів надавати земствам можливості спілкуватися між
собою. Він намагався поставити між земствами свого посередни-
ка в особі губернатора, який міцно стоятиме на захисті урядових
інтересів.

До кардинальних питань земської справи належить питання
про взаємини губернських і повітових земств. Воно виникало у
багатьох земствах у тій чи іншій формі. Йому була присвячена
полеміка у періодичних виданнях і земських зборах, у якій взяли
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участь такі земські діячі і публіцисти, як Д. М. Шипов1, Б. М. Чи-
черін2 та ін. Це питання викликало цілу низку пояснень Сенату, і
тим не менш не існує досі праці, в якій були б зведені та проана-
лізовані усі ті думки й пропозиції, які порушувалися в ході даної
полеміки. Якщо подивитися Положення про земські установи у
виданні М. І. Миша [9, с. 217], то можна побачити у примітках
під відповідними статтями посилання на сенатські накази. Вони
видані для роз’яснення губернських і повітових земств ще у 70-
ті, і навіть у 60-ті роки. Таким чином, питання про взаємини гу-
бернських і повітових земств виникали вже з самого початку їх
діяльності.

В одному приватному виданні земського Положення 1864 р.,
що вийшло у 1866 р., у примітках видавця до ст. 66 мовиться, що
губернські земські збори можуть видавати обов’язкові для місце-
вих земських установ тієї самої губернії постанови, читаємо: «На
цьому ґрунтують вплив губернських зборів на повітові земські
установи і право губернських земських зборів керувати повіто-
вими: право касації і переваги, які одні визнають, а інші запере-
чують» [10, с. 17]. Значить, земські взаємини між губерніями і
повітами розумілися по-різному з самого початку діяльності зем-
ських установ. І тоді вже відчувалася необхідність поповнити за-
кон низкою часткових угод окремих земств за допомогою вста-
новлення керівних принципів, які слугували б дороговказом
земським діячам у щоденній роботі.

«Насправді, як цілком слушно зазначено у «Вестнике Европы»
[11, с. 348], відмінність між губернськими і повітовими зборами
обумовлюється тим, що з виконанням завдань розширюється і
виднокруг, росте ініціатива, прояснюється зв’язок між окремими
явищами життя і їх загальними причинами». Губернські земські
збори, за самим характером підлеглих їх відомству справ, змуше-
ні були торкатися питань державного значення. Не можна не від-
значити при цьому, що губернські земські збори мали для вирі-
шення складних питань, що виникали у них, набагато більш
інтелігентний і розвинутий склад гласних, ніж повітові збори.
Величезна перевага дворянського елемента — факт загальнови-
знаний [11, с. 115].
                     

1 Шипов Дмитро Миколайович (1851—1920) — земський діяч, поміщик, один з лі-
дерів октябристів (1905) і мирнообленців (1906). У 1918 р. — керівник «Національного
центру».

2 Чичерін Борис Миколайович (1828—1904) — російський юрист, історик, філософ-
ідеаліст, почесний член Петербурзької АН (1893). У 1861—1868 р. — професор Москов-
ського університету. Основоположник «Державної Школи» у російській історіографії.
Прибічник конституційної монархії.
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Законодавець об’єднав ще у 1864 р. губернські і повітові земства
у вельми оригінальні спілки, своєрідні риси якого отримали у По-
ложенні 1890 р. свій подальший розвиток. Це Положення, вказуючи
форми діяльності земств у низці статей (ст. 3, 63, 64, 79, 97, 127,
128), визначає основні засади, яким повинні відповідати взаємні
відносини губернських і повітових земств, але подає їх недостатньо.
Розвиваючись, діяльність земських установ вимагала нових юридич-
них норм, які надали б новому змісту її певну форму, узгоджену з ін-
тересами справи і не всупереч основним принципам земського По-
ложення. І ось самим життям земських установ у межах закону ви-
роблялася система субсидіарних норм, якими намагалися впрова-
дити порядок і послідовність там, де буква закону залишила порож-
нє місце, не порушуючи, однак, самого закону, а розвиваючи його
основні положення, тлумачили і доповнювали його. Ці норми скла-
далися частково у вигляді міністерських роз’яснень і циркулярів,
але головним чином сепаратними наказами Сенату.

Наділені майже рівнозначно самостійністю у внутрішній ор-
ганізації, губернські і повітові земства різнилися між собою у
взаємних відношеннях один до одного і при зносинах з вищими
урядовими установами. Губернські земства у цих останніх випад-
ках були майже завжди представниками усіх земських установ
губернії — і губернських, і повітових. Зважаючи на те, що над
губернським земством стояв губернатор, можна сказати, що всі
прогресивні і найбільш нагальні потреби повітових земств, що
були невигідні губернським зборам і губернатору, як свідчать чис-
ленні факти, гальмувалися у губернії і не мали жодних шансів на
своє практичне здійснення.

Більша частина обох земських Положень 1864 і 1890 р. визна-
чала деталі роботи губернських і повітових земств у сфері їх са-
мостійної діяльності. І лише деякі з них присвячені регулюванню
їхніх взаємовідносин. Нормуючи права і обов’язки губернських і
повітових земств щодо місцевого населення і держави, законода-
вець нібито не наважується розмежувати певними юридичними
положеннями інтереси окремих членів земського союзу губернії
у їх взаємних відносинах. Ця обставина слугувала основою дуже
поширеної в земських колах думки, згідно з якою і не повинно
існувати багатьох юридичних норм, які б визначали взаємини гу-
бернських і повітових земств і розмежовували їх інтереси.

Відмінність інтересів чітко виділялася в тих питаннях земсь-
кої справи, в яких губернські і повітові земства приходили до
взаємодії. Спільна діяльність їх повинна була визначатися угода-
ми. Але, якщо є угода, значить, є інтереси сторін, які домовля-
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ються. У своїй діяльності губернське земство скрізь зіштовхува-
лося не з інтересами населення губернії безпосередньо, а з пові-
товими земськими установами, які представляли потреби насе-
лення територіальних груп, названих повітами, потреби відмінні і
не зовсім однакові з інтересами населення губернії. Так необхід-
но розуміти зміст і значення перших трьох пунктів ст. 63 Поло-
ження 1890 р. У цих пунктах ідеться про розподіл губернськими
земськими зборами повинностей на губернські і повітові, про
розподіл між повітами деяких державних зборів. З цього видно,
що губернські земські збори, виконуючи ці функції, могли поміт-
но порушити інтереси повітів. Наприклад, при розподілі повин-
ностей, який законом повністю наданий губернським зборам, во-
ни могли неправильно його провести, накласти на деякі повіти
дуже велику кількість повинностей, знявши їх з губернії як з ці-
лого. І такі факти були в історії земств, причому Сенат виступав
зі своїми наказами на захист повітових інтересів, визначаючи та-
ким чином правомірність їх існування [12, с. 702—703].

Проведений аналіз взаємних стосунків губернських і повіто-
вих земств розкриває проблему не тільки з юридичного боку, а й
з політико-правового погляду. У зв’язку з цим потребують
роз’яснення такі конкретні питання: які права й обов’язки губерн-
ських і повітових земств у їх взаємних угодах, як вони регламен-
туються Положенням, що чітко сформульовано у Положенні з
цього приводу, що не сформульовано, а може бути вирішено
тлумаченням відповідних статей закону або за аналогією з ними,
що, з рештою не може бути вирішено на основі Положення. Що з
невизначеного законом потребує законодавчого врегулювання,
для чого достатньо добровільної згоди самих земств? Більш деталь-
но аналіз цих проблем подано у праці Л. Г. Захарової «Земская
контрреформа 1890 года» [13].

За всіх труднощів і ускладнень, що виникли в земстві під час
формування своїх кадрів, їхня діяльність, безсумнівно, багато в
чому залежала від того правового поля, в якому довелося пра-
цювати земствам. Царський уряд із самого початку і до свого
падіння у лютому 1917 р. суворо відслідковував правове поле
діяльності земств. Із часу введення в дію Положення про земсь-
кі установи діяльність земств викликала безліч наказів Урядово-
го Сенату з різних галузей земського господарства. Незважаю-
чи, однак, на загальноземське значення цих наказів, вони за
небагатьма винятками не друкувалися для загалу, а надсилалися
лише тим земствам, справ яких стосувалися. За таких умов ви-
никали суперечності між земствами і місцевою губернською
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владою. Усього з 1864 до 1900 р. вийшло близько 574 наказів
[7, с. 4].

Процес формування земств на місцях ішов на базі тих правових
документів, які видавалися урядом. Першим документом, який ви-
значав межі діяльності земських установ, було «Положение о губерн-
ских и уездных земских учреждениях» 1 січня 1864 р. Вже в цьому
документі простежується половинчатість реформи. Під час розроб-
ки Положення 1864 р. чітко проводилася думка, що як установи не-
урядові, що стояли поза ієрархічною субординацією, земські уста-
нови поряд з особистими компаніями і товариствами користувалися
самостійністю. Проте кожен їх крок підлягав контролю місцевого
представника державної влади — губернатора. «Загальний нагляд
урядової влади за виконанням законів і запобігання діям протиза-
конним і злочинним, — мовилося у пояснювальній записці, — по-
винні поширюджуватися на дії земських установ на тих самих заса-
дах як і діяльність приватних осіб і товариств» [14, с. 57].

Самостійність земств, яку передбачала система місцевого са-
моврядування, насправді вже в самому Положенні 1864 р. була
досить обмежена ст. 7: «Земські установи, у постановах і розпо-
рядженнях своїх, не можуть виходити за межі кола вказаних їм
справ; тому вони не втручаються в справи, що належать колу діяль-
ності урядових, станових і суспільних властей і установ». Будь-які
постанови, що суперечили даному пункту, вважалися недійсни-
ми. А постанови земських зборів що «суперечили законам або за-
гальним державним користям», були поставлені в пряму залеж-
ність від утвердження губернатором і міністром внутрішніх
справ, а ст. 9 Положення надавала губернатору право припиняти
виконання таких постанов земських зборів.

Роз’ясненням Урядового Сенату від 16 грудня 1866 р. було
дано широке тлумачення ст. 69 Положення, і губернатори мали
право відмовляти у затвердженні будь-якої обраної зборами осо-
би, якщо її визнано неблагонадійною. Пізніше законом 13 червня
1867 р. головам земських зборів була надана досить широка вла-
да над зборами, — включно до права закривати їх, а у випадку
незакриття збори, в яких були поставлені на обговорення питання
неузгоджені з законом, голова піддавав покаранню за ст. 64 Уло-
ження про покарання. Цей захід суспільство зустріло досить во-
роже і бачило в ньому серйозне обмеження земської діяльності.
«Усі знають, — писав у своєму щоденнику О. В. Нікітенко1, —

                     
1 Нікітенко Олександр Васильович (1804—1877 рр.) — російський літературний

критик, історик літератури, цензор, академік Петербурзької АН (1855).
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земство зв’язано по руках і по ногах новим законом, в силу якого
голови зборів і губернатори отримали майже необмежену владу
над земством» [15, с. 178].

Однак і вказане право голови було, очевидно, недостатнім на-
глядом за земством. Законом від 19 серпня 1879 р. губернаторам
надавалося право не тільки не затверджувати службовців по зем-
ству, а й звільняти тих із них, яких він визнає неблагонадійними.
До цих, послідовно встановлених прав щодо особового складу
земських закладів і з нагляду за напрямом їх діяльності, можна
додати циркуляри міністра внутрішніх справ від 12 жовтня
1866 р., 28 серпня 1868 р., 22 жовтня 1870 р. і закон 4 липня
1870 р. [16, с. 127], якими різного роду службовці земства роби-
лися повністю залежними від урядових установ. Земські лікарі і
фармацевти залежали від лікарських управ і губернаторів, попе-
чителі училищ — від училищних рад, учителі — від інспекторів
та ін. Таке підпорядкування земських працівників було необхідно
уряду. Місцева адміністрація і центральний уряд вбачали небез-
пеку у діяльності земств. Вони не стали ще одним бюрократич-
ним органом держави. Тому зрозуміло, що самостійність земсь-
ких закладів уряд намагався все більше і більше обмежувати,
зробити по-можливості примарою, а самі установи із самостій-
них, що діяли тільки під наглядом урядової влади, поступово зве-
сти до ступеня бюрократичних органів, слухняних виконавців
губернській волі.

Характеризуючи умови, в яких опинилися земські установи,
академік В. П. Безобразов справедливо говорив, що земству було
дано багато волі і жодної влади, що земські установи — не справ-
жні органи державного місцевого самоврядування, а тільки міс-
цеві громадські вольниці, які можуть розвинутися в такі органи
[17, с. 39].

Паралельно з цим підкоренням губернській бюрократії осо-
бового складу земств і утиском свободи думок ішло поступове
обмеження компетенції земств. Мрії про свободу слова у збо-
рах, про широку гласність земської справи були невдовзі роз-
віяні двома законами 13 червня 1867 р. Виступ гласного у збо-
рах підлягав цензурі голови, а на протоколи зборів — цензурі
губернатора. Опублікування одних земських актів стало мож-
ливим лише в обмеженій кількості примірників, а інші, у випад-
ку накладення на них veto губернатора, прирікалися на повну
невизначеність. Сама діяльність земських зборів ставилася під
подвійний нагляд предводителя дворянства і губернатора. Про
утиски свободи думок говорять циркуляри Головного управ-
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ління у справах друку від 29 травня 1881 р. про заборону дру-
кувати без попереднього дозволу статей, що містили дані про
земські і думські постанови [18, с. 131], і від 13 січня 1889 р.
про заборону друкувати статті з похвальними відгуками про
діяльність земства [18, с. 131].

Законом 21 листопада 1866 р. було також обмежено право
земств обкладати податками торгові та промислові заклади. По-
датки з цих галузей становили значну частину надходжень до
бюджету імперії. Це була годівниця для бюрократичного апарату.
Уряд не міг дозволити таким значним прибуткам відійти у відом-
ство земства. Але найсерйозніші обмеження відбулися в народній
освіті.

Діяльність земств щодо поліпшення громадського буття від-
повідала основній думці закону 1864 р., який мав на меті єдність
земств і самостійне формування в них громадської думки. Нама-
гання земств об’єднати свою діяльність мало глибокий практич-
ний зміст. Розрізненість земств і неможливість відносин між ни-
ми досить шкідливо відображалися на земській справі. У них не
було жодної єдності. Навіть у тих галузях господарства, в яких
така єдність була суттєво необхідна не тільки в інтересах окре-
мих земств, а й цілої держави [19, с. 152].

На рахунку предметів земської діяльності було багато таких,
однакове спрямування і постановка яких були б корисними для
усіх земств. Наприклад, організація земської статистики, розроб-
ка програм для збору тієї або іншої інформації тощо. Багато
земств, не знайомих з результатами практичних застосувань і рі-
шень інших земств з предметів народного господарювання, при-
ймали і вводили на своїх місцевостях те, що іншими земствами
було вже залишено як даремне і неприйнятне. А у результаті
отримували лише непродуктивну витрату грошей.

Це стосувалося найболючіших сторін земського життя, а саме
поземельного оподаткування. Так, наприклад, тільки у 1881 р.
Зеньківська земська управа (Полтавська губернія) говорила про
необхідність клопотати про надання повітовим зборам права ро-
бити внутрішній розподіл поземельного податку коли багато ін-
ших земств уже вирішили для себе цю проблему [20, с. 13].

Як бачимо, самостійність земств, цю основу будь-якого само-
врядування, як і сферу земської компетенції, уряд систематично
утискав. Недовіру особливо чітко видно зі ставлення самодер-
жавства до прохань земства. Уряд не завжди був послідовним,
відхиляючи навіть такі пропозиції земств, які мали під собою сер-
йозне підґрунтя.



49

Так, наприклад, усі перші клопотання земських установ аж до
1879 р., про недопущення боржників у склад земського представ-
ництва (Таврійське земське клопотання у 1875 р.), не дістали під-
тримки. Хоча відносно міського самоврядування питання було
вирішене у Городовому Положенні 1870 р. позитивно. Починаю-
чи з 1867 р., деякі земства просили про застосування до гласних
стягнень за неявку на збори без поважних причин. Це земства
Херсонської та Чернігівської губерній. Усі клопотання були від-
хилені, а у Положенні 1890 р. саме міністерство визнало необхід-
ним встановити певні стягнення та ін. [21, с. 198].

Але переглядаючи довідки про відхилені клопотання земств,
не можна не завважити, що з особливою недовірою уряд ставився
до прохань земств про створення дрібної одиниці самоврядуван-
ня; про об’єднання їх діяльності і видання тих або інших законів,
що мали загальнодержавне значення.

За основною думкою Положення 1864 р. земство повинно бу-
ло зберегти постійний зв’язок з місцевістю і суспільством, але
для збереження цього зв’язку закон жодних засобів не дав. Не
тільки земської общини, цього основного осередку самовряду-
вання, створено не було, а й повітовим земським управам не було
навіть надано права самостійно виконувати постанови земства.
Діяти безпосередньо земські установи не могли. Частково тому,
що це не припускалося законом (у відношенні, наприклад, до на-
туральних повинностей), почасти тому, що повіт був досить знач-
ною одиницею, що представляла по місцевостях багато розбіж-
ностей і особливостей, простежити за якими центральне повітове
керівництво не мало змоги. Не маючи твердого ґрунту під ногами
і належного зв’язку з місцевістю, не маючи своїх виконавчих ор-
ганів, земства не могли навіть забезпечити собі правильного над-
ходження земських зборів. Це було причиною того, що деякі з
них іноді опинялися у досить скрутному фінансовому становищі.

Нижча поліцейська влада була поганим помічником земської
діяльності і виконавцем його рішень. А саме на неї було покла-
дено виконання земських заходів.

Вказаний недолік у своїй організації земські установи прагну-
ли усунути з перших днів існування. До цієї мети різні земства
підходили різними шляхами. Одні думали скористатися парафіяль-
ними опікуваннями, інші намагалися створити місцевих земських
агентів в особі попечителів і уповноважених; треті, нарешті, ста-
вили вже зовсім конкретно питання про реорганізацію волосного
управління у вигляді надання волості характеру всестанового ор-
гану місцевого самоврядування. Так, наприклад, Херсонське зем-
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ство у 1874 р. вийшло з клопотанням, яке надійшло на розгляд
комітету міністрів, про укладання проекту з предмета утворення
всестанових волостей і про передачу його на розгляд земських
установ [21, с. 115], але клопотання було залишено без відповіді.

Дуже недовірливо уряд ставився до намагань земств устано-
вити більш тісніші стосунки із селянським самоврядуванням. Але
він не тільки не вважав необхідним ввести селянське самовряду-
вання до складу земських установ шляхом створення всестанової
волості, а навіть до турбот земств про потреби селянського стану
ставився негативно. Так, наприклад, коли Таврійське земство у
1874 р., занепокоєне продовольчим питанням, вирішило створити
комісію для дослідження умов деяких місцевостей, то міністр
внутрішніх справ зупинив виконання постанови земства й оголо-
сив, що повітовим земським управам надано право проводити ре-
візію і впевнитися на місцях через своїх членів лише для нагляду
за діяльністю сільських сходів у справах продовольства. Але жод-
них загальних місцевих досліджень про економічні потреби насе-
лення і про наділення його землею чинними законами земським
установам не надано [22, с. 85]. Отже, у земського самоврядуван-
ня, створеного «турбуватися про місцеві потреби і користі насе-
лення», було по-суті відібрано право дізнаватися про ці потреби
через дослідження його становища.

Земства здійснювали кроки щодо зміни тогочасного правового
поля, бо вважали, що це дасть можливість не тільки якісно по-
ліпшити їх роботу, а і в цілому позитивно вплине на ситуацію в
країні. Поглиблення кризи в державі дало земствам нагоду вказа-
ти уряду на настрої серед населення. Вказати на той шлях, який
міг би вивести країну з тяжкого становища. Цей шлях був у скли-
канні народних представників із законодавчими функціями. Це
були перші кроки до створення справжнього парламенту, якого
так потребувало російське суспільство кінця ХІХ ст. Нелегко бу-
ло «земському союзу» скласти загальноземську вимогу. Але
п’ять губернських зборів (Чернігівські, Тверські, Харківські,
Полтавські і Самарські) відкрито висловилися за скликання зем-
ського собору. Першим відгукнулося Харківське губернське зем-
ство. На губернських зборах 1878 р. було заслухано і прийнято
записку, складену міським головою і земським гласним Є. С. Гор-
дієнком.

Називалася ця записка «Проект отзыва правительству на его
сообщение о преступной пропаганде» і суть її полягала у необ-
хідності активної участі земства у державній діяльності. У ціка-
вих обговореннях, які відбулися після оголошення записки, глас-
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ний Картамишев висловив побажання, щоб представники земства
були зобов’язані обговорювати ті заходи, які допомогли б держа-
ві вийти з економічних ускладнень. А гласний Мирошкін пропо-
нував земству просити, щоб було знято попередню цензуру з
провінційної преси, при цьому посилаючись на свою записку і
додане до неї звернення до земства з цього приводу від професо-
рів, адвокатів і представників судового стану. Заява ця дуже цін-
на і характерна. Вона свідчить, що вже у 1878 р. суспільство від-
чувало свій зв’язок з земством і покладало на нього захист своїх
вже суто політичних інтересів.

Після виступів представника Харківського земства вислови-
лися присутні з Чернігівського земства. У Чернігівському адресі,
складеному І. І. Петрункевичем і ухваленому особливою комісі-
єю, обраною для його редагування, говорилося: «Думати, що ідеї,
а в тому числі й анархізм можна зупинити засобами суворості, —
значить ігнорувати розвиток і розповсюдження ідей. Становище
російського суспільства, за нашим глибоким переконанням, на-
дає на сьогодні всі умови для процвітання ідей, що суперечать
державному устрою». За цим в адресі вказувалося на відсутність
свободи слова, друку, на репресії у вищій та середній школах, які
призвели до виключення понад 6 тис. молоді зі стін навчальних
закладів, що давало багатий матеріал для революційних партій
[23, с. 217].

З усіх цих заяв земств було зрозуміло, що у скликанні «досвід-
чених» людей за призначенням уряду земства побачили недовіру
до себе з боку органів влади; уряд же в заявах земств вбачав по-
літику, несумісну з його прагненнями. Тому дуже швидко між
урядом і земством поновилися колишні недовірливі стосунки.
Земство було незадоволено урядом, уряд — земством.

Політика царського уряду відносно земств діставала своє
практичне застосування з боку місцевих органів влади. Недовіра
уряду до земств, тенденція стиснути їхню компетенцію і діяль-
ність із дедалі більшою силою передавалася місцевим урядовим
органам. Тенденція йшла від центру до периферії. Вона створила
на місцях той сумний літопис непорозумінь і протидій, якими так
насичена історія земських установ. Коріння їх сягало глибоко то-
му, що місцева адміністрація вбачала в земствах протилежне їй
начало, до якого сама центральна влада ставилася з недовірою. У
багатьох випадках навіть сам розмір непорозумінь перевищував
звичайні чвари місцевої влади. Так, наприклад, у Херсонській гу-
бернії стосунки між адміністрацією і земством настільки загост-
рилися, що міністр внутрішніх справ визнав за необхідне доручи-
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ти начальнику краю взяти участь у розгляді непорозумінь, які
виникли. А губернські земські збори, в свою чергу, вислухавши
доповідь комісії про всі конфлікти земства з адміністрацією, 13
листопада 1866 р. вирішили, що «…ревізування і розслідування
на місці з боку найвищого уряду земських установ Херсонської
губернії, а також сутичок, що виникли з адміністрацією, є єдиний
засіб, про який повинно просити і на який може розраховувати
земство, зважаючи на тяжкі звинувачення, висунуті проти його
діяльності» [24, с. 155—167].

Якщо центральна влада з підозрою ставилася до земств і їх
прохань, то з більшою силою ця недовіра і прагнення підкорити
земства урядовій опіці відобразилися в деяких окремих губерні-
ях. Користуючись своїм правом зупиняти постанови земських
зборів, що суперечать загальнодержавним користям, губернатори
дуже часто зупиняли навіть такі постанови, котрі навряд чи мали
згадане значення. Так, у Харківському земстві порушували такі
права, які були надані земству законом. Наприклад, полтавський
губернатор не затвердив на посаді голови Хорольської повітової
управи Ф. Ф. Затурського у 1880 р., бо його визнали неблагона-
дійним у зв’язку з обшуком у будинку дружини брата —
А. П. Затурської [25, 1]. А до Сенату надійшов рапорт від полтав-
ського губернатора про незгоду з постановою Гадяцьких повіто-
вих зборів про перехід від подушного податку до прибуткового
[25, с. 32].

Ще далі, ніж влада губернська, пішла у боротьбі із земством
влада повітова. Тут в історії земства зустрічаються зовсім нега-
тивні сторінки: тиску на селянські общини при обранні земських
гласних, карні заходи за обрання осіб, невигідних місцевій адмі-
ністрації, і навіть карні заходи проти самих гласних.

У всіх перелічених діях як і центральної, так і місцевої влади,
земство не могло не бачити системного утиску своєї діяльності.
Не могло воно також не усвідомлювати недоліків і незакінченості
своєї організації. Про це прямо або опосередковано заявляло у
своїх клопотаннях. Жалілося на утиски — і не можна не визнати,
що у цих скаргах було багато гіркої істини. Бачачи недовіру до
себе з боку уряду, зустрічаючи скрізь обмеження, не маючи мож-
ливості здійснювати належним чином рішення земських зборів
на місцях, чимало земських гласних збайдужіло до земської
справи.

Усе це не могло не позначитися на діяльності земств. Так, на-
приклад, у 1868 р. Херсонське земство заявляло уряду, що неви-
рішення багатьох прохань земства є причиною охолодження діяль-
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ності земських гласних [26, с. 3]. Тоді, як кращі люди дедалі біль-
ше і більше усувалися від земської діяльності, земські вибори
стали все більше переходити до рук організованого угруповання
місцевих діячів. Вони на земський кошторис дивилися головним
чином як на джерело добрих окладів [27, с. 88; 19, с. 11]. У діяль-
ності земства з’явилися такі недоліки і темні сторони, заперечу-
вати які не могли навіть найгарячіші його захисники. Про «па-
діння моралі» у земстві свідчить розгляд таких справ про
розтрати у Чернігівському земстві — за звинуваченням колиш-
нього члена Глухівської управи Говоруна у розтраті; за звинува-
ченням колишнього земського страхового агента Коршунова у
різних зловживаннях і губернської управи у потуранні йому [28,
с. 115—116].

Названі та інші негативні явища були на користь місцевої бю-
рократії. У справі продовольства принцип невтручання бюрокра-
тії взагалі переважав. Общини селян, потребуючи продовольства
та зерна для сівби, складали запити, надсилали їх у волосне прав-
ління, яке засвідчивши його, надсилало в управу. Зважаючи на
обставини, управа сама дозволяла взяти певну кількість зерна з
магазинів або не дозволяла, вважаючи запит неправильно скла-
деним, чи знаходячи якусь помилку. Справа звичайно тягнулася
дуже довго, особливо якщо вона вимагала згоди губернської
управи. Земський діяч М. М. Карачаєв-Волк писав у своєму листі
«Из деревни»: «Мені доводилося бачити, що в губернську управу
надходили від повітових управ клопотання в той час, коли посів
відомого хліба давно вже закінчувався, і видачі були вже марни-
ми, не досягали мети» [28, с. 77]. Тому селяни не зверталися в
земство по допомогу. Обмежене урядовою регламентацією, неза-
кінчене у своїй організації, земство стало досить поганим засо-
бом управління. Воно занепало тому, що було поставлене урядом
у ненормальні умови. Але змінити ці умови, дати йому свободу
без послідовної зміни самодержавного ладу держава не хотіла.

Незважаючи на проблеми, що виникали наприкінці 70-х років
ХІХ ст., земці продовжували шукати можливості для пожвавлен-
ня своєї діяльності, бо розуміли, що без опори на місцеве само-
врядування, без взаємодії зрушити розвиток імперії по капіталіс-
тичному шляху неможливо.

Одним із заходів, яким можна було скористатися для пожвав-
лення земської роботи, збільшення уваги до них з боку суспільс-
тва, було використання земської преси. Друкований земський ор-
ган для складної земської діяльності був зброєю гласності, що
становила одну з найважливіших рушійних сил у земській справі,
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служив разом з тим і провідником поглядів земських діячів на
проблеми суспільства. Земська преса могла як друкований орган
підвищити авторитет земств за рахунок широкого і всебічного
висвітлення найгостріших проблем у житті губерній і країни в
цілому та пошуків шляхів їх вирішення. А це завдавало удару по
тогочасній владі — звідси і реакція уряду на земську діяльність.

Друковані органи готувались, з одного боку, з урахуванням різ-
нобічного з’ясування різних питань місцевого життя у земських
зборах, з іншого, — з метою виправлень, зазвичай за практичного
проведення в життя прийнятих рішень. У цьому відношенні зем-
ський друкований орган мав значення постійної пам’ятної книж-
ки, яка, даючи точні довідки про діяльність земства і її результа-
ти у попередні часи, була дуже важливим джерелом для пра-
вильної постановки питань і їх вирішення у подальшій земській
діяльності. Таке значення земського друкованого органу тим біль-
ше важливе, що земство, маючи своїм призначенням задовольняти
найближчі потреби місцевого життя, і вирішувало питання, що
вимагали не тільки уважного ставлення до них, а й попереднього
серйозного вивчення різних сторін життя.

Вихід земської періодики здійснювався на основі постанов
земських зборів і матеріалів, що надходили від гласних з пові-
тів. Фінансуванням земських періодичних видань опікувалися
самі земства, вносячи до своїх кошторисів суми на періодичні
видання.

Найпершим серед українських і російських земств почало
друкувати свій власний журнал «Сборник Херсонского земства»
Херсонське губернське земство у 1868 р. Журнал виходив щомі-
сячно. На сторінках земського органу містилася велика кількість
матеріалу, що стосувався усіх галузей земського життя, і гостра
критика недоліків тогочасного ладу.

У земських зборах Харківської губернії чимало говорилося у
різний час про необхідність гласності для земської роботи. Гласні
ще у 1865 р. пропонували просити уряд про надання у розпоря-
дження земства редакції «Харьковських губернских ведомостей».
Це могло слугувати початком видання земством журналу, від ус-
піху якого «залежатиме судження про нашу здатність до самоуп-
равління» [29, с. 62]. Такий журнал на їхню думку, був необхід-
ним для того, щоб ділитися думками про порядки самовря-
дування і вивчати свою губернію у статистичному відношенні.
1866 р., коли виявилося, що на друк звітів про губернські і пові-
тові збори витрачено було понад 4 тис. крб., а клопотання зборів
відносно «губернських відомостей» залишилося без відповіді,
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гласні запропонували клопотатися про дозвіл видавати особливу
земську газету або журнал. На думку гласних, необхідно було
просити уряд поширити на всю країну благодіяння вільної преси,
дарованої тоді лише столицям, і просити про дозвіл Харківсько-
му земству видавати газету, запропонованою ним програмою з
12 розділів, на яку й асигнувати 8 тис. крб. з губернського збору
[30, с. 22].

Пізніше в усіх губерніях України з’явилися аналогічні пері-
одичні органи. У Чернігові — «Земский Сборник Черниговской
губернии» (з 1870 р. виходив щомісячно), у Полтаві — «Земский
Обзор Полтавского Земства» (з 1883 до 1884 р. — щотижня),
«Полтавская Газета» (з 1906 р.), у Катеринославській губернії —
«Вестник Екатеринославского земства» (1903 — 1906 рр.), у Тав-
рійській губернії — «Вестник Таврического земства» (з 1903 р.
— щомісячно).

Необхідність впливу громадської думки на керування місце-
вим господарством була визнана самим урядом, що замінив кан-
целярський бюрократизм гласними земськими установами.
24 березня 1865 р. циркуляром міністра внутрішніх справ земст-
вам було дозволено видавати періодичні видання для ознайом-
лення місцевого населення з питаннями земського управління.
Але головне управління у справах друку скоро відчуло відхилен-
ня від наданих земству прав. Вже у 60-х роках головне управлін-
ня висловило думку, що подібні органи повинні обмежуватися
лише друкуванням «офіційних актів і матеріалів». Воно вважало,
що «ніякі домішки не повинні мати місце в них; особливо вони
повинні утримуватися від полемічного характеру, який супере-
чить, як інтересам самих установ, так і поглядам уряду». Видання
громадських установ, згідно з розпорядженням головного управ-
ління у справах друку, повинні були підлягати або загальній цен-
зурі, або цензурі чиновника, що дозволяв друкувати неофіційну
частину губернських відомостей [31, с. 66, 224]. А за Височай-
шим повелінням 13 липня 1867 р., циркуляр міністра внутрішніх
справ від 8 жовтня 1867 р. підпорядковував земські видання конт-
ролю губернатора та обмежив кількість примірників кількістю
гласних [31, с. 224]. Ці розпорядження уряду обмежували глас-
ність у земському середовищі, гальмували розвиток висвітлення
земської справи.

Як бачимо, земські друковані органи відразу ж після своєї по-
яви опинилися під пильним наглядом адміністрації. Земствам бу-
ло рекомендовано комітетом міністрів насамперед друкувати свої
звіти і журнали засідань, а статистичні та інші матеріали вміщу-
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вати на сторінках «Губернських відомостей» [32, с. 100]. Отже, у
найвищих адміністративних сферах встановився погляд на зем-
ські збірники не як на органи земської громадської думки, а як на
земський офіційний службовий матеріал.

Ситуація ускладнювалася тим, що земська преса перебувала
під підвищеним цензурним тиском. Вона підлягала не тільки за-
гальним цензурним правилам, а ще і цензурі з боку губернаторів.
Так, наприклад, начальник Харківської губернії не дозволив у
1880 р. надрукувати звіт про прийняття у завідування земства хар-
ківських богоугодних закладів і про діяльність при цьому нагляда-
чів цих закладів. Не дозволено було також друкувати три губерн-
ські журнали управи, необхідні до відома гласних [33, с. 554]. На
клопотання земства з цього приводу було отримано відповідь від
комітету міністрів, де повідомлялося, що у програмі журналу зов-
сім зайві були звіти про судові справи, про кількість їх у мирових
суддів, а також про сільськогосподарські з’їзди, статистичні дані
по губернії.

Такий контроль не пропускав повідомлень про діяльність ін-
ших земств і забороняв уміщувати на сторінках місцевих «Сбор-
ников» деякі доповіді губернських управ. Цензура також уважно
стежила за тим, щоб до журналу не потрапили статті суто літера-
турного або полемічного характеру. Так, колишньому співробіт-
нику статистичного відділу при Чернігівській губернській управі
Є. С. Филимонову губернатор заборонив друкувати в додатках до
«Сборника» матеріали для характеристики системи землеволо-
діння в Чернігівській губернії, вилучені з Рум’янцевського опису
Лівобережної України 1765—1769 рр. Автор книги змушений
був видавати її окремою брошурою у В’ятці. Така сама доля мало
не спіткала статті іншого чернігівського статистика О. П. Шлике-
вича «Лучше ли жилось в Малороссии за сто лет назад?» Пропу-
щена до друку місцевою цензурою, вона була опротестована гу-
бернатором [34, с. 284]. Були випадки затримання видання
«Сборника», коли окремі сторінки журналу, надіслані губернато-
ру для цензури, поверталися до редакції лише через місяць. Зви-
чайно, Чернігівське земство намагалося боротися з цим злом, але
всі клопотання земських зборів про звільнення їхнього часопису
від попередньої цензури та оскарження дій цензора, як правило,
залишалися без відповіді.

Іншою причиною, яка гальмувала розвиток земської преси,
була відсутність достатньо підготовлених літературних сил. Але
навіть там, де вони були, цензурний нагляд не сприяв їх залучен-
ню до участі в земських виданнях. А якщо до цього додати ще і
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брак коштів, який постійно відчували редакції земських журна-
лів, то стане цілком зрозумілим, чому, наприклад, «Земский сбор-
ник Черниговской губернии» з часу свого заснування у 1870 р. і до
1876 р. не мав авторитету серед його читачів [30, с. 552].

Тільки у 1877 р. на його сторінках з’явилися цікаві історико-
краєзнавчі матеріали. Їх поява була безпосередньо пов’язана з ді-
яльністю статистичного відділу при губернській земській управі,
заснованого у 1876 р. Дуже швидко відділ став своєрідним «моз-
ковим центром», інтелектуальним осередком земства. Він об’єд-
нав досить авторитетних дослідників — П. П. Червінського,
В. Є. Варзара, О. П. Шликевича, О. О. Русова та ін. Але, на пре-
великий жаль, земські збори у 1877 р. закрили статистичний від-
діл. Головна причина цього полягала в тому, що робота відділу
нібито не відповідала інтересам земського оподаткування.

Ще одним доказом «уваги» царського уряду до земської преси
було те, що у 1878 р. міністерством внутрішніх справ було відхи-
лено клопотання Московських губернських зборів про видання
загальноземського органу. За проектом цього земства за посеред-
ництва такого друкованого органу усі 34 губернії могли б спілку-
ватися і разом розробляти питання, що стосувалися громадських
земських потреб. Таке видання, на думку міністерства, не входи-
ло в обов’язки, покладені на земства і не викликалося жодною
необхідністю, бо вже і без того встановився звичай земських
установ обмінюватися своїми виданнями [31, с. 82].

Незважаючи на перешкоди з боку царської цензури, нестачу
коштів, недостатню кількість кваліфікованих кадрів, земства вба-
чали життєву необхідність своїх періодичних видань тому, що
життя постійно висувало питання про необхідність знати, що ро-
биться в земстві, в якому стані місцеве господарство в кожний
даний момент. У Харківських повітових зборах, наприклад, було
заявлено про необхідність друку суспільного листка, в якому по-
відомлялися б дані про врожай, довідкові ціни на сільськогоспо-
дарські продукти, ціни на робочі руки, розпорядження земських
управ відносно сільського господарства і різні оголошення. Але
такі заяви залишалися без результатів. У 1881 р. один з гласних
Куп’янського повіту казав у губернських зборах: «…ми знаємо
добре все, що робиться в іноземних державах, а про діяльність
власного земства дізнаємося лише з податкових листів» [29,
с. 65]. Тому він наполягав на виданні журналу. Хоча дехто і вва-
жав цей задум марним і непродуктивним, але більшістю голосів
було асигновано на земський журнал 6 тис. крб. Видання його
було поставлене у зв’язок з утворенням земської друкарні і роз-
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робляти це питання було доручено управі. Наступного року збо-
ри ще раз ухвалили просити уряд відповісти на клопотання щодо
земського журналу без попередньої цензури.

Одночасно з клопотаннями про видання журналу Харківські
губернські збори вживали й інших заходів для поширення даних
про свої дії. Так, у 1868 р. вони стенографували промови, прого-
лошені у зборах, з метою дати можливість виборцям судити про
думки, виголошені у зборах тим чи іншим гласним. Для того,
щоб самі гласні могли більш ґрунтовно обговорювати порушені
питання, 1874 р. було ухвалено рішення, щоб губернська управа
завчасно друкувала свої доповіді і розсилала їх гласним з повідом-
ленням про час відкриття зборів. Такі самі вимоги неодноразово
повторювалися і в повітових зборах, у постановах для повітових
управ [29, с. 48].

Проблеми друкування намагалося вирішити земство і в Тав-
рійській губернії. У 1879 р. губернські збори звернулися до пові-
тових земств своєї губернії з пропозицією видавати загальнозем-
ський журнал. Більшість повітових зборів позитивно поставилася
до цієї пропозиції і виділила кошти зі своїх бюджетів на фінансу-
вання цього журналу та вповноважила губернську управу зверну-
тися по дозвіл куди слід [35, с. 41].

Поряд з намаганнями зробити періодичні видання органом,
що мобілізував би земства на виконання соціально-економічних
та інших завдань, спираючись на масову підтримку населення,
земства в Україні надавали величезного значення і питанню про
організацію своїх з’їздів для розв’язування проблем загальнозем-
ської роботи. Питання про з’їзди представників земства різних
губерній для узгодження загальних дій по земському господарст-
ву неодноразово порушувалося земськими зборами і становило
предмет їх клопотань перед урядом. З приводу клопотання Хар-
ківських губернських зборів про встановлення правил, що визна-
чали б спосіб контактів між земствами кількох губерній з питань,
що становили загальний інтерес, міністр внутрішніх справ, з
яким погодився комітет міністрів, вказав, що в самому законі такі
правила існують. Так: а) у додатку до ст. 84 Положення вказано
справи, за якими зносини або угоди між земствами можуть від-
буватися за згодою губернатора; б) постанови та журнали можуть
друкуватися з дозволу губернатора; в) кошти і розкладки друку-
ються в губернських відомостях і надсилаються гласним, отже,
земства мають можливість надати гласності своїм розпоряджен-
ням і кожні збори можуть слідкувати за діяльністю інших
[8, с. 984].
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За буквальним змістом закону, стосунки між земствами різних
губерній справді припускалися. Законом не заборонялися стосун-
ки не лише письмові, а й особисті, через посередництво делегатів
зацікавлених зборів, але насправді це було не так, уряд не визна-
вав такі дії узгодженими із законом.

Отже, усі спроби земських зборів скористатися правом, нада-
ним законом, виявлялися невдалими, незважаючи на те, що земс-
тва підступалися до них дуже обережно. Харківське земство мало
рацію, коли висловило нерозуміння з приводу способів застосу-
вання закону і просило уряд вказати ці способи. Практика засвід-
чила, що питання про стосунки між земствами виявилися набага-
то складнішими, ніж вони бачилися міністру внутрішніх справ. З
указаних ним способів зносин перший, тобто той, що встановле-
ний законом, виявився зовсім нездійсненним, бо як вказано, вда-
тися до нього рішуче не дозволялося. Залишався обмін друкова-
ними постановами, кошторисами і розкладками, але якщо цей
обмін був корисний для ознайомлення земств із діяльністю одне
одного, то він не міг замінити собою прямих відносин між сусід-
німи губерніями з питання, що цікавило. З іншого боку, якщо
окрім друкованих видань можливий письмовий обмін думками
між управами, то позаяк листування управ підлягає контролю
адміністрації, — то і цей спосіб не завжди міг привести до пози-
тивних результатів, бо у кожній справі зустрічається безліч дріб-
ниць, дуже суттєвих, які можна з’ясувати лише за особистого
спілкування. Але і цим недосконалим способом зносин і узго-
джень могли користуватися тільки управи, а не земські збори, за
кожним кроком яких стежив губернатор, готовий зупинити будь-
який вільний рух.

Розрізненість земств і неможливість зносин між ними, хоча і
дозволених законом, дуже шкідливо позначилися на ході земсь-
кої справи. В ній не було жодної єдності, навіть у тих галузях го-
сподарства, де така єдність вельми необхідна не тільки в інтере-
сах окремих земств, а й в інтересах держави.

Отже, протягом перших десятиліть існування земств царська
бюрократія повсякчас прибирала їх до рук. Стара феодально-
кріпосницька система не могла змиритися з новою системою
представницьких закладів. Вона намагалася поставити земства у
суворі рамки, звести нанівець політичну сутність земської діяль-
ності та обмежити їх діяльність виключно господарськими пи-
таннями. Такі вузькі рамки діяльності земств не дозволили їм
стати чинником консолідації у сфері формування української по-
літичної нації. Законодавчі обмеження з боку влади не дали мож-
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ливості органам місцевого самоврядування завоювати значну кіль-
кість прихильників в українському суспільстві. Подекуди, навпа-
ки, земства сприймалися як зайве, недоцільне зібрання купки мі-
сцевих панів, що переймаються власними інтересами, а не долею
суспільства.
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(äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ — ïî÷àòîê ÕÕ ñò.)

Ò. Ì. Í³êîëàºâà

Соціально-економічні перетворення, викликані відміною крі-
пацтва в Російській імперії, розвитком ринкових відносин, загаль-
ною лібералізацією життя імперій, об’єктивно привели до роз-
в’язання проблеми освіти, від якого багато в чому залежала подаль-
ша доля українців. Особливе місце в цьому контексті набирає проб-
лема асиміляції національної політичної та економічної еліти суспіль-
ства в колоніальних умовах. Бездержавна українська нація в поре-
форменій Російській імперії потребувала всебічної підтримки всіх
суспільних прошарків і передусім буржуазного, що мав економічні
можливості для підтримки національної освіти, науки. Адже зага-
льний низький освітній рівень населення Російської імперії, який
в Україні був ще нижчий порівняно з Європейською Росією, не-
достатня мережа теперішніх освітніх закладів нездатна була за-
довольнити потреби не лише у формуванні елементарних рис на-
ціональної свідомості простого українця, а й забезпечити народне
господарство освіченими кадрами, а держава в першому випадку
далеко не хотіла, в другому — не могла самостійно впоратися з
посталою проблемою. Мізерні кошти, які виділяла казна на цю
справу, в декілька разів були нижчими від сум, що асигнувалися
у той час економічно розвинутими країнами Західної Європи. Зо-
крема в Англії на неї виділялося 10 %, у Франції — 6,4 %, в
Пруссії — 6 %, у той час як у Російській імперії — всього 2 % від
загальної суми державного бюджету [1, c. 131].

За таких умов з останньої третини XIX ст. до справи поліп-
шення освіти в країні долучилися земські й міські організації, ін-
телігенція, різні наукові й технічні товариства, представницькі
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об’єднання купців і промисловців та окремі заможні громадяни.
Особливо підприємницький прошарок. Він гостріше від інших
суспільних груп відчував потребу в грамотних, інтелектуально
розвинутих і дисциплінованих працівниках. Активно розвивалася
громадська просвітницька ініціатива в різних формах — від кло-
потань перед урядом та організації нових закладів до грошових
пожертв й інших видів доброчинності. Діяльність далекоглядних
промисловців і купців невипадково поєднувалася з просвітницт-
вом, оскільки вони усвідомлювали важливість поліпшення загаль-
ного стану освіти в країні. У повсякденній практиці підприємці
постійно відчували брак кваліфікованих кадрів, а їхній підприєм-
ницький прагматизм підказував, що кваліфікована праця, особ-
ливо службовця, є продуктивнішою. Тож величезна потреба в
кваліфікованих кадрах на виробництві й управлінні була додат-
ковим стимулом пожертвувань на підтримку освітніх закладів
усіх рівнів.

Хоч благодійність і була невід’ємною рисою багатих людей,
насамперед у торгівлі та промисловості, проте варто пам’ятати,
що це не було характерним для всього підприємницького прошар-
ку. Звичайно, дозволити собі таку діяльність могли і хотіли далеко
не всі заводчики й фабриканти. До благодійності звертали свою
увагу переважно представники великої буржуазії. Для дрібних і
середніх капіталістів і комерсантів, котрі становили підприємниць-
ку більшість, переважали і на початку XX ст. були методи первіс-
ного нагромадження капіталів, для яких ще продовжували збері-
гатися умови в країні [2, c. 131] та брак вільних коштів унаслідок
незавершеності первісного нагромадження капіталів за доби крі-
пацтва і в пореформений період супроводжувався накопиченням
їх уже на новій капіталістичній основі. До відвертих пограбувань
робітника на початку індустріального розвитку долучалися не-
щадна експлуатація у вигляді низької заробітної плати і тривало-
го робочого дня, тяжких умов праці та побуту. За рахунок цього
підприємець досягав значних надприбутків, які потім вкладалися у
виробництво, примножуючи таким чином капітали.

Російський історик В. Я. Лаверичев, говорячи про місце купе-
цького стану у суспільному житті пореформених років, зазначив,
що «переважаюча у більшої частини купецтва невтримна жадоба
до наживи зумовила відсутність будь-яких сформованих духов-
них запитів і будь-яких високих ідеалів. Лише окремі представ-
ники купецтва піднімалися над загальним рівнем свого стану» [3,
Арк. 39]. На відміну від промислової значна частина торговельної
буржуазії, навіть на початку XX ст., не мала відповідної загальної і
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спеціальної освіти та відзначалася низьким рівнем культури. Інте-
реси цього численного прошарку буржуазії не виходили за межі
вирішення суто господарських проблем. Громадська діяльність
більшої частини торговців була обмеженою. До того ж стан про-
мисловості на Наддніпрянщині був помітно нижчим від його рів-
ня у Європейській частині Росії, тому, відповідно, умови для жорс-
токішої експлуатації робітничого класу залишалися більш сприят-
ливі. Таке становище було притаманне здебільшого етапу розвит-
ку ринкових відносин у передреформену та перші десятиліття
пореформеної доби, ніж для більш зрілого періоду на межі ХІХ—
ХХ ст.

Частково погоджуючись із такою оцінкою, слід зазначити, що
вже з кінця XIX ст., зі зростанням економічної могутності проми-
словців та акціонерних товариств, на багатьох великих підприєм-
ствах відрахування на навчальні та лікувальні заклади, різні соці-
альні потреби стали обов’язковими. Зміна поколінь, що відбулася
на межі сторіч, супроводжувалася появою підприємців нового
типу у період капіталістичного нагромадження. Чимало представ-
ників молодої буржуазії відзначалося достатньо високим рівнем
освіти, відповідною професійною підготовкою, необхідними ор-
ганізаційними навичками. Проте й напередодні 1917 р. культурні
характеристики торгово-промислового прошарку тільки почина-
ли набувати своїх сталих рис. Цивілізованість і високий духов-
ний рівень були притаманні переважно представникам стабільно-
го елітного ядра підприємництва [4, c. 212]. У цей час
утверджувалася думка про те, що всі люди однакові, незалежно
від походження. Серед багатіїв дедалі більше ставало тих, які ви-
йшли із соціальних низів, але завдяки здібностям або спритності
домоглися високого становища. Доброчинство сприймалося вже
як громадська чеснота, всіляко заохочувана релігією. До того ж
на надмірні утиски з боку багатіїв біднота нерідко відповідала
грізними заворушеннями. Зрештою, економічний стан підприєм-
ців впливав на їхню участь у вирішенні соціальних і культурно-
освітніх потреб суспільства в цілому і, зокрема, робітників. Крім
постійних відрахувань на робітничі потреби, окремі промисловці
й купці, великі представницькі бізнесові організації — такі, як
з’їзди гірничопромисловців Півдня Росії, біржові комітети, купе-
цькі товариства, тощо здійснювали широку благодійну роботу,
спрямовану на задоволення потреб ширших кіл суспільства, за-
сновуючи середні й вищі навчальні заклади, музеї, споруджуючи
лікарні, притулки для дітей і дорослих, пологові будинки, утри-
муючи власними коштами безліч доброчинних організацій, по-
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кликаних дбати про соціально знедолених і матеріально неспро-
можних людей.

Капітали українських промисловців Наддніпрянщини, за ви-
нятком окремих підприємців, як і купецькі, були здебільшого не-
значні, розпорошені у різних менш значних для економіки галу-
зях промисловості. Зрозуміло, що українські підприємці
належали до першопрохідців індустріалізації, а вже потім, коли
створили економічні можливості, ставали спонсорами в культурі,
освіті, підтримували місцеві традиції та обряди, були збирачами
історичних пам’яток, організаторами як початкової, так і профе-
сійної освіти, що могло сприяти підтримці національної ідентич-
ності. Своєю діяльністю в економіці та в багатьох сферах суспіль-
ного життя серед нечисленної групи вітчизняних підприємців ви-
ділялися лише кілька визначних родин: Симиренки, Терещенки,
Харитоненки, Алчевські, Є. Чикаленко.

Промисловці і купці здійснювали як приватні, так і корпора-
тивні пожертвування, часто віддаючи певний відсоток із власних
прибутків. Індивідуальна благодійність була надзвичайно ефек-
тивна тим, що при заснуванні навчального закладу заможний
громадянин, як правило, і надалі, будучи його попечителем, пік-
лувався про благоустрій і функціонування. Усе це спонукало
промисловців організовувати загальноосвітнє та професійне на-
вчання як для своїх працівників, так і для суспільного загалу в
цілому.

Ужиті заходи в галузі початкової освіти з боку держави, земсь-
ких і міських органів самоврядування, церкви, громадських об’єд-
нань та окремих осіб, серед яких виділялися підприємці, сприяли
тому, що вже до кінця XIX ст. кількість громадян, які вміли писати
й читати, значно зросла, проте потреба в заснуванні нових освітніх
закладів різних рівнів і спеціалізації продовжувала залишалася
надзвичайно актуальною. За даними перепису населення 1897 р.,
на тисячу осіб з вищою освітою припадало 0,7 особи, а з серед-
ньою загальною і спеціальною — 10,3 [5, c. 40].

На X з’їзді російських природодослідників і лікарів, який
відбувся в Києві 1898 р., були наведені дані про рівень освіче-
ності призовників. Зокрема, в 1874 р. на 100 новобранців з
дев’яти губерній підросійської України тих, хто вмів читати і
писати або тільки читати, було 16,5 осіб, у 1884 р. — 19,9, а в
І894 р. — вже 33,1 особа [6, c. 112—113]. Утім, навіть напере-
додні Першої світової війни початкових навчальних закладів в
Україні було ще недостатньо для забезпечення потреб усієї мо-
лоді в елементарній освіті. З розвитком промисловості в сус-
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пільстві особливо посилювалася думка про необхідність піднят-
тя матеріального і духовного рівня робітничого класу. Зміцніла
буржуазія, насамперед велика, все ж усвідомлювала, в тому чис-
лі й під дедалі сильнішим тиском пролетарського руху, свою
відповідальність за соціальну сферу буття робітничого класу,
намагалася дбати про культурний і освітній рівень промислових
робітників. Проте слід зауважити, що в царській Росії не існува-
ло законодавства, яке зобов’язувало б капіталістів створювати
заводські школи й гарантувати існування вже відкритих; воно
лише рекомендувало їм за власним бажання сприяти навчанню
грамоті підлітків, які працювали на їхніх підприємствах. Під-
приємницький прагматизм уже в останні два десятиліття XIX
ст., у час інтенсивного індустріального розвитку країни, спону-
кав при багатьох фабриках і заводах засновувати школи й вечір-
ні класи для робітників, недільні читання та різного рівня про-
фесійні навчальні заклади.

У перші роки XX ст., за даними української дослідниці
В. І. Кізченко, при фабриках і заводах України функціонувало
близько 110 шкіл для дітей робітників. Найбільше їх було ство-
рено на цукрозаводах — 44. На цей же час було також засновано
49 нижчих ремісничих навчальних закладів, у яких навчалися
3,3 тис. учнів. Тому багато в чому завдяки організаційним і мате-
ріальним зусиллям підприємницького прошарку серед робітників
України відсоток письменних робітників напередодні революції
1905—1907 рр. досяг 50,8 %, тоді як серед усього населення він
не перевищував 20 %.

Так, початкова школа для дітей робітників з 7 учителями та
бібліотекою поблизу Городищенських рафінадного і машинобу-
дівного заводів на Черкащині, які належали торговому дому
«Брати Яхненки і Симиренко», почала діяти ще з 40-х рр. XIX ст.
Згодом тут було відкрито і недільну школу. Учителювали в них
переважно національно свідомі українці з вищою освітою, бо Го-
родищенська цукроварня була культурним центром українського
народництва. Наприкінці червня 1859 р. до Городища приїхав
Т. Г. Шевченко, який з подивом оглянув зразково оснащений за-
вод. Відвідавши школу, він був так захопленний, що відразу об-
няв К. Яхненка, поцілував його і зі сльозами на очах промовив:
«Батьку! Що ти наробив!» Навіть царський чиновник з особли-
вих доручень Богданович так характеризував засновників учи-
лища: «Благочестиві власники не тільки прагнули, щоб їх підпри-
ємство було зразковим за внутрішнім і зовнішнім благоустроєм, а
й посприяли влаштувати добрий дім Божий» [7, Арк. 1].
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При всіх цукрозаводах іншої відомої родини цукрозаводчиків
— Терещенків, на межі ХІХ—ХХ ст. постійно працювали почат-
кові народні училища для дітей службовців і робітників. Чимало
сільських шкіл регулярно отримувало від цих підприємців гро-
шові субсидії для своєї діяльності та будівельні матеріали для
спорудження чи ремонту приміщень. Наприклад, при Михайлів-
ському заводі на Глухівщині М. А. Терещенко ще на початку
80-х рр. XIX ст. збудував початкове училище, яке відвідували та-
кож діти з навколишніх сіл. Хоча навчальний заклад і вважався
земським, утримувався він виключно коштом підприємця. У
1886 р. вчитель цієї школи отримував платню 250 руб. на рік, то-
ді як у земських школах вона становила 150—200 руб. При Тьот-
кінському цукрозаводі у Рильському повіті 1910 р. онук мецената
— М. І. Терещенко — спорудив нову шкільну двоповерхову цег-
ляну будівлю, в якій на першому поверсі розміщувалося почат-
кове трирічне училище, а на другому — училище підвищеного
типу з чотирирічним курсом, куди діти вступали після закінчення
початкового. Загалом в обох школах навчалося до 250 хлопців і
дівчат [2, с. 150].

Аналізуючи стан початкової та професійної освіти на цукро-
варнях Надніпрянщини, не можна оминути деякі регіони Слобід-
ської України в цій же галузі. Вже наприкінці XIX ст. при всіх
цукрозаводах П. І. Харитоненка були відкриті народні училища.
Як зазначав у звіті за 1897 р. старший фабричний інспектор Хар-
ківської губернії А. Гнідич, коштом П. Харитоненка утримувало-
ся двокласне училище на 300 учнів при Наталіївському цукрово-
му заводі (Богодухівський повіт), школа на 50 учнів при
Янковорозькому цукрозаводі (Охтирський повіт) та інших під-
приємствах. Крім того, на Павловському рафінадному заводі
(м. Суми) було засновано вечірні класи для дорослих робітників з
курсами кочегарів, машиністів і слюсарів [9, с. 10]. У звіті за
1901 p., в якому були подані дані про розвиток мережі навчаль-
них закладів у м. Сумах, зазначалося, що майже 10 міських почат-
кових шкіл були на утриманні окремих осіб і закладених ними
спеціальних капіталів. Засновуючи такі заклади, підприємці праг-
нули підвищити освітній і фаховий рівень своїх робітників, які
могли б упоратися з новою технікою і технологією виробництва.

Перебуваючи під наглядом поліції, Є. Чикаленко, не мав змоги
виявляти громадську активність, тому впливав на селян власним
прикладом, інколи працюючи разом з ними, і мовною поведінкою
своєї родини, всі члени якої розмовляли українською. Коли померла
восьмирічна донька, він вирішив, що найкраще «вшанувати її
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пам’ять чимось корисним для громадянства», і заснував премію «За
найкраще написану історію України в одному томі, призначену для
середнього читача приблизно з освітою народнього учителя». А
згодом виділив 25 тис. крб. на будівництво у Львові Академічного
Дому — гуртожитку для студентів із Наддніпрянщини [10, с. 7].

У Мошногородищенському маєтку Черкаського повіту, який
належав графині К. А. Балашевій, котра також активно займалася
цукроварінням і ґуральництвом, містилося 18 народних церков-
нопарафіяльних шкіл у селах і два двокласні народні училища з
ремісничими відділеннями у містечках Мошни і Городище. Усі
вони отримували відчутну фінансову допомогу з боку графині.
Так, двокласні училища повністю нею утримувалися, а церков-
нопарафіяльні школи, в яких навчалося понад 2 тис. дітей, крім
грошової допомоги, починаючи з 1887 p., за рахунок К. А. Бала-
шевої по черзі були перебудовані або отримали нові приміщення.
До середини 1890-х pp. таким чином було споруджено в селах
маєтку 14 шкіл. Щорічна допомога народним школам у цей час у
середньому коливалася в межах 1800 руб. У 1902 р. К. А. Бала-
шева заснувала жіночу школу в Мошнах, витративши на спору-
дження її приміщення 46,7 тис. руб. та на його утримання до
1911 р. включно 50,6 тис. руб. У 1910 р. при Маріїнському цук-
розаводі вона відкрила народне училище, яке повністю утриму-
вала власним коштом і побудувала для нього приміщення, асиг-
нувавши на це протягом двох років 11,4 тис. руб. [11, с. 50].

Основним типом початкових навчальних закладів у містах бу-
ли міські училища, які засновувалися згідно з Положенням від
1872 p. насамперед міськими органами самоврядування, стано-
вими громадами, а також і окремими благодійниками. Так, у
Глухові, на батьківщині Терещенків, один з найвідоміших пред-
ставників цієї родини — Федір Артемійович — у серпні 1891 р.
відкрив трикласне «Міське училище Федора Терещенка». Заснов-
ник надав 30 тис. руб. на спорудження двоповерхового будинку
школи та вніс капітал у 72 тис. руб. на її утримання. В навчаль-
ному закладі безкоштовно отримували початкову освіту діти з
незаможних родин Глухова, а першочерговим правом вступу до
нього користувалися вихованці дитячого притулку, заснованого
раніше його батьком — Артемієм Яковичем. У грудні 1893 р. з
метою збільшення плати вчителям Федір Артемійович додав до
внесеного ним капіталу ще 37,8 тис. руб. І надалі члени цієї ро-
дини сумлінно опікувалися училищем, збільшивши капітал на
його утримання до 167 тис. руб. У 1912 р. міське училище Федо-
ра Терещенка відвідували 253 учні [2, с. 155].
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У Києві Микола Артемійович Терещенко та його син Олек-
сандр заснували міське початкове зразкове училище на 300 учнів.
Для цього перший з них 1899 р. пожертвував капітал у 150 тис.
руб., а другий 1903 р. — ділянку землі по вул. Великій Підваль-
ній, 38 (нині вул. Ярославів Вал, 40) вартістю 104 тис. руб. і до-
датковий капітал у 120 тис. руб. [12, Арк. 46]. Будівництво учи-
лища розпочалось у травні 1905 p., на яке О. М. Терещенко
додатково асигнував ще 43 тис. руб. Через рік відбувся перший
набір учнів, які в грудні 1907 р. перейшли до щойно споруджено-
го власного приміщення училища. На цей час загальна сума ви-
трат обох Терещенків на спорудження й утримання зазначеного
навчального закладу досягла 425 тис. руб. [13, с. 60]. Він вирізняв-
ся своїм архітектурним стилем серед сусідніх будівель і був най-
кращим у місті серед початкових шкіл. Тепер у будинку міського
зразкового училища ім. М. А. Терещенка міститься Київський
національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана
Карпенка-Карого.

На межі ХІХ—ХХ ст. в Україні спостерігалося розмаїття закла-
дів і форм просвітницької роботи серед дорослого населення: не-
дільні школи, народні будинки й аудиторії, бібліотеки, читальні
тощо, де проводилися лекції, навчальні заняття, театральні виста-
ви, організовувалися екскурсії, походи та ін. Поширення такої
освіти серед незаможного населення в зазначений час здійснювали
спеціальні громадські організації. Серед них на особливу увагу за-
слуговує Київське товариство поширення грамотності серед наро-
ду [14, Арк. 10], яке розпочало роботу в 1882 р., зосередивши ува-
гу на поширенні освіти серед населення Києва та в містах і селах
Правобережної України, де були відсутні земські установи. Завдя-
ки організаційним зусиллям членів товариства в 1901—1902 рр. у
Києві був споруджений, переважно на громадські кошти (220 тис.
руб.), Троїцький народний будинок, де зосереджувалися всі форми
просвітницької роботи. Значні пожертви на цю справу зробили та-
кі відомі промисловці, як Лазар і Лев Бродські, С. С. Могилєвцев,
М. Б. Гальперін, кілька представників родини Терещенків, низка
цукрозаводів і промислових підприємств краю [15, с. 126—127].
Тепер тут — Київський театр оперети.

Крім Товариства грамотності, в цьому місті діяла з 1882 р.
Комісія народних читань. Дві її секції — історико-літературна та
природничо-історична — організовували читання в Народній ау-
диторії, спорудженій у 1895 р. по вул. Бульварно-Кудрявській
(тепер вул. Воровського) за рахунок приватних пожертв і міських
коштів. Серед доброчинців, хто надав значні кошти на цю спра-
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ву, були підприємці В. Ф. Симиренко, Лазар Бродський, М. П.
Дегтерєв, кілька членів родини Терещенків та ін. Також було
здійснено підписку на користь Народної аудиторії серед місцевих
купців, які робили пожертвування при вибірці ними торгових до-
кументів у міській управі [16, с. 7—8].

Суттєву роль у структурі позашкільних освітніх закладів віді-
гравали школи для дорослих. На початку XX ст. у містах України
найпоширенішими були недільні школи, які діяли на основі По-
ложення про початкові народні училища від 1874 р. Вони засно-
вувалися як урядом, так і міськими та сільськими громадами, а
також окремими особами. Особливої популярності серед таких
закладів набула харківська жіноча безплатна недільна школа
Христини Данилівни Алчевської, дружини відомого промислов-
ця і фінансиста, яку вона очолювала й утримувала з 1862 р. У то-
му ж 1862 р. Х. Д. Алчевська відкрила ще одну жіночу недільну
школу — в м. Мерефа Харківської губернії. Влітку 1878 р. у с.
Олексіївці Слов’яносербського повіту Катеринославської губер-
нії нова власниця маєтку Алчевська власним коштом заснувала
ще одну народну школу. Ця однокласна земська школа також
стала відомою на всю країну. Зокрема, з 1887 р. у ній викладав
учитель-новатор Б. Д. Грінченко, який згодом став відомим педа-
гогом, письменником, ученим-лексикографом. Фінансова під-
тримка в організації недільних шкіл для дорослих забезпечувала-
ся її чоловіком Олексієм Кириловичем, який надавав кошти
також на видання підручників, книжок, різних навчальних посіб-
ників. У своїх мемуарах «Передуманное и пережитое» Х. Д. Ал-
чевська зазначила: «Час українського руху 60-х років збігся із за-
хопленням інтелігенції недільними школами, і я пішла туди» [17,
с. 454]. До 1870 р. школа працювала напівлегально вдома у Ал-
чевської. Потім вона містилася в приміщенні початкового учи-
лища. У школі навчалося до 250 учениць, а вік деяких з них дося-
гав 40 років. 1896 р. за безплатно виконаним академіком
О. М. Бекетовим проектом у Мироносицькому провулку на кош-
ти засновниці було споруджено спеціальне двоповерхове примі-
щення для недільної школи. Серед іншого тут містилися чимала
бібліотека з набором навчальних посібників, у розробці і підборі
яких брали участь відомі вчені Д. І. Багалій, В. Я. Данилевський
та ін. Велику роль у справі освіти народу відіграла тритомна
«Книга дорослих», яка була створена викладачами недільних
шкіл під керівництвом Х. Д. Алчевської (уперше книга вийшла
друком у 1899—1900 рр.) [18, с. 112]. У її салоні часто збиралися
визначні діячі науки і мистецтва, серед яких були Г. Хоткевич,
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О. Олесь, П. Куліш, Т. Рильський, М. Вороний, що вносило в
освітній та культурний процес національне спрямування.

Заможна громадськість, у середовищі якої дедалі активніше
заявляли про себе представники підприємницького прошарку,
досить охоче вкладала кошти в розвиток середньої загальної
освіти, яку з останньої третини XIX ст., у період інтенсивного
економічного і суспільного розвитку краю, здобувало усе більше
дітей з нижчих прошарків суспільства. Одночасно це призводило
до певної демократизація середніх освітніх закладів та їхнього
учнівського контингенту. Потреби суспільства в середній освіті
значною мірою задовольнялися у недержавних закладах і на гро-
мадські кошти, серед яких вирізнялися за своїми розмірами по-
жертвування купців і промисловців. Адже заснування середніх
навчальних закладів, на відміну від початкових, вимагало вкла-
дання набагато більших коштів, що було під силу фінансово
спроможним громадянам. Проте найчастіше вони об’єднували
свої зусилля з органами місцевого самоврядування.

Зокрема, середню загальну освіту за новим Статутом гімназій
і прогімназій від 30 липня 1871 р. можна було отримати в класич-
ній чоловічій гімназії (курс навчання складав вісім років), в якій
перевага віддавалася гуманітарній підготовці, насамперед вив-
ченню давніх мов — грецької та латинської. Гімназії мали статус
єдиних повноправних середніх освітніх закладів, учні яких після
закінчення курсу навчання мали право вступати без іспитів до
університетів та інших вищих шкіл. Також створювалися прогім-
назії з чотирирічним і шестирічним курсом навчання. Проте пла-
та за навчання була одним з головних чинників, що обмежував
отримання ґрунтовної освіти широкими верствами населення.

У лютому 1882 р. Київська дума ухвалила постанову про від-
криття 5-ї чоловічої гімназії. Саме М. А. Терещенко пожертвував
100 тис. руб. на повну восьмикласну чоловічу гімназію на Печер-
ську. А вже у травні 1889 р. Микола Артемійович, виконуючи
обов’язки почесного попечителя прогімназії у Глухові, пожерт-
вував 54,5 тис. руб. з метою перетворення цього навчального за-
кладу на повну восьмикласну гімназію, та 7 тис. руб. — на обла-
штування й ремонт її приміщення. Уже через півроку освітній
заклад завдяки щедрій фінансовій підтримці доброчинця отримав
статус восьмикласної класичної чоловічої гімназії [2, с. 173]. А в
1891 р. М. А. Терещенко вирішив власним коштом спорудити
при гімназії пансіон на 40 вихованців і квартиру інспекторові, які
також утримувалися на внесений доброчинцем чималий капітал.
Нині у приміщенні гімназії та пансіону навчаються студенти
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Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка.

Після затвердження Положення про жіночі училища від 30
травня 1858 р. [19, с. 56—59] почала розвиватися й жіноча освіта.
Так, ще в липні 1858 р. Міністерство народної освіти звернулося
до губернаторів з рекомендацією спонукати міських мешканців
до надання пожертв на відкриття жіночих навчальних закладів.
Подільське відділення Фундуклеївської гімназії в Києві було від-
крите у січні 1861 р. завдяки пожертвуванню 25 тис. руб. місце-
вим купецьким товариством. Заклад і надалі майже повністю
утримувався на кошти підприємців. На основі нового положення
від 1870 р. жіночі училища мали право відкривати наступні класи
й переростати в прогімназії та гімназії. Жіночі середні навчальні
заклади були, як правило, громадськими або приватними. З кож-
ним пореформеним десятиліттям потреба в жіночій освіті не-
впинно зростала.

Після того, як у 1872 р. відділення Фундуклеївської гімназії
дістало статус самостійної жіночої гімназії, виникла потреба у
перебудові її приміщення. З розумінням поставилися до потреб
цього освітнього закладу Лазар Бродський і Микола Терещенко,
які пожертвували найбільше з усіх — по 15 тис. руб. кожний, та
асигнували значні кошти на вмеблювання класів [19, Арк. 3].

Жіночу чотирикласну прогімназію в Глухові було відкрито у
1870 р. з ініціативи місцевої думи, а через чверть століття її було
перетворено на повну гімназію, передусім завдяки моральним зу-
силлям і пожертвам відомих земляків — М. А. Терещенка та його
дружини Пелагеї Георгіївни, які стали її довічними почесними
попечителями. Зокрема, у лютому 1894 р. Микола Артемійович
виділив 100 тис. руб., з яких 40 тис. руб. спрямовувалися на спо-
рудження цегляного приміщення для гімназії, а решта — 60 тис.
руб. — до недоторканного фонду для утримання чотирьох стар-
ших класів. Уже того року прогімназія набула статусу повної жі-
ночої гімназії. А спорудження її нового двоповерхового будинку,
розрахованого на 250 учениць, завершилося у 1896 р. На цю
справу почесні попечителі пожертвували додатково ще 20 тис.
руб. Будинок гімназії й сьогодні прикрашає Глухів. У ньому на-
вчаються учні школи-колегіуму № 1 [2, с. 175].

У Сумах у серпні 1888 р. завдяки зусиллям Івана Герасимови-
ча й Наталії Максимівни Харитоненків було відкрито дитячий
притулок для дівчат з багатодітних купецьких і міщанських ро-
дин і сиріт. Фундатори за власний кошт (90 тис. руб.) побудували
розкішний мурований особняк і надали капітал на його утриман-
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ня (близько 200 тис. руб.). У притулку ім. Н. М. Харитоненко по-
стійно перебувало до півсотні дівчат віком від 7 до 17 років, кот-
рі навчалися в училищі, що існувало при ньому. Крім загальноос-
вітніх предметів в обсязі початкових народних училищ, вони тут
навчалися рукоділлю та отримували різні практичні навички,
пов’язані з веденням господарства. У місті його називали ще
«пансіоном благородних дівиць». Згодом училище, що працюва-
ло при ньому, було перетворене на п’ятирічну жіночу вчительсь-
ку семінарію [20, с. 108].

Відомий катеринославський підприємець і громадський діяч
О. М. Поль, обраний у 1866 р. гласним губернського зібрання,
активно сприяв розвитку народної освіти в Катеринославі та гу-
бернії. Зокрема, у 1866—1872 рр. він був членом губернської
училищної ради, багато років виконував обов’язки члена попечи-
тельної ради Маріїнської жіночої гімназії, Верхньодніпровського
і Катеринославського реальних училищ (другому він подарував
зібрану власноруч багату колекцію мінералів), Саксаганського
ремісничого училища [21, с. 277].

Освітні інтереси буржуазії в Україні зосереджувалися на під-
готовці освічених робітників, кваліфікованих спеціалістів серед-
ньої ланки та управлінців промислових об’єктів. Тому найбільш
вагомою формою її активності у сфері освіти була підтримка пе-
редусім професійних навчальних закладів різних освітніх рівнів.
Уже на першому всеросійському з’їзді фабрикантів, що відбувся
в 1870 р., рекомендувалося «всім представникам великої мануфак-
тури і заводської промисловості сприяти заснуванню при своїх
фабриках і заводах нижчих технічних шкіл» [1, c. 131]. Протягом
останньої третини ХІХ ст. питання про незадовільний стан про-
фесійної освіти постійно дискутувалося на сторінках преси, не-
одноразово піднімалося на багатьох з’їздах гірничопромисловців
Півдня Росії, на засіданнях губернських земських зібрань і місь-
ких дум, купецьких зібрань і біржових комітетів. Так, гласний
Катеринославського губернського зібрання, піонер розробки
криворізької руди, О.М. Поль на одному з засідань наголосив: «Я
повністю співчуваю думці влаштування ремісничих шкіл і ратую
за їх заснування. Я не розумію народної освіти інакше, як у ви-
гляді освіти реальної. Одна грамотність без цих умов не може
розглядатися як мета освіти народу» [22, c. 78].

Поряд із гімназіями за Статутом від 15 травня 1872 р. засно-
вувалися реальні училища, в яких перевага віддавалася вивченню
сучасних іноземних мов і предметів природничого циклу. Тут
учнівська молодь набула знань, необхідних для подальшого отри-



74

мання технічної і комерційної освіти. Реальні училища мали
шість основних класів, а у сьомому — здійснювалася підготовка
учнів до навчання у вищих спеціальних навчальних закладах (без
права вступу до університетів) із загальними, фізико-технічними,
хіміко-технологічними та комерційними відділеннями, в яких на-
давалася певна професійна підготовка [23, с. 618].

У 1873—1874 рр. перші реальні училища були відкриті у 6 мі-
стах України — Києві, Кременчуці, Миколаєві, Одесі, Харкові і
Сумах. Зокрема, в останньому І. Г. Харитоненко асигнував великі
суми коштів на спорудження й утримання реального училища та
храму при ньому (тепер тут розташовується загальноосвітня
школа № 4). З моменту заснування цього навчального закладу
спочатку славетний меценат був довічно його почесним попечи-
телем, а потім його син — Павло Іванович [20, с. 105].

Довічним почесним попечителем 1-го київського реального
училища протягом 19 років, починаючи з лютого 1884 р., був
Іван Миколайович Терещенко, який загалом пожертвував на його
потреби понад 40 тис. руб., не беручи до уваги щорічних однора-
зових внесків на утримання цього навчального закладу [24,
с. 218]. Зокрема, в 1894 р. завдяки значним пожертвуванням
І. М. Терещенка було завершено двоповерхову добудову до голов-
ного корпусу реального училища. У 1901 р. в садибі училища
з’явилася ще одна двоповерхова будівля, де містилися спортив-
ний зал і нова церква. Із загальної суми в 30 тис. руб. доброчи-
нець надав на цю справу майже 12 тис. руб. [2, с. 186]. Можна
навести й інші приклади підтримки підприємцями реальних учи-
лищ. Так, купець М. М. Литвиненко заповів Роменському реаль-
ному училищу, а також жіночій гімназії капітал у 10 тис. руб. для
навчання на відсотки з цього капіталу дітей бідних міщан м. Ром-
ни Полтавської губернії [25, с. 87].

В умовах інтенсивного розвитку капіталізму поставало питан-
ня приведення розрізнених професійних початкових навчальних
закладів до певної системи, яка відповідала б потребам промис-
ловості та наближалася до рівня цілісності таких систем у проми-
слово розвинутих країнах Європи. У березні 1888 р. уряд видав
«Основні положення про промислові училища (середні технічні,
нижчі технічні, ремісничі училища, загальні промислові учили-
ща)». Це положення було першим документом, що визначав роз-
виток професійно-технічної освіти в країні. Він поділяв на 3 ос-
новні групи професійно-технічні навчальні заклади: для підго-
товки ремісників, індустріальних робітників і робітників сільсь-
кого господарства [26, c. 18]. Ця система технічних шкіл та учи-
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лищ діяла протягом усього періоду, що розглядається. У Слов’яно-
сербському повіті Катеринославської губернії правління Бересто-
во-Богодухівського гірничопромислового товариства побудувало
на свої кошти приміщення для професійної школи на 100 дітей з
родин місцевих службовців і робітників.

Не менше були зацікавлені в створенні професійних навчаль-
них закладів цукрозаводчики, які відчували великий дефіцит у
належним чином підготовленому технічному персоналі для влас-
них підприємств. Зокрема, в 1884 р. за сприяння Київського від-
ділення Російського технічного товариства при двокласному чо-
ловічому училищі рафінадного заводу в м. Сміла Черкаського
повіту було відкрито технічні класи ім. О. О. Бобринського. Тут
юнаки, кращі випускники двокласного училища, отримували по-
чаткову технічну освіту для подальшої роботи на цукрозаводах.
Для цього графи Олександр, Володимир і Лев Бобринські пожерт-
вували під технічний навчальний заклад ділянку землі (3 десяти-
ни) і сад, та щедро фінансували його роботу. Так, протягом
1884—1913 рр. на технічні класи вони витратили 133 462 крб., а
відділення технічного товариства — 36 420 крб. Крім цього, інші
цукрозаводчики асигнували смілянському навчальному закладу
частину від свої прибутків — по 1/10 коп. з перероблених 10 пу-
дів буряків [27, арк. 3—5, арк. 7].

Наприкінці 70-х — на початку 80-х рр. ХІХ ст. уряд ужив ряд
заходів щодо розвитку сільськогосподарської освіти. У 1883 р.
було прийнято «Положення для нижчих сільськогосподарських
шкіл», яке законодавчо регулювало діяльність відповідних серед-
ніх і нижчих навчальних закладів. Його прийняття значною мі-
рою сприяло розвитку сільськогосподарської освіти, позаяк до-
кумент надавав право земствам, товариствам і приватним особам
відкривати такі школи [28, c. 96].

У Черкаському повіті графинею К. А. Балашевою 1891 р. була
відкрита Мошногородищенська сільськогосподарська школа на
100 учнів для дітей місцевих селян і персоналу маєтку. Такого
типу вона була першою в Південно-Західному краї (на Правобе-
режній Україні — Н. Т.). Навчальний заклад мав свій статут і
підпорядковувався Міністерству землеробства, яке щорічно аси-
гнувало 3500 крб. на утримання викладацького персоналу, а реш-
та коштів — близько 5000 крб., на утримання школи, — виділи-
лися Балашевою. Курс навчання був трирічний, при цьому з
жовтня по квітень учні перебували в класах, а в інші місяці року
проходили практику з сільського господарства в маєтку цієї по-
міщиці, перебуваючи повністю на її утриманні. 1894 р. відбувся
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перший випуск фахівців у складі 14 чол., які відразу отримали
робочі місця в поміщицьких господарствах краю. Згідно зі зві-
том, з 1895 по 1911 рр. включно К. А. Балашева на утримання ці-
єї школи витратила 146 470 крб. [29, c. 878].

А Лев Платонович Симиренко — визначний вітчизняний уче-
ний-селекціонер, представник відомої української родини під-
приємців, повернувшись у 1887 р. із сибірського заслання за
участь у народницькому русі, в рідному маєтку у Млієві створив
маточний колекційний сад з помологічним розсадником, який
став найкращим у Російській імперії і мав одну з найбагатших у
Європі помологічних колекцій плодових і ягідних рослин. Про-
довжуючи славні традиції своїх попередників, Л. П. Симиренко
відкрив школу садівництва та початкову школу для селянських
дітей, що почала діяти з 1897 р.

Фінансова база освіти українського суспільства передбачала
не лише наявність у певних членів промисловців вільних коштів,
а насамперед українофільські погляди, моральну свідомість, на-
ціональну самоповагу. Саме таким був Василь Симиренко, відо-
мий цукрозаводчик і меценат. Симиренко мав намір заснувати у
с. Сидорівці народну школу на зразок Мліївської, але відмовився
від цього наміру, бо уряд не дозволив вести викладання українсь-
кою мовою. «Розмова про сільське хазяйство» Євгена Чекаленка
вийшла 1897 року. Видання брошури у формі розмови із селяни-
ном про ефективні методи агрономії, що написана доступною для
українського селянина мовою, довелось добиватись аж п’ять ро-
ків. (Випущено її було лише після дозволу самого міністра внут-
рішніх справ Росії.)

У 90-ті рр. ХІХ ст. чітко проглядалося зростання потреб та ус-
відомлення суспільством, державою і підприємцями необхідності
розвитку комерційної освіти. Торгово-промислові кола дедалі
наполегливіше виявляли ініціативу у заснуванні спеціальних се-
редніх навчальних закладів для підготовки фахівців у галузі тор-
гівлі і промисловості. Тому міністерство фінансів, тісно
пов’язане з підприємницьким прошарком (цьому відомству з
1894 р. стали підпорядковуватися комерційні навчальні заклади),
15 квітня 1896 р. затвердило відповідне положення, згідно з яким,
крім комерційних училищ і курсів бухгалтерів, вводилися два
нові типи навчальних закладів — торговельні класи і початкові
комерційні школи. Це положення, до якого 10 червня 1900 р. бу-
ли внесені часткові зміни, відіграло досить позитивну роль у роз-
витку комерційної освіти та майже без змін визначало систему
такої освіти в Російській імперії до 1917 р. [30, c. 29—30]. Тодіш-
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ній міністр фінансів С. Ю. Вітте з цього приводу у своїх спогадах
писав: «Я провів через Державну Раду положення про комерцій-
ну освіту, яке спричинилося до значного розширення мережі ко-
мерційних училищ. Цим положенням я пробудив ініціативу між
промисловцями та комерційним людом, надавши їм значну сво-
боду як у заснуванні комерційних шкіл, так і в їх управлінні. У
підсумку, вони охоче почали давати кошти на облаштування та
підтримку своїх комерційних училищ» [31, c. 419].

Стрімкий розвиток комерційної освіти на початку ХХ ст. при-
вів до того, що, наприклад, 1913 р. в Україні комерційних навчаль-
них закладів різних типів нараховувалося вже 92 із 497 в усій Ро-
сійській імперії. Найбільшою кількістю відповідних закладів мо-
гли похвалитися українські міста з розвинутою промисловістю і
торгівлею. Так, у Києві їх налічувалося 13, в Одесі — 8, у Харко-
ві — 7, у Катеринославі — 5, у Єлисаветграді — 4. Комерційні
училища і торговельні школи конкурували між собою за контин-
гент учнів, пропонували передові програми з їх підготовки, став-
ши, таким чином, своєрідними центрами комерційної освіти в
Україні. Так, у Києві в листопаді 1896 р. відкрився ще один ко-
мерційний навчальний заклад — трикласне училище П. М. Натан-
сона. Згодом, у жовтні 1899 р., воно було перетворене в семиклас-
не, а на початку наступного століття — в 2-е Київське середнє
комерційне училище, яке також постійно отримувало фінансову
допомогу від місцевих підприємців. Закон 1896 р. заохочував
підприємців до об’єднання у товариства поширення комерційних
знань. Досить плідною на цій ниві була діяльність насамперед
членів товариств поширення комерційної освіти в Києві й Харко-
ві, які повністю фінансово забезпечили чітку роботу підвідомчих
їм навчальних закладів. Так, у Наддніпрянщині потреба в спеціа-
лістах з такою освітою з особливою гостротою відчувалася про-
тягом останньої чверті ХІХ ст. За вирішення цього питання акти-
вно взялося місцеве Купецьке товариство. Вже у 1896 р. за
ініціативи його голови М. І. Чоколова та за активної участі відо-
мих підприємців — М. А. Терещенка, М. П. Дегтярьова та інших
було започатковано Товариство поширення комерційної освіти з
метою організації у Києві торгових класів [32, c. 2—4]. Маючи у
своєму розпорядженні незначні кошти, товариство вирішило
спочатку відкрити торговельні класи. Але після того, як у грудні
того ж року Микола Артемійович пожертвував 100 тис. крб. на
утримання в Києві торговельної школи й торговельних класів при
ній, воно широко розгорнуло свою діяльність. У квітні 1897 р.
міська дума виділила громаді для її навчальних закладів садибу з
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будинком на Подолі на розі вулиць Константинівської і Хоревої,
9/6, де 15 листопада 1897 р. відбулося відкриття чоловічої торго-
вельної школи, а 10 лютого наступного року при ній почали пра-
цювати й торговельні класи [2, c. 165].

У серпні 1898 р. Купецьке товариство порушило питання про
заснування жіночої школи й нагромадження коштів на її утри-
мання [33, с. 3]. Її відкриття, першої в Російській імперії, відбу-
лося 10 січня 1899 р., а невдовзі, 20 жовтня того ж року М. А. Те-
рещенко, бажаючи створити належні умови жіноцтву для
отримання комерційних знань, пожертвував 100 тис. крб. як «ка-
пітал імені Пелагеї Георгіївни» на утримання цієї школи та 50
тис. крб. на спорудження будинку для неї [2, c. 201]. У 1901 р. за
проектом архітектора П. І. Голландського розпочалося будівниц-
тво приміщення, на завершення та облаштування якого доброчи-
нець додатково надав ще майже 27 тис. крб. У вересні 1902 р. жі-
ноча торговельна школа розпочала роботу у власному приміщен-
ні на розі вулиць Бульварно-Кудрявської та Обсерваторної, а чо-
ловіча залишилася й надалі на Подолі. Своєю активністю виділя-
лося Єлисаветградське товариство поширення комерційної
освіти, яке в 1908 р. відкрило комерційне училище. Скликана бі-
ржовим комітетом нарада засновників під керівництвом
Ю. Е. Бібера виробила статут цього товариства і громадського
комерційного училища, які були зареєстровані, відповідно,
13 травня і 21 липня 1908 р. Пожертвування на користь нового
навчального закладу почали надходити відразу від різних осіб,
підприємств і закладів.

Отже, в Наддніпрянській Україні окремі підприємці та їх
об’єднання, купецькі товариства, протягом другої половини XIX
— початку XX ст. активно сприяли розширенню мережі початко-
вих і середніх загальноосвітніх закладів, будучи зацікавленими в
піднятті загальноосвітнього рівня як молоді, так і дорослого на-
селення, усвідомлюючи, що праця грамотного працівника є наба-
гато продуктивнішою. Вони засновували й утримували народні
училища при власних підприємствах, намагалися сприяти прове-
денню серед робітництва культурно-освітньої роботи, надавали
відчутну фінансову підтримку органам місцевого самоврядуван-
ня з метою організації початкових і середніх загальноосвітніх за-
кладів у містах і селах, з якими тією чи іншою мірою була
пов’язана їхня господарська діяльність. Благодійники-підприємці
будували на власні кошти приміщення училищ і гімназій, як по-
чесні попечителі жертвували кошти на їх утримання, надавали
земельні ділянки, будівельні матеріали та інше у розпорядження
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сільських і міських громад, забезпечували учнів навчальними по-
сібниками, одягом і взуттям, оплачували їх навчання.

Українські промисловці зосереджували свою увагу й зусилля на-
самперед на проблемах забезпечення промисловості, транспорту,
торговельної і банківської систем, а також культурної сфери квалі-
фікованими кадрами. Поряд із зусиллями наукової і технічної інте-
лігенції, земських і міських органів управління, активну участь у цій
справі брали представницькі об’єднання торгово-промислового
прошарку, насамперед купецькі товариства і біржові комітети та
окремі його представники. Особливо вагомий внесок промисловця-
ми і купцями було зроблено в розвиток мережі початкових ремісни-
чих, сільськогосподарських шкіл, які мали неоціненне значення для
набуття спеціалізації звичайним українцем.

Безумовно, освітні інтереси багатьох підприємців, за винятком
Симеренків, Чекаленка та деяких інших, були далекі від національ-
них ідей, що переслідувалися Російською імперією, та професійні
знання здобуті у заснованих ними сільськогосподарських шко-
лах, технічних, торгових, комерційних училищах, давали не лише
початкову і середню фахову освіту, а й сприяли формуванню по-
треб суспільства у значно вищому кадровому рівні працівника,
спонукали до становлення і виховання особистості, з почуттям
власної гідності та потрібності, що і закладало підвалини у фор-
муванні української модерної нації.
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òà ¿¿ ðîëü ó íàö³îòâîð÷èõ ïðîöåñàõ

ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

Ç. ². Çàéöåâà

У результаті наукового інтересу до формування націй склали-
ся певні комплекси досліджень як конкретно-емпіричного, так і
теоретичного змісту. Оперуючи різними підходами до розуміння
нації, сучасна суспільствознавча наука обґрунтувала наявність
двох ідеальних типів процесу націотворення. Перший з них сфор-
мувався як підсумок аналізу західноєвропейського перебігу наці-
отворення (передусім на прикладі результатів Французької та
Американської революцій), наслідком якого вважається форму-
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вання політичної (громадянської) нації, тобто соціально-
політичного утворення, що існує у межах державних кордонів з
відповідними політичними інституціями.

В основі другого типу розуміння націотворення лежить ви-
тлумачення нації як виключно історично-спадкової етнічної спіль-
ноти, яка у модерну добу майже виключно зусиллями інтелігенції
— за відсутністю інших національно свідомих верств — перетво-
рюється на націю У даному разі нація — це спільнота, що має
єдину расово-етнічну природу, відзначається спільністю мови,
народної культури та історичної міфології. Вважається, що цей
тип націотворення властивий т. зв. неісторичним народам (Ге-
гель) або за більш сучасним визначенням Г. Сетона Вотсона —
молодим націям. З огляду на роль інтелігентної верстви у націо-
нальному самоусвідомленні і самоствердженні народів, що пере-
бували в імперських державах, поняття інтелігенції давно тракту-
ється як широка концепція осягнення модернізаційних зрушень у
Центрально-Східній Європі та з’ясування націоформуючих про-
цесів у цьому регіоні.

Варто наголосити, що націотворення є тривалим історичним
процесом. Навіть у старих націй процес формування національ-
ної ідентичності і національної самосвідомості «був повільним і
неясним» [1, с. 516]. Процес формування будь-якої нації склада-
ється з безлічі якісно різних історичних подій, віддалених одна
від однієї у часі, більшість з яких не містить у собі наступні та
ніби наперед сплановані події, що ведуть до однієї мети — утво-
рення певної «етнічно чистої» нації. Це стосується також постан-
ня української нації, яке відбувалося у тісному контакті з іноет-
нічними політичними одиницями та народами. Переважну
більшість часу українські землі та населення були інкорпоровані
до іноземних політичних систем (Велике князівство литовське,
Річ Посполита, Російська та Австро-Угорська імперії). Відсут-
ність неперервної тяглості державності та втрата її живої традиції
призвели до того, що український народ раз у раз позбавлявся
еліт в економічній й культурній, а відтак і політичній сферах.
«Історична еволюція українського народу, — пояснював М. Гру-
шевський, — зложилася так, що всяка інша інтелігенція мусіла
сецесійонувати (відгалужуватися — З. З.) і далі від тих народних
мас, позбавлених державних, культурних і національних тради-
цій…» [2, с. 115]. Як історик, публіцист і громадський діяч Гру-
шевський не скидав з рахунку привабливості для немалої частини
української інтелігенції російської культури і державності, так
само як і в західноукраїнському випадку — габсбурзького імпер-
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ського аналога, що підтверджується австрофільством провідних
галицьких і буковинських політиків, постулатів якого вони до-
тримувалися аж до краху монархії у листопаді 1918 р.

Формування національно свідомої провідної верстви та полі-
тичної еліти в умовах бездержавності, територіальної розмежо-
ваності державним кордоном і периферійності в межах імперсь-
ких конструктів було вкрай ускладненим процесом. Водночас ці
чинники, та на додаток характер економічних відносини у систе-
мі «центр-периферія», на думку сучасних теоретиків расово-
національних питань, завжди стимулювали в минулому і стиму-
люють його у сучасному глобалізованому світі. «У певному сен-
сі, — відзначає французький філософ Етьєн Балібар, — будь-яка
сучасна «нація» є продуктом колонізації: вона завжди була пев-
ною мірою колонізатором або колонізованою, а інколи поєднува-
ла і те, й інше» [3, с. 106].

Процес українського націотворення неможливо концептуалі-
зувати без з’ясування у ньому ролі й місця інтелігенції, яка у су-
спільно значимій якості з’являється у пізньомодерну добу кінця
ХІХ — початку ХХ ст. Приблизно остання декада ХІХ ст. у сумі
разом з першим десятиліттям ХХ ст. — попри календарний роз-
рив — у європейській історіографії трактуються як суцільний і
однорідний період за перебігом політичних і соціокультурних
процесів. ХІХ ст. ніби затягнулося в часі й отримало назву довго-
го століття, кінець якому поклала Перша світова війна. Німець-
ка історіографія позначає цей період терміном Jahrhundertwende
(поворот століть). Загальновживаним є також французька форму-
ла fin de siéclе (кінець століття), яка розмежовує різні епохи євро-
пейської історії.

В українській історіографії даний період також визнається го-
могенним, проте він довго не мав «сильної» (у сенсі загальнови-
знаної) оригінальної назви, як це характерно для позначення ін-
ших періодів історії українського суспільства, приміром,
Гетьманщини. Частіше його називали черговим етапом націона-
льного відродження. Одначе термін відродження досить умов-
ний, має різні пласти й інколи зводиться до наукової метафори.
Конвенційна компонента його використання забезпечує його
традиційну присутність у науковому дискурсі. Проте через утер-
тість і відірваність від первісного контексту вживання він має
слабкий інформативний потенціал і в кожному окремому випадку
потребує додаткових пояснень. До того ж, відомо, що відродити
можна те, що колись було, між тим як зміст зазначеного періоду
української історії складали нові, креативного характеру культур-
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ні, політичні, та стійкі соціальні (на кшталт модерної інтеліген-
ції) утворення, які вже тоді ставали предметом наукової рефлексії
та дискусій.

Термін модерний, відображаючи ідею нового (модо — сучас-
ний, недавній), в українському випадку видається більш вартіс-
ним із пізнавальних потенцій, ніж термін відродження, оскільки
орієнтує на прикметні обриси історичної доби, яка для українців
була пов’язана з ширшим соціальним освоєнням інтелектуальних
практик, набуттям нового соціокультурного досвіду, функціону-
ванням новостворених наукових, видавничих, мистецьких інсти-
туцій, тобто творенням національного пласту високої культури1.
Крім того, поняття модерності фіксує усвідомлення національ-
ною інтелігенцією виняткової експресії історичного моменту, на-
гальну необхідність прискорити зрушення у структурі національ-
ної культури, домогтися посилення у ній інтелектуально-
раціональної, професійно організованої діяльності, свідомої роз-
будови національно-культурного життя з перспективою держав-
ної самостійності.

Погляд на проблему українського націотворення крізь призму
динаміки загальноєвропейських соціокультурних змін підважує
стереотип про українську модерність як суто літературно-
поетичний феномен, між тим як він мав відому політичну компо-
ненту, зокрема створення політичних партій, електоральну
участь українців у суспільному житті, домагання демократизації
політичних систем імперій. Видатний український історик
І. Лисяк-Рудницький, відомий історіософськими підходами до різ-
них проблем української історії, цілком слушно охарактеризував
зазначений відрізок історичного часу як модерністичний. Іншим
разом учений, з огляду на роль інтелігенції у цей час, трактує
його як інтелігентську добу [4, с. 363]. Справді, в історичній
свідомості українства рубіж ХІХ—ХХ ст. асоціюється з низкою
видатних і відомих широкому загалу громадських, політичних,
культурно-освітніх діячів, видатних учених, більшості з яких
довелося незабаром включитись у практику державного будів-
ництва.

Висунення інтелігенції як соціального фронтира українського
суспільства не було якимось виключним явищем. Усі тогочасні
т. зв. неісторичні народи, що втратили свою державність і пере-
бували у складі імперій, розбудовувалися як нації у час модерні-
                     

1 Висока культура — термін, який циркулював в епоху модернізму для означення
дихотомії: елітарна («висока» і народна («низова») культура. Творці високої культури
об’єктом впливу мають народ, суспільство у цілому.
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заційного штурму переважно інтелектуальними й організаційни-
ми зусиллями інтелігенції. Вона скрізь поставала як соціальний
феномен цивілізаційного характеру. На відміну від формування
пролетаріату і буржуазії, яке відбувалося на основі природно-
органічного включення людей у соціальні умови відносин влас-
ності й поділу праці, формування інтелігенції залежало ще й від
самоусвідомлення, акту власного вибору. Її представники, маючи
ширший культурно-освітній багаж, розглядали суспільство не з
позицій специфічних станових інтересів дворянства, духовенст-
ва, буржуазії, селянства чи пересічного городянина, а трактували
його як цілісність. Новизна інтелігенції на новому історичному
етапі полягала в намаганні кардинально трансформувати тогочас-
ні суспільно-політичні та економічні відносини.

Залишаючи за дужками все ще практиковані в українській іс-
торіографії звичні посилання на творчість російського письмен-
ника 1860-х рр. П. Д. Боборикіна щодо введення саме ним у лек-
сику терміна інтелігенція, зазначимо, що осягнення і з’ясування
її завдань і суспільної ролі опрацьовувалося у різних культурах,
зокрема у польськомовному дискурсі (К. Лібельт, Г. Каменьсь-
кий, Е. Дембовський). Приміром, Кароль Лібельт1 у 1848 р. опуб-
лікував у захопленій прусською армією Познані книгу «Про лю-
бов до Вітчизни», у якій обґрунтовував особливу відповідаль-
ність «інтелекту нації (intelligencji narodu) за долю поневоленої
країни. Під сукупним «інтелектом нації» розумілися діячі, котрі
отримали європейську освіту, мали морально-політичний вплив у
науці, освіті, церкві, промисловості. На них покладалася відпові-
дальність за самозбереження і національне звільнення поляків,
розділених імперськими кордонами.

Діяльність української інтелігенції впродовж останніх десяти-
літь привертала увагу істориків (Н. Шип, Г. Касьянов, Г. Коляда).
Проте за нашими спостереженнями проблема її ґенези та деякі
важливі аспекти ідейно-політичної, культурно-конфесійної та
макрополітичної ідентичності залишаються недостатньо темати-
зованими. Для ліквідації цієї прогалини важливо розширити дже-
рельну базу досліджень. Адже інтелігенція як жодна інша суспіль-
на верства є саморефлектуючою і кожне її покоління залишає по
собі великий пласт текстів, включаючи публіцистику, листуван-
                     

1 Польський громадський діяч, філософ-месіаніст, учасник польського повстання
1830—1831років, член Познанського національного комітету, який виступив за підгото-
вку загального польського повстання. У 1846 р. арештований, звільнений у результаті
Березневого повстання 1848 р. в Пруссії. Сформулював «десять заповідей слов’янської
філософії» як філософії дії.
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ня, спогади, наукові праці. Залучення ширшого комплексу дже-
рел дозволяє, на нашу думку, точніше окреслити образ інтеліген-
ції, стилістику та спрямування її діяльності. Крім того, дослі-
дження української інтелігенції ще й досі ведеться переважно у
регіональних зрізах підросійської України без використання по-
рівняльної методики, врахування того факту, що з кінця ХІХ ст. в
української історії мали місце спроби консолідувати загальнона-
ціональні зусилля українських діячів.

Насамперед важливо з’ясувати особливості формування модер-
ної української інтелігенції у двох імперіях. Відомо, що українська
спільнота у Східній Галичині тривалий час складалася з духовен-
ства та селянства («попа та хлопа»). Починаючи з 1890-х рр., со-
ціальна структура ускладнюється завдяки появі власне інтеліген-
ції, якою може вважитися, на нашу думку, виключно світська
інтелігенція.

«Інтелігенція є homo novus в нашім житті» зазначав В. Сте-
фаник наприкінці ХІХ ст. [5, с. 323]. Новизна полягала у тому,
що у Галичині й Буковині поряд із постатями у «реверендах»
(духовенством) на національному поприщі з’являються «люди
у сурдутах», тобто світська інтелігенція з її особливими соціо-
культурними потребами, прагненнями та політичними можли-
востями. По збігу першого десятиліття ХХ ст. галицький пуб-
ліцист Л. Цегельський, характеризуючи галицько-український
народ, констатував, що він усе ще «…окрім хлопа та всякої ін-
телігенції, яка підтримує у народі неперервність історичної
традиції, політичної думки», інших верств не має [6, с. 389].
Показовим є використання автором предикату «всяка» до сло-
ва «інтелігенція», що фіксувало соціальну присутність пред-
ставників різних світських професій. Звідки ж узялася ця інте-
лігенція?

Австрійські реформи 1860–70-х рр., які стосувалися освіти і
національних відносин, розширили потребу в кадрах світської
градації. Австрійське міністерство освіти і культів наполягало —
попри спротив польської професури, яка десятки років чинила
опір унаслідок чого україномовні кафедри лишалися вакантними,
якщо їх не вдавалося заповнити етнічними поляками, — на під-
готовці україномовних фахівців переважно для юридичної сфери.
За важливості цього чинника зростання кількості українців у Га-
личині, що здобули вищу освіту, залишається неповною. Варто
додати, що воно припадає на час, коли у Галичині почав відчува-
тися брак вільних парафій для випускників теологічного факуль-
тету Львівського університету. Тому юнаки — вихідці з родин
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духовенства чи заможного селянства, що було рідкісним явищем,
дедалі частіше обирали світську освіту та відповідний фах.

Одначе це зовсім не означало, що нова інтелігенція автоматич-
но включалася у громадську діяльність. Щоб її вести, треба мати
незалежне матеріальне становище, чого могли досягти представ-
ники т. зв. вільних професій. І. Франко пояснював М. Драго-
манову перспективи громадської діяльності так: у Галичині
«..людей на становищах (матеріально забезпечених. — З. З.) ма-
ло, а [і] дуже мало на незалежних становищах. Польська суспіль-
ність багатша від руської, а й вона не може досі спромогтися на
зорганізовану партію демократичну через те, що в ній брак лю-
дей на незалежних становищах. У нашій партійці таких людей
(здецидованих) круглим числом 4: два адвокати і два журналіста
— Павлик і Франко. Наша молодь ще й досі йде переважно у по-
пи (становище про око незалежне, а на ділі ж дуже залежне). В
педагоги — становище просто рабське, або в урядники». Пись-
менник і журналіст О. Маковей «зійшов на гімназійного профе-
сора» і скінчив з громадською діяльністю [7, с. 358–359]. Як уже
зазначалося, ситуація наприкінці 1890-х рр. дещо змінилася, осо-
бливо у зв’язку з перетворенням Товариства імені Шевченка на
наукове, де знайшлася праця І. Франку, М. Павлику, В. Гнатюку
та іншим діячам українського руху в Галичині.

У зв’язку з ширшим виходом світської інтелігенції на ниву
громадської діяльності, соціальною активністю селянства, уріз-
номанітненням його політичних орієнтацій питома вага участі
греко-католицького духовенства у політичній діяльності посту-
пово знижувалася. В умовах партійно-політичного плюралізму
початку ХХ ст. у Галичині навіть з’явилися ознаки конкуренції за
вплив на маси між духовенством і світською інтелігенцією. У
просякнутій духом консерватизму і клерикалізму Галичині світ-
ська інтелігенція, особливо з огляду на діяльність І. Франка,
М. Павлика, Терлецького та почасти в зв’язку з приїздом до
Львова М. Грушевського, викликала негативні ремінісценції.

У Східній Україні зміни мали дещо інший характер і виявля-
лися у переході молодшого покоління національних діячів від
ідеології українофільства до національно-політизованого україн-
ства. Тут homo novus-ом був представник модерної інтелігенції
— опонент українофілу. З цього приводу Леся Українка писала
М. Драгоманову: «Ми відкинули назву «українофіли», а звемося
просто українці, бо ми такими єсьмо, окрім всякого «фільства» і з
цього «просто українці», бо «для нас, “молодих українців”», по-
чинається нова епоха національної самосвідомості [8, с. 86]. От-



88

же, змінюється рівень самоусвідомлення: не «українофільство», а
поняття «нація» стає визначальним у розумінні власної націона-
льної ідентичності. Численні публіцистичні есе маніфестували
розрив молодої генерації діячів з українофільством як романтич-
ним явищем, оберненим обличчям до минулого. Аматорський
підхід до історичного минулого, захоплення етнографією та
фольклором мало переформатуватися у науково-академічні дос-
лідження.

Не вдаючись до тривіальних визначень інтелігенції, зазначимо,
що як соціальний прошарок, який утримує себе коштом т. зв. ро-
зумової праці, у російських переписах населення не фіксувався.
Найбільш інформативний перепис 1897 р. фіксував лише категорії
професій і галузі та сфери зайнятості, але не соціальний статус. За
його результатами в Україні налічувалося приблизно 24 тис. осіб із
вищою освітою та приблизно 17 тис. із середньою спеціальною,
тобто 41 тисяча «дипломованих інтелігентів», що складало майже
0,2 % працюючих. Серед російського населення України цей показ-
ник становив 5 %. З урахуванням осіб, зайнятих в управлінсько-
бюрократичній сфері, юстиції та ін., чисельність представників ін-
телектуальної праці збільшується за підрахунками історика
Г. Касьянова, до 125,8 тис. осіб, що становило відносно загального
числа населення 0,5 %. Частка інтелігенції, зосередженої в Україні,
була досить високою. Тут працювало 22,7 % усіх учителів імперії,
19 % медичних працівників, 22,5 % адвокатів і нотаріусів, 13,6 %
діячів науки, літератури, мистецтва [9, с. 22]. Водночас за іншими
підрахунками прошарок власне національної української інтеліген-
ції не перевищував 15 тис. осіб [10, с. 176]. Євген Чикаленко вва-
жав, що «свідомих діячів» української справи не більше двох ти-
сяч, та й то «не всі так дисципліновані, щоб цілком віддаватися
національній справі» [11, с. 158].

Зростання чисельності національно свідомої інтелігенції мог-
ло йти шляхом розвитку системи середньої і вищої освіти та нау-
ки, однак у підросійській Україні не було навіть початкової
української освіти. З 1906 р. на громадських засадах у Києві дія-
ло «Українське наукове товариство», яке започаткувало наукові
періодичні видання з гуманітарних і природничих наук українсь-
кою мовою.

Щоб з’явилися інтелігенти як будівничі нації окрім етнічних
традицій та накопиченої протягом століть культурної спадщини
потрібен запас новітніх культурно-освітніх ресурсів, насамперед
наукових, академічного стандарту історичних знань, літератури,
мистецьких творів, усього того що, на відміну від народної се-
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лянської культури може конкурувати з інонаціональними домі-
нуючими впливами.

Реконструюючи інтелігентський чинник націотворення, варто,
на нашу думку, по-перше, відрізняти інтелектуалів від ширших
кіл інтелігенції, як це доречно роблять услід за Максом Вебером
англомовні дослідники національної проблематики. Інтелектуали
складають значно меншу, елітну частку представників розумової
праці, їх чисельність обмежується одиницями. До того ж вони, як
правило, не прагнуть ставати практичними діячами, здобувати
політичні пости.
По-друге, не припустимо спрощувати ситуацію, однозначно

оцінюючи настрої української інтелігенції як свідомої своєї місії.
Так, у більшості українських інтелігентів В. Стефаник убачав
«кар’єровичів і заробкевичів» — людей, які переймалися проб-
лемами особистого добробуту, позбавлених національних інтере-
сів. Зрозуміло, що крім байдужої до громадських справ частини
інтелігенції із середовища першого покоління світської українсь-
ко-русинської інтелігенції сформувалася група громадських дія-
чів, які обіймали високе соціальне становище. Більшість із них
була добре матеріально забезпеченою. Здобувши університетську
освіту, вони спочатку боролися, хто з більшим, хто з меншим ус-
піхом, за посади у професійній сфері (С. Смаль-Стоцький,
Є. Олесницький, О. Барвінський, І. Франко, М. Зобків, К. Левиць-
кий, К. Студинський, О. Колесса, С. Рудницький, С. Томашевсь-
кий, С. Дністрянський, М. Кордуба, З. Кузеля та ін.). Сюди ж
можна додати низку практикуючих юристів. Загалом офіційний
запит на дипломованих україномовних юристів модифікувався,
окрім іншого, у т. зв. адвокатський період українського національ-
ного руху у Галичині. Якщо спочатку боротьба велася за кілька
професорських вакансій у Львівському і Чернівецькому універ-
ситетах та державних посад в адміністративних установах Гали-
чини і Буковини, що також мала характер міжнаціонального про-
тистояння, то на початку ХХ ст. завдяки розгорнутій політичній
агітації у національні конфлікти було втягнуто селянство, відбу-
валася політизація молоді.

«Квазі-інтелігенцією» іменували публіцисти, зокрема Дмитро
Донцов, пересічну східноукраїнську інтелігенцію за орієнтацію
на російську мову і культуру. З відстані часу ці категоричні реп-
ліки Стефаника і Донцова можна трактувати як публіцистично-
експресивну стимуляцію національно-патріотичних інтересів і
зацікавлень. Водночас вони ілюструють реальні аспекти тодіш-
ньої національної екзистенції.
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Переважна більшість українських інтелектуалів гуртувалася
навколо навчальних закладів, особливо імперських університетів,
працювала у редакціях наукових видань і газет, створювала нау-
кові товариства (НТШ у Львові та УНТ у Києві), літературні, ви-
давничі та мистецькі спілки. Особлива роль у кристалізації наці-
ональної свідомості належала історикам, а з-посеред них
насамперед М. Грушевському. Він відмежував українську істо-
рію від російської та польської, створив цілісний національний
наратив.

Як каталізатор націотворчих процесів українська інтелігенція
пройшла певний шлях радикалізації свого світогляду, яка відбу-
валася не без зміни поколінь наприкінці ХІХ ст. «В останніх де-
сятиліттях XIX віку, — писав І. Франко у 1910 р., — на підмогу,
а по части на зміну давнішим діячам вийшла нова генерація робіт-
ників і вкинула в ту прірву велику працю, велику силу гарячого
запалу і твердої віри в будущину в нашім національнім життю та
рівночасно прочистила повітря, проложила не в однім напрямку
нові стежки. Вона розбудила пристрасті там, де вперед була бай-
дужість і рутина, оживила пульс народного життя. Се був запас
свіжих сил, який віднайшла в собі наша нація в хвилі тяжкого
пригноблення. Я називаю ту генерацію, тих людей, що своєю
працею збудували той замітний ступінь, який визначається у нас
між роком 1880 і 1900, «Молодою Україною» [12, с. 9]. В одному
з листів уже не молодий Франко зазначив: «Молода Україна» —
це я». Така констатація цілком кореспондується зі спостережен-
нями М. Драгоманова, який, між іншим, тлумачив львівським
студентам, що слово молода у назвах «Молода Італія», «Молода
Німеччина» у Європі означає нова, і під цією назвою виступали і
молоді, і старі — Мадзіні, Гарібальді та ін., через те вони і пере-
могли [13, с. 236].

На східноукраїнських теренах приблизно з 1890-х рр. і до по-
чатку Першої світової війни також діяло два покоління інтеліген-
ції. Розділяла їх не так вікова межа, як радше різниця у проекто-
ваних способах розв’язання національної проблеми. Старше
покоління критично реагувало на розрив «молодих» з традицією,
усталеною народницькою тематикою мистецької і літературної
творчості, традиційними темами українознавчих досліджень, ін-
шим розумінням співвідношення «нового і старого». Схильність
до партійно-політичної диференціації й окремішності, відкритих
суспільно-політичних акцій трактувалася старшим (українофіль-
ським) поколінням, яке на початку ХХ ст. у своїй масі вже відхо-
дило від активної громадської діяльності, як загроза цілісності
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національного руху і національної культури. Проте насправді
йшов процес її осучаснення, вивершення і загалом розбудови —
за тодішньою європейською термінологією — «високої» культу-
ри (на противагу «низькій» — селянській, народній) поряд із по-
літизацією національного руху.

Формування національно свідомої інтелігенції ускладнювало-
ся «розмитістю» меж практично усіх нетитульних національних
інтелігенцій у державах імперського типу, високою рухливістю
їх мовної, культурної, а відтак і національної ідентичності. У Ро-
сії, а надто в Австро-Угорщині кристалізація української націо-
нально свідомої інтелігенції відбувалася у зоні зустрічі різних
культур та етносів. Можна погодитися з узагальненими — стосов-
но формування ідейного багажу української інтелігенції — виснов-
ками Оксани Забужко, що «перші три покоління нової української
інтелігенції, кінчаючи Франковим, необхідно були — мусили бу-
ти! — вихованцями або російської, як київські «громадівці», або
ж західноєвропейської, передусім німецької культури. Третього
— сиріч української культури з повною структурою, спроможної
продукувати інтелігенцію на своєму власному ґрунті, було прос-
то не дано, — одначе це не заважало їм зберігати, сповідуючи
як свідоме переконання, національну ідентичність…» [14,
с. 20—21, 26].

На нашу думку формування новітньої української інтелігенції
здійснювалося у лоні ширшої, ніж визначає Забужко, мультикуль-
турності. Процес її становлення розгортався не лише у межах
українсько-російської та німецько-української взаємодії. Не
менш важливими були й інші — українсько-румунські й особли-
во українсько-польські стосунки та взаємозв’язки. У їх контексті
спостерігався як відплив, так і приплив інтелектуальних сил в
українське русло, відбувався обмін ідеями та запозиченнями, а
інколи і діячами. Чимало інтелектуалів українському національ-
ному рухові дала т. зв. польська меншина Правобережної Украї-
ни, серед яких такі інтелектуали, як В. Антонович та В. Ли-
пинський. До української інтелектуальної когорти з певними за-
стереженнями можна віднести М. Сумцова, М. Петрова, О. Шах-
матова, В. Перетца, А. Кримського, які не були етнічними україн-
цями. Цілком зрозуміло, що галицькі і буковинські не лише полі-
тичні діячі, а й представники культурної еліти українства й серед
них найперша величина — Іван Франко — були інтегровані у за-
гальноавстрійські процеси. Зокрема Франко так щільно й орга-
нічно, що деякі франкознавці стверджують, начебто він не завж-
ди виступав виключно у рамках української національної іден-
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тичності, усвідомлюючи себе також і остеррайхером, тобто авст-
рійцем. Загалом національна ідентичність еліт в імперіях рухли-
ва, ситуативна, і зберегти її тоді, як і визначити нині — річ проб-
лематична.

Не варто нехтувати тим, що самоідентифікація інтелектуаль-
ної еліти відбувалася у категоріях тогочасних адміністративно-
політичних реалій, а професурі та іншим висококваліфікованим
фахівцям важливо було дотримуватися також корпоративної іден-
тичності. Тому цілком природно, що імперський синдром був вла-
стивий багатьом представникам інтелігенції східно- та західноук-
раїнського українських теренів. Слушним є зауваження М. Шканд-
рія, що ідентичність східноукраїнських інтелектуалів часто була
«увібрана в російську ідентичність» [15, с. 266]. Не дивно, що на-
голошування на українській ідентичності навіть у видатних дія-
чів національного руху поєднувалося з лояльністю до Російської
імперії, позитивним ставленням до збереження її територіальної
цілості. Ця тенденція спостерігалася навіть у кризові для Росії
моменти, якими були польське повстання 1863 р., події 1914 і
1917 рр. Аналогічну позицію мали чільні галицькі діячі відносно
Австрійської держави.

Реконструюючи процес формування української національно
свідомої інтелігенції не варто ігнорувати, як це робиться більшіс-
тю дослідників, значення культурного трансферу, який мав місце
в умовах щільного контакту супротивних національних ідеологій
і рухів. Найперше, йдеться про польсько-українські стосунки і
взаємовпливи. Вони були історично тривалими і територіально
локалізувалися також за межами Галичини, крім Правобережжя
певний час включали ще й Харків і Київ у пору заснування тут
університетів.

Полемічно загострений характер польсько-українських взаємо-
оцінок не заважав діяти складному механізму впливів, обмінів, за-
позичень. Польська ідеологія та накопичений досвід національно-
культурного будівництва («праця біля основ», практика розгортання
численних освітніх інституцій, інші акції у дусі польського позити-
візму, що мали на меті зберегти культурну єдність і національну ав-
тентичність народу, який, так само як і українці, був поділений між
різними державами і лише засобами культури міг зберігати націо-
нальну ідентичність) бралися до уваги і сприймалися українськими
інтелектуалами й транслювалися на ширшу громадськість. Одначе
не варто скидати з рахунку, що культурні взаємовпливи завжди
щільно прилягають до політичних і соціально-економічних проце-
сів, піднятися над якими у випадку українсько-польських відносин
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одна сторона була не у змозі, інша — противилася. Польсько-
українські відносини це не відносини між рівними. Вектор культур-
ної взаємодії українців і поляків визначався синдромом історичного
«володіння», який для українців і поляків створював напередодні І
світової війни напружену ситуацію.

Безумовно, що польська нація мала переваги, які на час остан-
ньої третини ХІХ ст. визначалися не лише врядуванням польської
еліти у краї, а й вагомішими результатами секуляризації польсь-
кої культури, її більшою інституційною структурованістю та
професіоналізацією, що у соціальному аспекті підтверджувалося
кількістю інтелігенції (3 %) на всіх польських землях. Тому не
дивно, що вдруге могла повторитися масова полонізація україн-
ців Східної Галичини, цього разу уже без фізичного насилля, а
завдяки привабливості можливостей, які відкривала польська го-
рожансько-світська культура, середня і вища освіта, якої у розви-
нутому вигляді українська спільнота не мала. «Засоби денаціона-
лізації тепер не мають прикмет, які б відштовхували народ», —
зазначав львівський публіцист А. Ніковський. Якщо полонізація
епохи середньовіччя з її виразними формами войовничого като-
лицизму створювала почуття небезпеки, потребу в енергійній
відсічі, то «тепер національний організм просякають повільно й
методично елементи розкладу, легко і непомітно грим перема-
льовує обличчя на інший зразок, а ми все ще маємо тільки статич-
ну енергію нашого народу і кінетичну — нечисленної інтелігенції»
[16, с. 182]. Асиміляційний тиск у містах був сильніший, ніж у
провінційних, переважно сільських населених пунктах на пери-
ферії. Про «засмоктування» українців поляками свідчать такі да-
ні: частка українців у Львові за мовною ознакою була меншою
(9,5 %), ніж за приналежністю до греко-католицького віроспові-
дання (18,3 %). Різниця між двома показниками хоча й меншою
мірою, спостерігалася також в інших галицьких містах (у Терно-
полі відповідні показники становили 25,9 % — 27,1 %; Станісла-
вові (тепер Івано-Франківськ) 14,5 % — 19,6 %; у Коломиї 16,5—
19,5) свідчить про малу частку українського населення у містах
та про тривкість асиміляційних процесів [17, с. 189].

На різних історичних етапах польська культура виконувала
роль своєрідного подразника й часом навіть вагомішого за росій-
ську, вона кидала виклик інтелектуальним силам українства на
предмет його життєздатності. Складалися різні ситуації, множив-
ся широкий спектр настроїв і реакцій: від полонофільства до мос-
квофільства за тривкості традиційного австрофільства на всіх за-
хідноукраїнських теренах.
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У соціокультурному досвіді української інтелігенції рубежу
століть оцінка «свого» й «чужого», традиційно-автохтонного і
вселенського набувала дилемного характеру. Дискусії навколо
допустимості запозичень включали питання, яку літературу має
читати, а яку обминати увагою український інтелігент, на які ідеї
та зразки повинні орієнтуватися українські публіцисти. Так,
Д. Донцов у брошурі «Модерне москвофільство», виданій у
1913 р. в Києві, різко критикував українську інтелігенцію за те,
що вона, на його думку, ніяк не в змозі позбутися загрозливого
впливу російської культури, особливо літератури, що призвело
до поширення у підросійській Україні «модерного москвофільст-
ва». Відгукуючись на різкі пасажі Д. Донцова, оглядач літератури
з національних проблем у «Літературно-науковому віснику» М.
Залізняк, очевидно, з огляду на стан україномовного друку, за-
уважував: «...добре би виглядав той український інтелігент і ве-
лику би суспільну вартість він мав, якби вся його умова (інтеле-
ктуальна культура), вся його освіта були взяті виключно з
українських книжок». Підтримуючи критичні настанови Донцо-
ва, він радив вибірково ставитися до творів західноєвропейської
культури і не рекомендувати всенімецькі глупства увазі україн-
ських читачів, навчитися й тут «відділяти добре зерно від полови
й не радити своїм землякам замість хліба камінь» [18, с. 365;
371]. Автор «Модерного москвофільства» нерозбірливо рекомен-
дував українцям читати тих німецьких авторів, які пропагують
імперські ідеї. Залізняк висловив слушну думку, що справа «ко-
ристати з інших культур» не така легка, як могло би здаватися на
перший погляд, і зарадити українській ситуації може збагачення
власними силами своєї національної культури з урахуванням сві-
тових здобутків, націоналізація освіти й суспільного життя в
Україні.

С. Петлюра також визнав тему брошури Донцова актуальною,
однак від публічного виступу утримався. У приватному листі до
автора він не погоджувався з категоричним твердженням про не-
гативний вплив російської культури на українську суспільність і
особливо інтелігенцію: «думаю, що для даного моменту в розвит-
ку українства вплив російської культури є єдино можливий засіб
розвинути національну нашу культуру, бо безпосередніх доріг до
Європи в нас мало, що дороги ці скидаються більше на вузькі до-
ріжки, а тих, хто повів би маси народні сими доріжками, так за-
мало… що Ваші desiderata (побажання. — З. З.) щодо здійснення
сього та переведення в життя залишається на довгий час pium
desiderium» (благочестивими бажаннями) [19, с. 191].
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Дефіцит розвинутої української культури усвідомлював ряд
діячів національного руху рубежу ХІХ—ХХ століть. Цікаві роз-
думи з цього приводу містить публіцистика інших авторів, тема
присутня також у листуванні О. Маковея, О. Кобилянської,
В. Стефаника та ін. Соціально присутня національна інтелігенція,
крім засобів для фізичного виживання потребувала ще й адекват-
ної духовної підтримки, широких інтелектуальних контактів. Їх
гальмувала у межах національного простору офіційна заборона
ввезення україномовних видань у підросійську Україну, а з
1905 р. встановлення високого митного збору за ввезення книг з
австрійської Галичини [20, с. 191—192]. Доступу до світових
надбань і культурних цінностей заважала заборона перекладати
українською мовою класиків європейської літератури і науки. Цю
складну проблему системно й усебічно аналізував у серії публі-
цистичних статей М. Грушевський. Він часто вживав терміни
«інтелігентська культура», «висока культура», «повнота націо-
нальної культури», «повнота національно-культурного життя».
Водночас учений багато зробив для практичної розбудови націо-
нальних інституцій у сфері науки, преси, видавничої справи, іні-
ціював організацію кількох виставок образотворчого мистецтва у
Львові та ін. [21]. За кілька років до дискусії 1913 р. Грушевський
не раз спонукав інтелігенцію до продуктивної культурної праці з
тим, щоб «держати національну культуру на висоті загальнолюд-
ського поступу» [22, с. 313]. Такі настанови були дуже актуаль-
ними, оскільки це був час, коли європейська культура в усіх на-
ціональних іпостасях виявилася утягненою у вихор, здавалося,
нескінченного оновлення. Культурне піднесення передвоєнної
пори набуло високого й у кожному національному випадку своє-
рідного розвитку. Воно ввійшло в історію під знаком німецького
югендштилю, російського срібного віку, віденського сецесіону у
мистецтві й ширше — інтелектуальної епохи в Австрійській ім-
перії. Загальна й несподівана трансформація ідей і цінностей су-
проводжувалася критичним переосмисленням культурних тради-
цій і новими проривами в інтелектуальній сфері. В атмосфері
загального національно-культурного піднесення заклик українсь-
ких інтелектуалів не консервувати різні пережитки та застарілі
стереотипи під маркою національної культури був вельми акту-
альним.

Реалістично оцінюючи ситуацію в частині України, підвлад-
ній Росії, де не було україномовної системи освіти, обмаль газет
і видавництв, загалом бракувало культурних ресурсів та свідо-
мої публіки, Грушевський був певен, що за тодішніх обставин
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тут неможливо розвинути «інтелігентську національну культу-
ру». Відгукуючись на дискусію навколо українського правопису
та стандартизації літературної мови1, М. Грушевський та
І. Франко вважали, що заради української соборності та націо-
нального універсалізму необхідно побороти тенденцію ігнору-
вання і відкидання як непридатного для східноукраїнського су-
спільства набутий тут культурний досвід. Лише за тісних зв’яз-
ків з галицькими національними інституціями (українськими
кафедрами Львівського університету, НТШ, видавничою спіл-
кою та ін.), слушно на той час наголошував публіцист, підросій-
ське українство матиме «вищу, інтелігентську національну культу-
ру» [23, с. 123, 124].

Без атрибутів високої культури неможливо сформувати націо-
нальну свідомість, скристалізувати модерну націю. За кілька ро-
ків до початку війни у Галичині знову піднімалося питання про
надання Науковому товариству ім. Шевченка статусу Українсь-
кої академії наук, нового рівня сягнула боротьба за відкриття
окремого українського університету у Львові, а не в Коломиї, як
пропонували польські можновладці [24—25].

Для східноукраїнського терену така планка засягів і вимог бу-
ла нереалістичною. Тут, найперше, йшлося про долання в інтелі-
гентському середовищі провансальського типу національної сві-
домості, якому властиве заспокоєння на факті існування
белетристики та театру. Український п’ємонтизм як синонім по-
літичного етапу національного руху з його державотворчими, а
точніше, на той час — автономістсько-федералістськими аспіра-
ціями, — передбачав активізацію національного руху, участь у
спільній боротьбі з іншими народами імперії за національне звіль-
нення. Українське питання у ході революції 1905 р. було виведене
за рамки «загальнорусской» нації. Існування осібної української
нації було підтверджено позицією Петербурзької академії наук,
яка своїм меморандумом визнала право українців отримувати
освіту рідною мовою. Це було заслугою кількох учених-фі-
лологів.

Водночас у роки революції 1905—1907 рр. традиційне гасло
української автономії українськими інтелектуалами було перефор-
мульовано у контексті права на національне самовизначення та
конституціоналізм. Український рух концептуально був постав-
лений на інший ґрунт. Від руху за вище місце у всеросійській ет-
                     

1 І. Нечуй-Левицький у 1907 р.і Б. Грінченко в 1908 р. публічно протестували проти
ширення полонізмів та запровадження правопису Є. Желіховського у східноукраїнсько-
му друці, зокрема в газеті «Рада», ЛНВ, виданнях УНТ.
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нічній ієрархії він еволюціонував до боротьби, яка відкидала
будь-яку ієрархію націй і народів узагалі і ставила за мету реор-
ганізувати імперію за національним принципом з наданням наці-
онально-територіальної автономії неросійським народам без
огляду на вигадану імперськими бюрократами та консервативни-
ми публіцистами їх «незрілість».

Якщо місія інтелектуалів полягала у розробці проектів націо-
творення, обґрунтуванні конструктів національної свідомості, ін-
ституцій високої культури, політичних практик і тактик, то шир-
ші кола інтелігенції, особливо ті, що працювали у сільській міс-
цевості, свої зусилля спрямовували на формування національної
свідомості селянства, яке у всіх регіонах двох імперій було соціаль-
ною базою української нації. Саме народ у сенсі «селянської маси»
для теоретиків українського руху виступав джерелом легітимнос-
ті програми українського націотворення. За відсутності націо-
нальної буржуазії як соціально помітної верстви селянство скла-
дало український демос, «єдину нашу національну силу, наш на-
ціональний капітал» [23, с. 126].

Перш ніж вести розмову про конкретні кроки інтелігенції на-
зустріч селянству, доречно привернути увагу до поняття «селян-
ська нація», яке широко використовується стосовно українців у
вітчизняній історичній літературі. Питання, наскільки воно є ев-
ристичним у науковому сенсі та чи коректним в етичному аспек-
ті, йшлося на форумі «Незручний клас» у модернізаційних проек-
тах», організованому редакцією журналу «Україна модерна» за
участю відомих дослідників селянської історії А. Граціозі, Д. Бо-
вуа, Ю. Присяжнюка, О. Михайлюка, А. Заярнюка та ін. Зокрема,
А. Граціозі нагадав про генеалогію терміна: «категорія є більш
делікатніший, менш різкий варіант гегелівських неісторичних
(тобто «бездержавних») народів. Цей концепт образливий, вва-
жає він, оскільки в ньому звучать поблажливі нотки, проте за
умови належного розуміння, вельми продуктивний» [26, с. 10].

Усвідомлення українським селянством своєї національної
приналежності не варто трактувати як результат прямолінійного
й однобокого поширення інтелігенцією національної ідеології се-
ред сільського населення. Тривалий успіх був там і тоді, коли на-
ціональна агітація включала соціальні й економічні інтереси се-
лян. Відомо, що селянську масу здебільшого цікавили соціальні
питання, і вони довго трималися осторонь від національних ідей.
За браком освіти, специфікою виробництва над світоглядом се-
лянина тяжіла передовсім «влада землі». Спільність інтересів і
тісне спілкування на їх основі пояснюють факт існування у селах
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Східної Галичини спільних польсько-українських гуртків. У цих
т. зв. «кулках» молодий І. Франко намагався пропагувати свій
соціалізм, тобто з’єднувати сільський пролетаріат без огляду на
їх етнічну відмінність.

Оминаючи відомі конкретно-історичні обставини супровідно-
го характеру, зазначимо, що зв’язок між селянською і національ-
ною ідентичностями налагоджувався по обидва боки російсько-
австрійського кордону з певними відмінностями і не так просто,
як це представлено у популярних виданнях. Стосовно Східної
Галичини — традиційно йдеться про вплив греко-католицького
духовенства, який у східноукраїнському середовищі початку
ХХ ст. асоціювався, не без іронії, з т. зв. парафіяльщиною. У піз-
ньомодерну добу доступ до селянських мас Русько-українській
радикальній партії (РУРП), що сформувалася у радикальному ін-
телектуальному середовищі навколо газети, заснованої І. Фран-
ком у 18901 р, перекрили саме греко-католицькі парохи. У своєму
складі мав селян Католицький русько-народний союз (КРНС),
створений 1896 р. консерватором О. Барвінським за підтримки
греко-католицької ієрархії. Ослаблення КРНС призвело до його
реорганізації і створення навесні 1911 року Християнської сус-
пільної партії. Активну діяльність у селянському середовищі
проводили товариства москвофільського спрямування. Українсь-
ка націонал-демократична партія (УНДП), створена у 1899 р.,
уникала дебатів навколо гострих соціальних питань, проте її іні-
ціативи стосовно утворення національних фінансово-економіч-
них асоціацій мали успіх у місті та селі як національно спрямо-
вані акції.

Світська інтелігенція Галичини і Буковини суттєво урізнома-
нітнила комунікаційні стосунки із селом через партії та товари-
ства. Численні видання національно-культурного і виробничо-
економічного характеру, сільськогосподарські товариства, тор-
говельні і кредитні спілки, читальні ангажували селянство до
політичних справ. Національна радикалізація селянської молоді
відбувалася шляхом залучення до спортивних товариств. Моло-
діжні товариства Січ і Сокіл брали активну участь у передвибор-
ній боротьбі до австрійського парламенту, галицького сейму та
буковинського ландтагу, певну роль відіграли у сільськогоспо-
                     

1 РУРП була створена першою з-поміж усіх, як українських так і польських і єврей-
ських політичних партій, що діяли у Галичині до Першої світової війни / Дет. див.: Бін-
дер Г. Перспективи дослідження історії партій в австрійській Галичині // Україна модер-
на. — Ч. 8. [Електронний ресурсї]. — Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/
Subdivisions/ um/um8/Retsenziji/3-ZARUBA%20Viktor.htm Дата доступу: 2.ХІІ.2013
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дарських страйках початку ХХ ст. [27]. У більшості сіл одночас-
но функціонували читальня, товариство «Сільський господар»,
спортивне товариство та кооперативні структури, очолювані
енергійними активістами національного руху. Націоналізація
свідомості селян ішла через втягнення у політичні процеси та
завдяки формальному визнанню конституційних прав русинів
(рутенів) як окремої нації. Термін «українець» в імперії офіцій-
но був уведений у діловодство і політичну лексику урядовців
лише з початком І світової війни, хоча УНДП домагалася цього
значно раніше.

На східноукраїнських теренах дистанція між інтелігенцією і
селянством соціально й ментально була значно більшою, ніж у
Східній Галичині. Тут в етнічно однорідному селянському масиві
не було нагальної потреби сприймати світ у національних кате-
горіях. З-поміж іншого цьому перешкоджала спорідненість ро-
сійської та української мов і належність двох етносів до право-
славної церкви, яка тісно пов’язана з царською автократією. Надії
на поліпшення умов життя і господарювання асоціювалися з «ца-
рем-батюшкою». Будь-яка критика була злочином не лише в очах
можновладців — так думала й абсолютна більшість селян.

Східноукраїнське селянство у своїй масі затрималося у полоні
психологічних непорозумінь і стереотипів відчуженого сприй-
няття інтелігенції. Неосвічені люди без належної поваги ставили-
ся до її праці, вважаючи представників інтелігенції неробами. Ці
рудименти традиційного, аграрного суспільства дещо ламалися з
упровадженням земств, діяльність у яких відкривала можливість
для ліберальних діячів і представників лівих поглядів безпосеред-
ніх контактів із селянами, однак вони строго регламентувалися.

Відсутність закладів з українською мовою викладання, як тоді
вважалося, ускладнювала національну агітацію на селі. Проте
найголовніше, на нашу думку, було те, що й сама сільська інтелі-
генція не могла виявляти значиму національно спрямовану актив-
ність через відсутність у державі політичних свобод, необхідних
для легальної діяльності національних організацій. Винятком був
період революції 1905—1907 рр. та короткочасне існування у де-
яких місцевостях Просвіт і партійної преси, адресованої селянс-
тву. Щотижнева популярна газета Село, заснована М. Грушевсь-
ким і редагована ним, існувала недовго — з вересня 1909 по лю-
тий 1911 р. і була закрита із цензурним формулюванням — через
пропаганду ідей «украинского сепаратизма».

Як свідчать промови селянських депутатів у перших двох Ду-
мах, кількість яких у кожній з них сягала по 30 осіб, їх основною
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вимогою було проведення радикальної земельної реформи, одна-
че депутати від інтелігенції і дворянства не підтримали цю ідею.
Формулювання українських національних вимог брали на себе
інші депутати, однак занадто обережно. Подолати дистанцію між
інтелігенцією і частиною селянства вдалося радикально налаш-
тованим українським есерам. Біднішому селянству імпонували
їхні соціалістичні та анархічні ідеї, що підтвердилося у 1917—
1920-х рр.

Частина дослідників, які аналізують проблему «із селян у на-
цію», у слабкому охопленні шкільною освітою селянства вбача-
ють певний позитив для збереження їх як субстрату нації.
Д. Бовуа розмірковує: «Надмірна млявість процесу народження
національної свідомості зазвичай пояснюється тим, що рівень
освіти був жахливо низьким, але, з другого боку, якщо звернути
увагу на те, що школи могли тільки поширювати знання російсь-
кою, польською чи німецькою, можемо вважати, що саме браком
шкіл і пояснюється збереження та побутування української мови.
Відсталість селянства врятувала його від асиміляції панівними
економічно і політично силами» [26, с. 25]. Такою самою була
позиція Б. Грінченка й інших українських публіцистів, які закли-
кали селян ігнорувати початкову російську школу. Реалістично,
без упереджень, окреслюючи роль церкви для консервації селян-
ського світогляду, Д. Бовуа цілком слушно констатує, що право-
славна та уніатська церкви, тримаючи селянство в руках, навчали
його пасивності та послуху перед сильними світу цього, станови-
ли собою ніби цемент, який забезпечував когерентність сільсько-
го світу з його скарбами цінностей, однак формували упереджен-
ня щодо іншого, ширшого світу [26].

Загалом українській інтелігенції тільки в австрійській Галичи-
ні вдалося створити перед Першою світовою війною тривкі орга-
нізаційні та комунікаційні структури, що вели до поширення на-
ціональних ідей по селах і сприяли національному самоусвідом-
ленню цісарсько-королівських русинів. У Росії це вдалося тільки
частково, незважаючи на мобілізацію українських селян у рево-
люціях 1905 та 1917 р.

На початку ХХ ст. певні перспективи національного самоусві-
домлення українського селянства, більшою мірою на Наддніпрян-
щині відкривала модернізація та сезонне залучення селян до праці
у промисловості у містах і робітничих селищах. Одначе це явище
мало спорадичний характер, й у розвинутій якості повертає проб-
лему націотворення в інший ракурс висвітлення, а саме: місто та
українська нація.
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Отже, формування української модерної нації не було реалізаці-
єю буржуазного проекту, як це було характерно для т. зв. старих на-
цій. На етапі індустріальної модернізації нечисленна українська бур-
жуазія, за винятком невеликої кількості національно свідомих меце-
натів, виявляла байдужість до українських справ. Націотворчі функ-
ції перебрала на себе інтелігенція. Вона стала одноосібним генера-
тором національного руху. На рубежі ХІХ—ХХ ст. свідома своєї
націотворчої місії українська інтелігенція започатковувала нові га-
лузі та інститути національної культури і науки, а також продукува-
ла політичні концепції і структури.

Інтелігенція кожної національної спільноти зазвичай уніфікує,
раціоналізує і культивує ознаки, риси і фетиші національної іден-
тичності, яка сягає історичних і територіально-географічних ви-
токів. У соборницькому аспекті українська інтелігенція мала об-
межені можливості для широкої і відкритої діяльності через
роз’єднаність державними кордонами. Цілісність українських те-
риторій могла бути досягнута за умови включення у дію вагомо-
го загальноєвропейського чинника, яким став початок Першої
світової війни та крах двох монархій під її кінець.
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ïàðò³é íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. — ó ïåðø³é ÷âåðò³ ÕÕ ñò.

Ë. Ï. Ìîãèëüíèé

Перша чверть ХХ ст. характеризується політичним пробу-
дженням української нації. Одним із його проявів стала поява по-
літичних партій різного спрямування та укладення ними полі-
тичних програм. Кожна з них, приймаючи свої програмні
документи, намагалася знайти вихід із політичного становища, у
якому перебувала українська нація, накреслити план дій, конкретні
кроки у напрямі соціального і національного визволення.

Кінець ХІХ — початок XX ст. ознаменувалися значним по-
жвавленням суспільно-політичного руху в Україні. Яскравим ви-
явом цього стало утворення в Австро-Угорщині та Російській ім-
перії українських партій. Їх спектр був досить широким і
включав різні напрями: революційно-радикальний, ліберально-
демократичний, національно-радикальний тощо. Прихильність
до цих напрямів чи поєднання їх у політичному русі зазнавали
певної еволюції й зумовлювали наявність різних політичних пар-
тійних установок, шляхів, методів, засобів досягнення програм-
них завдань. Українські партії в Росії й Австро-Угорщині діяли в
неоднакових умовах. Проте всі вони відповідно до своєї ідейно-
політичної спрямованості обґрунтовували та обстоювали націо-
нальні, політичні та соціально-економічні вимоги, були втягнуті
в орбіту найважливіших суспільних процесів і подій, пропонува-
ли широкий діапазон способів і шляхів розв’язання найболючі-
ших тогочасних проблем.

Соціально-економічна модернізація політичного життя, роз-
виток радикально-демократичної політичної думки, створення
перших національно-політичних організацій — усі ці основні фак-
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тори підготували у другій половині XIX ст. історичний ґрунт для
виникнення першої української партії і національної партійно-
політичної системи загалом у Галичині. Відомий історик
Я. Грицак в одній із своїх праць зазначив, що у той період у Га-
личині існувала розгалужена мережа сільських організацій, фор-
мувалося ядро керівництва майбутньої радикальної партії, роби-
лися спроби випустити своє радикальне видання. Навіть обрали
посла до Львівського сейму. Тобто були у наявності всі структур-
ні елементи радикальної партії. Бракувало лише однієї дрібниці
— створення партії [1, с. 73—74]. Саме такою партією і стала Ру-
сько-українська радикальна партія (РУРП), заснована на з’їзді
4—5 жовтня 1890 р. у Львові. На ньому було прийнято резолю-
цію, у якій обґрунтовувалася необхідність створення першої
української політичної партії у Галичині та її назва.

У національному питанні РУРП виступала за розвиток крайо-
вої автономії і за «піднесення почуття національної самосвідомо-
сті й солідарності в масах усього русько-українського народу че-
рез літературу, збори, з’їзди, товариства, демонстрації, відчити,
печать та ін.» [2, с. 34]. У програмі та практичній діяльності ра-
дикали рішуче виступали проти втручання церкви та духовенства
у політику. У галузі освіти вони висунули завдання запрова-
дження безплатного навчання у початковій, середній і вищій
школі.

Програма новозаснованої РУРП викликала незгоду і критику з
боку молодих радикалів, які у переважній більшості вважали себе
марксистами. Серед них Л. Бачинський, В. Будзиновський,
М. Ганкевич, О. Колесса, Є. Левицький, В. Охримович. У травні
1891 р. вони надіслали до редакції журналу «Народ» проект нової
програми радикальної партії. Характерною рисою політичної
концепції групи «молодих» стало висунення та обґрунтування
ними ідеї самостійності українського народу. У «Матеріалах до
ревізії Програми Русько-Української Радикальної Партії» вказу-
валося, що «організація австрійської держави є одноцільна та
центрична», складається з кількох націй, а тому не відповідає по-
требам українського населення. На думку «молодих» радикалів,
австрійські умови вимагають, щоб кожна народність «під загро-
зою загибелі була зорганізована у самостійний політичний орга-
нізм — новожитну централістичну державу» [3, с. 157]. Звідси —
завдання боротися за перетворення австрійської держави з «од-
ноцільно централістичної» у федерацію автономних національ-
них держав. Молоді радикали вважали за можливе досягнення ці-
єї мети правовим шляхом, який не повинен порушити цілісності
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австрійської держави. Політичним гаслом «молодих радикалів»
стало гасло домагання «права державного рускої нації». Отже, у
«Матеріалах до ревізії Програми Русько-Української Радикальної
Партії» було вперше чітко сформульовано національно-державну
програму, яка передбачала поділ Австрії на національні адмініст-
ративні території. Забезпечення цим територіям найповнішої по-
літичної автономії, зокрема, вилучення їх з-під «заряду парламе-
нту австрійського і центрального міністерства». Влада і функції
існуючої Ради Державної та Галицького сейму мали бути переда-
ні спільному Русько-Галицькому сейму та Раді Національній, так,
щоб справи руської частини погоджувалися у Руській Раді, а
польської — у Польській. З Австрією українську Галичину повин-
на була зв’язувати найвища політична влада та спільні делегації
[3, с. 157—158].

Отже, «Матеріали до ревізії Програми Русько-Української Ра-
дикальної Партії», написані від імені РУРП В. Будзиновським та
І. Гриневецьким, свідчили, що представники модерної радикаль-
ної течії розглядали національне питання як один з пріоритетних
напрямів своєї діяльності.

Під впливом поглиблення у Східній Галичині процесів націо-
нального самоусвідомлення, гострої критики молодими радика-
лами народницького соціалізму і федеративних концепцій М. Дра-
гоманова відбулася еволюція національно-політичної платформи
УРП. Сильним імпульсом для внесення коректив у національну
програму радикалів було опублікування у 1895 р. одним з моло-
дих членів Радикальної партії Ю. Бачинським публіцистичного
твору «Україна irredenta» [4], що у перекладі з італійської озна-
чало «Поневолена Україна». Очевидно, автор проводив історичну
паралель з національно-визвольним рухом гарібальдійців, які під
час збройної боротьби за возз’єднання італійських земель нази-
вали себе іредентистами.

Значну увагу радикальна партія приділяла національному са-
мовизначенню українського народу. Вона виховувала в масах по-
чуття всеукраїнської національної єдності, робила все, щоб виве-
сти їх з-під впливу москвофілів і залучити до українського
національного руху. Виступаючи проти москвофілів, радикали
першими відкрито назвали свою партію «українською». Посту-
пово вони поширили свою діяльність на Буковину, частково —
на Закарпаття, доклали чималих зусиль для пропаганди своїх ідей
у Наддніпрянщині.

Перехід І. Франка, Ю. Бачинського та деяких інших діячів ра-
дикальної партії на самостійницькі позиції посилив партійні дис-
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кусії серед радикалів у питанні співвідношення національного та
соціального у визвольній боротьбі українського народу. Боротьба
за державну самостійність висунулася на перше місце у політич-
ній діяльності партії. IV з’їзд УРП, який відбувся наприкінці груд-
ня 1895 р., доповнив національно-політичну платформу радикалів
положенням про державну самостійність України, яка розгля-
далася радикалами і як засіб вирішення назрілих соціальних
проблем.

У доповненні до програми УРП зазначалося: «стоячи на ґрунті
наукового соціалізму і годячися на всі випливаючи з сього консек-
венції — так на полі політичнім, економічнім і культурнім, заявляє
Русько-Українська Партія Радикальна, що здійснення усіх її ідеа-
лів соціалістичних можливе при повній самостійності політичній
русько-українського народу і повнім, необмеженім праві його до-
тикаючих» [5, с. 284].

Отже досягнення політичної самостійності українського наро-
ду вперше у новій історії українського суспільно-політичного ру-
ху проголошувалося основним програмним завданням партії.
Проте цю самостійність УРП розглядала як стратегічну мету, а на
найближчу перспективу висунула вимогу перебудови Австро-
Угорщини на федеративних засадах. У цьому напрямі важливим
завданням партії була боротьба за поділ Галичини на українську і
польську частини та створення окремих сеймів.

На з’їзді УРП, який відбувся 20—21 листопада 1904 р., була
утворена спеціальна комісія для підготовки нової програми пар-
тії. До її складу ввійшли лідери УРП — М. Павлик, Л. Бачин-
ський, К. Трильовський. У підготовленій комісією відозві був за-
клик приступити до завзятої праці щодо освідомлення та органі-
зації мас робочого українського народу по селах і містах. Комісія
розробила нову програму партії, схвалену на наступному з’їзді
УРП в 1905 р., в основу якої було покладено ідею поєднання со-
ціально-визвольної боротьби українського народу з національ-
ною. Розв’язання національного питання радикали насамперед
пов’язували з федералізацією Австро-Угорщини й з утворенням
національної політичної території з українських частин Галичини
та Буковини.

18 вересня 1899 р. у Галичині на установчій конференції про-
голошено утворення Української соціал-демократичної партії
(УСДП), яку очолили М. Ганкевич, С. Вітик, В. Охрімович. Вона
стала автономною секцією Соціал-демократичної робітничої пар-
тії Австрії (СДРПА). Тому за політичну платформу УСДП було
прийнято програму австрійської соціал-демократії.
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Поєднання ідеї соціальної справедливості з постулатом полі-
тичної незалежності України стало однією з прикметних рис
УСДП у Галичині. Українські соціал-демократи звертали належ-
ну увагу на ті економічні й соціальні відносини, які спричиняли
утиски українського селянина та робітника. Проте вони виходили
за межі проблеми класовості й зазначали, що боротьба в ім’я іде-
алів соціалізму — це також боротьба за національне визволення.
У „Заяві Української соціал-демократичної партії», з якою висту-
пив на Брюнському (1899 р.) з’їзді австрійської соціал-демократії
від УСДП М. Ганкевич, наголошувалося, що українські соціал-
демократи стоять на ґрунті інтернаціональної солідарності про-
летаріату всіх націй, проте прагнуть забезпечити національну во-
лю своєму народові, щоб об’єднаний і вільний український народ
міг увійти в сім’ю європейських народів як «рівноправний член»
[6, с. 37].

УСДП підтримала загальнопартійну Брюнську національну
програму Соціал-демократичної робітничої партії Австрії, яка
вимагала національно-територіальної автономії національних
меншин. Проте кінцева мета української соціал-демократії, яка
полягала в створенні самостійної соборної Української держави,
не знайшла відображення в цій програмі. Узагалі, самостійницькі
заяви лідерів УСДП, зокрема М. Ганкевича, практично не вихо-
дили за межі загальних декларацій, а конкретні питання стратегії
й тактики їх втілення докладно не розроблялися [6, с. 38].

УНДП виникла внаслідок злиття двох впливових політичних
течій: правого (національного) крила Русько-української ради-
кальної партії і народовців — прихильників політичного това-
риства «Народна рада». Їх зближення розпочалося ще в 1894 р. і
логічно завершилося організаційно-політичним об’єднанням.
Велике значення для утворення УНДП мала еволюція поглядів
І. Франка щодо національного питання та його тогочасні стосун-
ки з М. Грушевським. І. Франко як один із майбутніх фундаторів
та ідеологів УНДП поступово переходив із позицій пріоритету
ідей соціалізму до націоналізму, що сприяло швидкій «деінтер-
націоналізації» і повнішій «націоналізації» всього національно-
го крила УРП.

УНДП на програмному рівні висунула завдання посилення
впливу українців на законодавство й адміністративні органи у
державі, краї, повіті та громаді через реформування основних
представницьких інституцій. З цією метою партія обстоювала за-
провадження загального виборчого права і ліквідацію куріальної
системи виборів, сформулювала вимоги дотримання конститу-
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ційних свобод, недоторканності житла, свободи зборів і організа-
цій, слова, друку тощо.

У національно-політичній сфері програма націонал-демокра-
тів висувала як стратегічне завдання боротьбу за незалежну і со-
борну Україну для того, щоб «цілий українсько-руський народ»
здобув собі культурну, економічну і політичну самостійність і
з’єднався з часом у однопільний національний організм, у якім
би «загал народу на свою загальну користь орудував всіма своїми
справами: культурними, економічними і політичними» [5, с. 327].
5 січня 1900 р. члени Народного комітету виступили з програм-
ною відозвою, у якій сформулювали суть національної ідеї та ос-
новні напрями її практичного втілення. «Ідеалом нашим, — під-
креслювалося у відозві, — повинна бути незалежна Русь-Україна,
у якій би всі частини нашої нації об’єдналися у одну новочасну
культурну державу» [5, с. 331]. Отже, політична програма УНДП
була цілком самостійницькою і соборницькою та свідчила про те,
що її автори — люди широкого світогляду, здатні бачити ціліс-
ність української проблематики. Потрібно наголосити, що про-
грама УНДП містила детальніший план досягнення української
автономії у межах Австро-Угорщини, ніж стара програма УРП.
Національно-територіальну автономію українських земель у
складі Австро-Угорщини партія відносила до своїх першочерго-
вих вимог. З українських частин австрійської держави, зокрема
Галичини і Буковини, мала бути створена окрема національна
провінція зі своїм сеймом, тобто парламентом. Націонал-
демократи визнавали за можливу ідею спільного крайового сей-
му в Галичині, проте за умови, що до складу керівництва сейму
будуть порівну входити українці та поляки. УНДП ставила собі
за мету зрівняти позиції українців і поляків у краї, що відповіда-
ло політичній характеристиці партії ліберально-консервативного
напряму. Щодо наддніпрянської України націонал-демократи на
найближчу перспективу поставили завдання підтримувати й роз-
вивати почуття національної єдності з російськими українцями та
допомагати їм у боротьбі за перетворення російської абсолютист-
ської держави на конституційно-федеративну із забезпеченням
відповідних політичних прав для українців [7, с. 57—58].

Отже, в 1890-х рр. в основному завершився процес формуван-
ня української партійної системи в Австро-Угорщині, відбулось
організаційно-політичне оформлення українського руху на Захід-
ній Україні. Найвпливовішою в українському партійному спектрі
була УНДП, яка займала центристську позицію. Помітними в по-
літичному житті були й дві ліві організації — РУРП і УСДП. Усі
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ці партії обстоювали парламентські форми діяльності, пропону-
вали свої шляхи розв’язання національного питання.

На початку XX ст. українці Російської імперії значно активі-
зували свою участь у політичній діяльності, свідченням чого ста-
ло формування українських партій. Вони виникли й мали змогу
поширювати свої ідеї завдяки наявності відповідних соціально-
економічних, політичних і організаційних передумов. Поява
українських національних політичних партій була прискорена
національним гнітом і соціальним напруженням, яке на початку
XX ст. вилилось у масові рухи селян і робітників, опозиційно-
визвольний рух інтелігенції та зрештою завершилося 1905 р. ре-
волюційними подіями. Нові партії так чи інакше прагнули привер-
нути на свій бік ці рухи, спрямувати їхню силу для здійснення
своїх партійно-програмних вимог.

За політичною та соціально-економічною спрямованістю,
стратегією й тактикою українські партії Наддніпрянщини можна
поділити на ліворадикальні та ліберально-демократичні.

До ліворадикальних належать Революційна українська партія
(РУП, 1900 р.), Українська соціалістична партія (УСП, 1900 р.),
Українська народна партія (УНП, 1902 р.), Українська соціал-
демократична спілка («Спілка», грудень 1904 р.), Українська со-
ціал-демократична робітнича партія (УСДРП, грудень 1905 р.) та
ін. До ліберально-демократичних входять Українська демокра-
тична партія (УДП, 1904 р.), Українська радикальна партія (УРП,
1905 р.), Українська демократично-радикальна партія (УДРП,
1905 р.).

Український партійно-політичний спектр сформувався пере-
важно на основі двох базових організацій — Революційної україн-
ської партії та Всеукраїнської безпартійної загальної організації,
створеної в 1897 р. РУП дала початок значній частині ліворади-
кальних партій, а Всеукраїнська безпартійна загальна організація
стала основою для ліберальних організацій. Закономірно, що по-
літична орієнтація та програмні вимоги цих партій окреслювали-
ся поступово, у міру їхнього дозрівання й організаційно-полі-
тичного відокремлення від політичного цілого, з якого вони
вийшли.

Першою українською політичною партією у Російській імперії
стала Революційна українська партія (РУП). Її створення відкри-
ло нову сторінку історії українського політичного руху, стало на-
очним виявом зрушень, що відбулися у громадському житті Над-
дніпрянщини, ідейно-політичних орієнтаціях українців. РУП
поклала початок значній частині ліворадикальних партій.
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Виникнення у Російській імперії партій соціал-демократич-
ного спрямування, які, крім гострої критики тодішніх порядків,
відрізнялися не менш різкими виступами проти форм боротьби,
що пропонувалися як поміркованою опозицією, так і крайніми
радикалами, було вимогою часу. Соціал-демократизм, який по-
трапив на сприятливий ґрунт, виявився на початковому етапі сво-
го існування поміркованим радикалізмом. Останній став виходом
з кризового стану українського національно-визвольного руху, у
якому той перебував наприкінці XIX ст.

Потрібно наглосити, що виникнення РУП відбулося не тради-
ційним шляхом і було певним відступом від класичних зразків
партійного будівництва. Насамперед, роль першого з’їзду партії
відіграла так звана «рада чотирьох», на якій були присутні студен-
ти Д. Антонович, Б. Камінський, Л. Мацієвич, М. Русов. Саме по-
літична нарада громадівців, яка відбулася 29 січня 1900 р. у Хар-
кові, й стала своєрідною формою заснування Революційної
української партії.

Ще одна особливість створення РУП полягала у тому, що вона
розпочала свій політичний шлях без вироблення і прийняття
з’їздом програмних документів. Метою першої у Східній Україні
політичної організації було об’єднання різних поколінь і вихідців
з різних станів у боротьбі за національні права й соціальну рево-
люцію. Партія виступала не тільки проти неполітичного україно-
фільства, а й проти примиренства з російськими революційними
групами в Україні. «Молодими провідниками нової партії, — пи-
сав В. Дорошенко, — керували у великій мірі настрої, вони ще не
мали виробленої програми, ні виразних поглядів на найближчі
завдання політичної роботи. Відчували, що надходять револю-
ційні події, і тому мусили виявити свою активність, щоб не зо-
статися на боці від великого історичного руху» [8, с. 6].

На початковому етапі діяльності РУП вона стала своєрідним
кредо партійних націонал-радикалів і самого М. Міхновського,
який фактично членом партії не був. Його вустами рупівці від-
мовлялася від культурництва та аполітичності, проголошувала
своєю метою боротьбу за національну незалежність України.
«Часи вишиваних сорочок, свити і горілки, — писав М. Міх-
новський, — минули і ніколи вже не вернуться. Третя українська
інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної. Вона ві-
рить у сили свої, і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує
на своєму прапорі слова: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, са-
мостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ...» [9, с. 13—19]. У
брошурі йшлося про необхідність боротьби за єдину самостійну
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Україну, що відповідало ідеям і сподіванням національно-рево-
люційного крила РУП.

З погляду політичного «Самостійна Україна» не була в пов-
ному розумінні програмою, оскільки питання тактики й стратегії
політичної боротьби окреслені в ній дуже опосередковано. Проте
Д. Антонович та інші засновники партії, які тяжіли до соціалізму,
не мали на той час іншого обґрунтування завдань партії, тому
спочатку змушені були визнати «Самостійну Україну» за про-
грамний документ РУП. Однак брошура М. Міхновського, яка
містила вагомі історико-правові аргументи для боротьби за здо-
буття державної незалежності України, не стала і не могла стати
повноцінною програмою партії. Насамперед тому, що у ній не
було послідовно викладено перспективи і першочергові завдання
РУП. Один з недоліків цього політичного документа полягав і у
тому, що національна ідея у ньому висловлювалася у занадто аг-
ресивній формі.

На думку А. Павка, з політичного погляду, згадана брошура
стала не стільки програмним документом РУП, скільки криком
наболілого серця національно свідомого українця. Це було засу-
дження царського насильства над Україною і заклик до боротьби
за національну самосвідомість. Беручи до уваги політичні умови
розвитку краю на початку XX ст., де ніхто навіть з найпередові-
ших діячів не відважився мріяти про самостійну державу на всіх
українських землях, це був могутній революційний клич. Ідея
самостійної України, яку виголосив М. Міхновський порівняно з
драгоманівською концепцією федерації українських земель з де-
мократичною Росією, була значним кроком уперед у розвитку
національної політичної думки [10; 11].

Не маючи ґрунтовно розробленої програми, РУП творила її
під час революційної діяльності. Уже в перших публікаціях пар-
тії, зокрема в брошурах Д. Антоновича «Дядько Дмитро» (вийш-
ла у 1900 р., 10 тис. примірників) і «Чи є тепер панщина?», вираз-
но проступає соціалістична ідеологія.

У січні 1903 р. РУП офіційно відмовилася від «Самостійної
України» М. Міхновського, пославшись на брак у ній соціалістич-
ного світогляду. Соціал-демократичний напрям став впливовішим,
і партія зреклася гасла самостійної України. Аби підкреслити, що
РУП стоїть на новій ідеологічній засаді, провід повідомляв, що
партія ставить своїм завданням відбудову соціально-демократич-
ної України через соціально-політичну революцію.

Помітною віхою на шляху еволюції РУП у соціал-демокра-
тичному напрямі стало опублікування у квітні 1903 р. «Нарису
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програми Революційної української партії», запропонованого на
її розгляд Київською вільною громадою. Проект програми РУП
найближчим завданням партії визначав «цілковите знищення ца-
рату і заміну його федеративною республікою з поділом держави
відповідно історичній і національній різниці земель з повною ав-
тономією кожної області у внутрішніх справах» [7, с. 114]. Вимо-
га державної самостійності України була сформульована як стра-
тегічна, перспективна мета партії, як збереження «права кожній
складовій федеративній частині на повне державне відокремлен-
ня після бажання більшості її людності, висловленого голосуван-
ням» [7, с. 114]. Для України «Нарис» вимагав повну автономію у
внутрішніх справах із забезпеченням рівноправності «населяю-
чих її національностей і на підставі найширшої демократичної
конституції з Народною радою, як законодавчими зборами» [7,
с. 114—115]. Окремо було поміщено пояснення ЦК РУП, чому
Київська громада перейшла на позиції автономізму. Це звучало
таким чином: «Ставлячи пункт автономії України, Київська віль-
на громада керувалася наступним: практично пункт автономії
України зараз для українського пролетаріату є більш важливим і
істотним, ніж пункт самостійної України. Крім того, автономія є
етапом на шляху до самостійності. Через це громада вважає, що
самостійна соціалістична Україна мусить лишитися ідеалом
(який визначається), у програмі ж мінімум ця вимога цілком поз-
бавлена рації і значення» [7, с. 121].

На початку 1905 р. «Нарис програми Революційної українсь-
кої партії», поданий Київською вільною громадою, був затвер-
джений з деякими змінами як проект партії й остаточно ухвале-
ний на II з’їзді РУП у грудні того ж року. Проте з’їзд
перейменував організацію в Українську соціал-демократичну ро-
бітничу партію (УСДРП), яка стала спадкоємницею РУП і одно-
часно новим політичним формуванням. Отже, шляхом ідеологіч-
ної та організаційно-політичної еволюції Революційна українська
партія виокремилася в УСДРП, вийшла на стежку світової соці-
ал-демократії і перенесла роботу соціал-демократії на українсь-
кий ґрунт.

У національному питанні УСДРП на II з’їзді задекларувала рів-
ні права всіх націй і висловилася за збереження в партійній про-
грамі вимоги національно-територіальної автономії України. У
цілому програмні вимоги партії не вийшли за межі загальноде-
мократичних засад. Вони звелися до ліквідації самодержавства та
встановлення республіканського ладу в Росії, скасування решток
феодалізму в соціально-економічній сфері, забезпечення права
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націй на самовизначення, запровадження громадянських свобод
[7, с. 153—157].

Складовою національної партійно-політичної системи, яка
сформувалася у Наддніпрянщині на початку XX ст., була також
Українська соціалістична партія, у якій органічно поєднувалися
самостійницькі і соціалістичні елементи. УСП, засновником і
ідеологом якої був Б. Ярошевський, була створена, як і РУП, у
1900 р.

Створення УСП відбулося під безпосереднім впливом польсь-
кої революційної думки та практики. Тому з основних загально-
політичних і соціально-економічних питань УСП солідаризува-
лася з Польською партією соціалістичною (ППС), виступаючи за
революційне знищення царизму, утвердження широких демокра-
тичних прав і свобод, звільнення трудящих від капіталістичного
гніту й усуспільнення землі та засобів виробництва як кінцеву
мету боротьби. Близьке знайомство з теоретичною спадщиною
ППС, яка була на той час однією з найдосвідченіших революцій-
них організацій Російської імперії, дало змогу УСП порівняно
швидко розробити власний програмний документ, яким став
«Нарис програми Української партії соціалістичної», надрукова-
ний влітку 1900 р. в одній із підпільних друкарень Наддніпрян-
щини.

Аналіз соціально-економічного та політичного становища
українських земель у складі Російської й Австро-Угорської імпе-
рій дав змогу авторам «Нарису» чітко поставити питання щодо
поєднання національно-визвольної та соціалістичної боротьби.
«Як утиск наш є трикратний, — зазначалося в програмному до-
кументі, — економічний, політичний та національний, так само і
наше визволення мусить бути повне, мусить дати нам простір
жити вигідно, свобідно і в повнім розвою національнім» [12].

Зазначимо, що УСП перебувала під впливом ППС і РУП, га-
лицьких соціалістів і радикалів та російських ліберальних народ-
ників, національно-ліберальних громадівців В. Антоновича,
Б. Познанського, Т. Рильського, К. Михальчука, Київської групи
українських соціал-демократів під керівництвом Лесі Українки та
І. Стешенка. Це позначилося і на програмі партії, основні поло-
ження якої були розроблені у 1901–1902 рр. у брошурах «Нарис
програми Української партії соціалістичної» та «До програми
Української соціалістичної партії», а також на сторінках журналу
«Добра новина».

Проаналізувавши соціально-економічне та політичне стано-
вище українських земель у складі Російської та Австро-Угорської
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імперій, автори «Нарису» чітко поставили питання про необхід-
ність поєднання національної і соціалістичної боротьби. Важли-
вим напрямом діяльності УСП мало бути забезпечення умов для
побудови «демократичної Української республіки» на таких
принципах: а) загальне виборче право; б) повна рівноправність
націй, що населяють Україну; в) рівність усіх громадян краю; г)
громадське самоврядування; ґ) воля слова, друку, сходок, зі-
брань; д) поступове усуспільнення засобів виробництва, у тому
числі землі. Ліквідація будь-якої залежності України від Росії
розглядалася як необхідний крок для проведення радикальних
реформ. Єдиною програмою, здатною забезпечити успішний роз-
виток України, була, на думку партії, програма соціалістична.
Отже, УСП тісно пов’язувала національне та соціальне питання,
елементи самостійництва із соціалістичними ідеями [12].

Українська соціалістична партія визнавала використання різ-
номанітних тактичних засобів боротьби за реалізацію програм-
них положень: від просвітницької роботи у масах до всенародно-
го збройного повстання, але реальним вважала тільки перший
шлях, який вів до пробудження національної свідомості і можли-
вого утворення власної державності.

УСП залишила помітний слід у суспільно-політичному русі,
насамперед тим, що її програма наголошувала на існуванні націо-
нального та соціального гніту й передбачала утворення незалеж-
ної Української республіки.

Важливим фактором громадсько-політичного життя Наддніп-
рянщини початку XX ст. стала теоретична і практична діяльність
Української народної партії (УНП). УНП на чолі з М. Міхнов-
ським сформувалася в 1902 р. із національно-радикальних еле-
ментів і стала третьою за часом утворення українською політич-
ною організацією Наддніпрянщини.

З перших днів існування партія обстоювала ідею самостійнос-
ті України, обґрунтовану М. Міхновським ще у 1900 р. Протягом
1902—1904 рр. партія видала низку пропагандистських брошур,
серед них «Програму Української народної партії», «Свято робіт-
ників 1 Травня», «Робітницька справа в програмі Української на-
родної партії», численні відозви та прокламації. Видання роз’яс-
нювали програмні вимоги партії, критикували соціалістичне мос-
квофільство української інтелігенції, перевертнів-малоросів, ста-
рше покоління українофілів, проповідували радикальні націона-
лістичні ідеї.

М. Міхновський затаврував хворобу національної неповно-
цінності, роздвоєності українського освіченого суспільства, що
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схиляла революційну частину молоді в бік загальноросійських
політичних організацій. «Поки ще не пізно, — підкреслювалось у
програмній заяві УНП, — поки ще московські організації слабі і
нечисленні, поки ще вони всю увагу покладають на здобуття сво-
єї політичної волі з-під п’яти самодержавства, а польські органі-
зації вибираються з-під національного утиску, ми мусимо утво-
рити свої організації для боротьби за свої права. Тільки
національно-українська робітнича організація може врятувати
Україну від недолі, що вже насунулася і страшить смертю. [...]
Усі сили, усю працю, усі жертви віддамо виключно за самостійну
Україну. Українські робітники повинні мати на оці [...] повне ви-
гнання з України чужинців і утворення своєї самостійної держа-
ви». У брошурі також зазначалося, що Українська народна партія
бажає організувати і приготувати частину українського народу,
що «стогне під неволею московською у Росії, до здійснення ве-
ликого національного ідеалу: єдиної нероздільної самостійної
демократичної України, освічених робочих мас, до заснування ті-
єї великої держави національної, в яку увійдуть усі частини
українського народу» [7, с. 110—113].

Логічним завершенням оформлення нової політичної ідеології
самостійництва, яку М. Міхновський виклав у своїх брошурах,
опублікованих нелегально, стали написані ним у 1903 р. «Десять
заповідей УНП». Вони стали своєрідним маніфестом самостійни-
ків і були широко відомі як в Україні, так і за її межами.

На думку багатьох дослідників, націоналізм М. Міхновського
— це здебільшого оборонний, захисний націоналізм, це антитеза,
протидія великодержавному шовінізму тодішньої панівної нації.
Проте як активна антитеза він виходив за оборонні межі й набу-
вав неприхованих агресивних рис національної нетерпимості, на-
віть ворожнечі. Самі члени УНП, пояснюючи свою провідну тезу
«Україна для українців», обґрунтовували її не чим іншим, як пра-
вом української національної спільності вільно господарювати на
своїй землі.

Соціалізм УНП значно відрізнявся від соціалізму російської і
навіть української соціал-демократії: 1) він не розривав з націо-
нальним питанням, а залишався органічно зв’язаним з ним.
«Розв’язання національного питання, — зазначалося у програмі
УНП, — єсть тим порогом, через який народи вступлять у чистий
святий храм соціалістичного устрою, де не буде а ні насилля, а ні
гніту, а ні визиску, де буде вільна праця вільних людей»; 2) необ-
хідною передумовою глибоких соціально-економічних перетво-
рень у суспільстві, а урешті-решт і досягнення соціалістичного
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ідеалу, програма УНП вважала створення «непідлеглої України
— республіки вільних працюючих людей» [7, с. 113]. Українські
соціалісти, — члени РУП, — відкидаючи вимогу державної са-
мостійності України як «шкідливу для справи соціалізму», вису-
вали замість неї вимогу автономії України. М. Міхновський у
програмі УНП також допускав автономію України, але тільки за
умови, що вона буде вважатися не остаточною метою політичної
боротьби українського народу, а лише етапом на шляху до голов-
ної мети — здобуття повної незалежності українського народу.

Формування програм українських ліберальних партій здійс-
нювалося на основі досвіду, здобутого в процесі розробки про-
грамних документів Всеукраїнської безпартійної загальної демо-
кратичної організації (ВБЗДО) та політичної діяльності інших
українських партій. В українській історіографії дане питання роз-
глянуто лише в контексті державотворчих процесів та історії
партій.

Молоде покоління лібералів вважало, що соціалістичні течії
революційного напрямку починають загрожувати поступовому
демократичному напряму в національно-політичному русі.
О. Субтельний писав, що соціал-демократичний рух прискорив
об’єднання лібералів у політичну партію. Зробити цей крок, за-
значав він, значною мірою штовхали побоювання, що молоді, ра-
дикально налаштовані соціалісти, підпорядкувавши собі україн-
ський рух, спрямують його в таке річище, де буде важко пливти
респектабельним професорам, урядовим чиновникам і земцям
[13, с. 263].

З утворенням в 1904 р. УДП ліберальний національний рух в
Україні політизувався. УДП на початку ХХ ст. підняла з новою
силою вимогу автономії України, національної школи і викорис-
тання української мови в державних організаціях й установах.
Українські демократи вимагали реформувати Російську імперію в
демократичну федеративну і правову державу.

Платформу УДП прийняли восени 1904 р. на її установчому
з’їзді. Однак остаточного вигляду вона набула лише восени
1905 р. після доопрацювань, проведених весною-літом цього ж
року. Текст програми Є. Чикаленко відвіз до Львова, де його
опублікували у червневому номері «Літературно-наукового віст-
ника» у 1905 р. під назвою «Від Української демократичної пар-
тії» [14].

У вигляді тез програма УДП була викладена у зверненні до
з’їзду земських і міських діячів (відбувся 6—8 липня 1905 р. у Мос-
кві). Керівники УДП значною мірою переробили попередню редак-
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цію програми, прийняту за основу восени 1904 р., вилучивши з неї
революційну фразеологію, і надали їй цілком ліберального харак-
теру, який мав задовольнити не лише помірковане крило партії, а й
відповідати реальному спрямуванню її діяльності [15, с. 313—
314]. Проте доопрацювання на цьому не закінчилися. Після
опублікування програми Української радикальної партії (УРП)
демократи вирішили розширити свою програму і доповнити її
новими положеннями. Третю редакцію програми УДП опуб-
лікувала газета «Полтавщина» 27 листопада 1905 р. (додаток до
№ 292) [16]. На відміну від попереднього варіанта програми
доопрацьований проект ширше і повніше висвітлював шляхи
розв’язання соціально-економічного, аграрного і робітничого
питань, побудови української державності. У квітні 1905 р. була
прийнята програма УРП [17, с. 365—366], а в грудні 1905 р. —
програма УДРП [18, с. 343—344]. Програма радикалів суттєво
розширила перелік вимог з національного питання, деталізувала і
зробила зрозумілішими, поєднавши їх вирішення з переліком
завдань соціально-економічного характеру. Після Лютневої рево-
люції 1917 р. партійний рух відновився, а разом із ним і діяльність
партії лібералів — УПСФ, яка модернізувала свої національні
вимоги, взявши за основу програму УДРП [19, с. 45—46].

У програмних документах українські демократи, радикали,
згодом радикал-демократи і соціалісти-федералісти прагнули ви-
класти основні шляхи виходу із тієї політичної ситуації, у якій
перебувала Російська імперія. Найголовнішим своїм завданням
програми проголошували прийняття загальноросійськими Уста-
новчими зборами демократичної конституції. Основний закон, на
думку лібералів, мав забезпечувати передбачений і гарантований
державний і суспільний лад, правовий статус людини і громадя-
нина, безпосереднє народовладдя, місцеве самоврядування, наці-
ональну безпеку, найважливіші інститути конституційно-право-
вих відносин у країні.

Конституційний лад, як вважали ліберали, повинен являти со-
бою систему організаційних і правових форм суспільних відно-
син, передбачених Основним законом, тобто пріоритетних видів
організації і діяльності держави, суспільства та інших суб’єктів
конституційно-правових відносин. Програма УДП вимагала ав-
тономії для України через реформування Російської імперії у де-
мократичну федеративну державу. Найкращим виходом з полі-
тичної кризи для тодішньої Росії ліберали вважали проголошення
конституційного ладу, парламентського типу. Парламент мав
стати єдиним органом законодавчої влади в країні.
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Причини нерівноправного становища народів Росії ліберальні
партії вбачали в існуванні самодержавства. Це становище галь-
мувало нормальний розвиток націй Російської імперії. Самодер-
жавство через централізацію пригноблювало бездержавні народи.
Під впливом політики централізації держава ігнорувала інтереси
народів; примушувала їх до такого порядку життя, який не відпо-
відав ні їх національним, ні суспільно-економічним інтересам
[17, с. 360—361].

Усе тогочасне законодавство Росії дуже часто суперечило по-
требам й особливостям окремих народів, ігнорувало їх історичні
звичаї і традиції. Ліберали визнавали, що централізація важким
тягарем лягала на український народ і перешкоджала його само-
стійному національно-культурному розвиткові. Централізована
державна система гальмувала просвіту і письменство народу, не-
гативно позначалася на його економічному добробуті [18,
с. 342—343]. Для демократизації державного управління вимага-
ли замінити абсолютизм конституційним демократичним ладом,
залучити народ до участі у державних справах, провести вибори
до парламенту на підставі загального, безпосереднього, рівного,
пропорційного й таємного виборчого права. Пропонуючи керува-
тися такими принципами виборчого процесу, націонал-ліберали в
першу чергу вказували на досвід провідних західноєвропейських
країн з розвиненими формами безпосередньої демократії — Ве-
лику Британію, Норвегію, Швецію, Данію.

За програмами націонал-ліберальних партій, розбудова Росії
повинна здійснюватися на основі демократичної конституції,
прийнятої Установчими зборами. Конституція повинна чітко і
ясно відкинути принцип одного з найбільших негативів самодер-
жавства — централізації як у сфері законодавства, так і в управ-
лінні державою [16]. Основний закон мав звести централізацію
до мінімуму через надання окремим народам і областям автоном-
ного статусу, включно з правом місцевого законодавства. Отже,
ліберали пропонували надати всім етнічним групам Російської
держави право на автономію. В автономії вони вбачали єдиний
спосіб для держави вийти на новий і якісний рівень міжнаціо-
нальних стосунків, вирішивши таким чином наболіле національ-
не питання.

Державний лад у країні мав будуватися на принципах широкої
автономії національно-територіальних одиниць. Для території,
заселеної українцями, передбачалося надання автономії, базова-
ної на особливому статуті, виробленому національним Сеймом
[19] і «підкріпленого основними загальнодержавними законами»
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[7, с. 139—142, 147—148; 20; 21; 22]. Автономія дозволяла б на-
родові через представників, обраних до парламенту, формувати
власну внутрішню культурно-національну та соціально-еконо-
мічну політику. Її запровадження аргументувалося історичним
правом, закріпленим «Переяславськими статтями» Б. Хмель-
ницького. Тяжке становище України пояснювалося тим, що
централізація призвела до втрати українцями земель, які були
роздані царським чиновникам і особам, які погоджувалися про-
водити в Україні політику денаціоналізації та русифікації. Подіб-
на політика призвела до деукраїнізації освіти, судочинства та
офіційного життя [16]. У цій частині програм лібералів відчува-
лася стурбованість станом культури і просвіти народу.

Українському представницькому органу (Сейму) програми лі-
бералів надавали такі повноваження: 1) вирішення питань місце-
вого законодавства; 2) укладання і прийняття місцевого бюдже-
ту; 3) загальне розпорядження землями та іншим майном, що
переходитиме у власність краю з підпорядкування загальнодер-
жавних органів; 4) підпорядкування місцевим органам влади
шляхів сполучень і тарифів; 5) відання народною освітою; 6)
охороною здоров’я; 7) суспільною безпекою і судами. Пропону-
ючи вирішувати питання місцевого законодавства в українському
парламенті, партії спиралась передовсім на розробки з цього пи-
тання М. Драгоманова і М. Грушевського. Гарантію гармонійно-
го розвитку українського народу вони вбачали в отриманні права
самостійно формувати власну внутрішню політику і розпоряджа-
тися національним багатством [23, с. 42]. Цю думку підтверджує
вимога приймати місцевий бюджет, розпоряджатися землями та
іншим майном в Україні. Програмні вимоги партій підтверджу-
вали їх помірковану, спрямовану на еволюційні зміни, автоном-
но-федеративну позицію щодо набуття Україною автономного
статусу в складі майбутньої Російської федерації.

Можливість отримання автономії для України «згори» україн-
ські ліберал-демократи пов’язували з розгортанням визвольного
руху в Росії, який спрямовувався на перетворення імперії у право-
ву, демократичну країну. Реформування держави, проголошення
демократичних свобод, встановлення парламентського ладу та ін-
ші фактори, на думку демократів, сприяли б і позитивному вирі-
шенню національного питання, побудові української державності.

Головною метою ліберальні партії проголошували досягнення
гуманного демократичного ладу. При цьому демократичний лад
міг бути здобутий не тільки шляхом класової боротьби на еконо-
мічному ґрунті, як це пропагували революційні партії (НУП,
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РУП, УСДРП), а й шляхом національної самоорганізації і прове-
дення адміністративних державних реформ, які ослаблять супе-
речності між різними верствами і відкриють дорогу до поступаль-
ного розвитку особистості.

Програми ліберальних партій пропонували для реформування
держави скликати Установчі збори, обрані шляхом загального,
рівного, прямого і таємного голосуванням. Установчі збори по-
винні: а) законодавчо закріпити свободу і недоторканність особи;
б) скасувати всі виключні закони про воєнне становище, поло-
ження про посилену охорону та ін.; в) скасувати назавжди вико-
ристання смертної кари; г) звільнити і відновити у правах усіх
покараних за політичні і релігійні злочини; ґ) встановити консти-
туційний лад у Російській державі з визнанням за кожним наро-
дом та областю права на політичне і культурне самовизначення,
самоуправління в усіх сферах життя в межах їхніх територій, за
дотримання загальноімперських основних законів; д) визначити
порядок введення спеціальних статутів для народів і областей у
міру їх впровадження реформованими органами місцевого само-
управління і самоврядування [24; 25].

Програмні вимоги лібералів передбачали утворення двопалат-
ного загальнодержавного парламенту, який складався б з Держав-
ної думи і Союзної думи. Державна дума мала складатися з пред-
ставників, обраних загальним, прямим, рівним і таємним голосу-
ванням без різниці статі, віри і національності. До її повноважень
мали б належати: 1) вироблення і прийняття загальнодержавних
законів, 2) прийняття загальнодержавного бюджету та контроль
за діяльністю посадовців усіх відомств з відповідальністю мініс-
трів [16; 26, с. 147—149]. Відповідно до світового досвіду, феде-
ративні держави, як правило, мали двопалатні парламенти. Саме
таку схему державного устрою пропонував М. Грушевський у
своїх працях: «Українство і питання дня в Росії», «Конституційне
питання і українство в Росії» [27; 28].

Федеральну Союзну думу демократи пропонували формувати
з депутатів, обраних від автономних частин держави. Кожна ав-
тономія мала посилати до Союзної думи однакову кількість
представників. До остаточного запровадження національно-
територіальних автономій, членів Союзної думи мали обирати
від автономних областей — місцеві сейми, від місцевостей, де ще
не введено автономії, — реорганізовані губернські земські збори
[29, с. 217—221].

Програми УДП, УРП, УДРП і УПСФ передбачали, що після
законодавчого закріплення норм, які визначали повноваження за-
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конодавчих органів автономних одиниць, негайно скликати
Установчі збори з представників від усього населення України.
Українські Установчі збори мали виробити статут української ав-
тономії, який би передбачав формування особливого національ-
ного представницького органу (сейму). Автономія України повин-
на гарантуватись основними загальнодержавними законами. Об-
раний український Сейм отримував би права: а) місцевого зако-
нодавства з дотриманням загальноімперських основних законів;
б) приймати місцевий бюджет; в) загального розпорядження зем-
лями та іншим майном краю; г) відання місцевими шляхами спо-
лучень і тарифів; ґ) управління освітою; д) охороною здоров’я; е)
суспільною безпекою; є) судовою частиною [16].

Ліберали вважали, що для найкращого вирішення устрою
української автономії варто прийняти особливим тимчасовим
представницьким органом — Українськими Установчими збора-
ми — спеціальний статут, який би закріпив умови формування
українського парламенту та основні положення про управління
автономією. Націонал-ліберали були переконані, що тільки пред-
ставники від українського народу мають право приймати такий
правовий документ. Правотворчість українського Сейму мала
здійснюватися у відповідності до загальнодержавних законів,
прийнятих Державною думою і схвалених Союзною думою. З ці-
єю метою пропонувалося надати українському парламентові низ-
ку повноважень, які чітко вказували б на межі правотворчості
українського Сейму у вирішенні питань внутрішньої соціально-
економічної політики.

Порівнюючи редакції програм партій, можна помітити зміни у
позиції українських лібералів. Цілком можливо, що під час напи-
сання чергової редакції ліберали враховували помилки своїх по-
передників. Наприклад, формулювання вимоги автономії Украї-
ни у програмах УДРП і УПСФ розширено, краще розроблено і
підкріплено порадами щодо їх реалізації.

Серед українських ліберально-демократичних діячів перева-
жали помірковані погляди М. Грушевського, а не радикальна —
Б. Грінченка [30, с. 35—40]. Орієнтація на автономно-федератив-
ну концепцію М. Грушевського пояснюється тим, що поміркова-
ні провідники українського лібералізму вважали здобуття Украї-
ною незалежності дуже далеким майбутнім, а то й узагалі відки-
дали таку думку.

Після створення українського парламенту передбачалося
створити і вищий орган виконавчої влади — крайовий уряд. Кра-
йовий уряд мав отримати повноваження, визначені українським
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Сеймом у відповідності до положень, закріплених у спеціально-
му статуті та інших національних законах. Отже, українські лібе-
рали передбачали створення й найвищого органу виконавчої вла-
ди України — крайового уряду, який у своїй діяльності
залишався б повністю підпорядкований українському парламен-
тові.

Соціально-економічні питання відповідно до програм повинні
вирішуватися крайовим Сеймом. Пропонувалося закріпити серед
повноважень крайового парламенту пункт про здійснення само-
стійної національної фінансової та економічної політики, окрім
питань загальнодержавного значення. Крайовим урядом має бути
організовано а) доступний всім народний кредит і надане широке
сприяння кооперативних форм праці з матеріальною допомогою
народного банку; б) торгівля, а також різного роду монопольні
підприємства, повинні бути муніципалізовані і загалом перетво-
рені у суспільну власність [7, с. 150]. Ліберали вважали, що при-
буткові підприємства і заклади торгівлі для блага України потріб-
но оголосити загальнокрайовою власністю та усуспільнити. За їх
переконаннями держава не повинна користуватися монопольним
становищем окремих підприємств і не має права наживатися за
рахунок народу.

Тож, вимоги ліберальних партій містили основні положення
щодо української державності і відображали одну зі сторін націо-
нальної ідеології, яка охопила певну частину українського суспі-
льства в першій чверті ХХ ст. Вони засвідчили становлення лібе-
ральної концепції реалізації національної ідеї, побудованої на за-
садах поміркованих еволюційних змін. Програмні вимоги виріз-
нялися значною розробленістю та обґрунтованістю у частині
культурно-просвітницьких вимог порівняно з іншими українсь-
кими партіями. Українські ліберали так і не змогли осягнути
омріяного ідеалу українського народу — державної незалежності
та обмежилися лише вимогою автономії України.

Отже, у десяти найвідоміших українських партій щодо націо-
нального питання сформувалося дві позиції. Отримання незалеж-
ності України послідовно передбачали програмні документи Ру-
сько-української радикальної, Української соціал-демократичної,
Української національно-демократичної та Української народної
партій. За надання автономії українським землям виступали Ре-
волюційна українська партія (пізніше як Українська соціал-
демократична радикальна партія), Українська соціалістична пар-
тія, Українська демократична партія, Українська радикальна пар-
тія, Українська демократично-радикальна партія. Деякі з партій
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хоч і виступали за автономію, однак у своїх програмах як варіант
згадували про можливість самостійності України — РУП (в
1900—1902 рр.), УСП і УРП. Щодо інших національних вимог,
то тут позиції партій у більшості положень (залежно від деталіза-
ції) збігалися. Найрадикальнішою з усіх розглядуваних організа-
цій була однозначно партія, очолювана М. Міхновським, —
УНП. Вона не лише ставила на порядок денний отримання неза-
лежності України, а й вимагала домінування українців у цій дер-
жаві.
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1.6. Äåðæàâîòâîð÷³ ³ íàö³ºòâîð÷³ ïðîöåñè
äîáè óêðà¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ ðàäè

². Ñ. Ïîãîðºëîâà

Важливу цінність для сучасної Україні має історичний досвід
діяльності Української Центральної Ради (УЦР), яка відіграла не
лише значну роль у відновленні української національної ідеї.
Вона стала фундатором відродження української нації, політич-
ного, духовного визволення українського народу. Рада проголо-
сила стратегічною метою побудову Української демократичної
держави, почала говорити від імені нації та про потреби нації. Зав-
дячуючи УЦР, український народ прокинувся і трансформувався у
національно свідому, цивілізовану й політичну націю, яка консо-
лідувалося навколо ідеї створення національної держави, відро-
дження державницького ідеалу.

Перша світова війна привела Російську імперію до глибокої
суспільно-політичної кризи, внаслідок якої у 1917 р. відбулася
Лютнева революція, що привела до ліквідації самодержавства і
початку демократизації країни. Ця війна «струснула» й українсь-
ке суспільство. Вона загострила українське національне питання і
спричинила зростання національної свідомості, сприяла визрі-
ванню українського народу, перетворенню його на повноцінну
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націю, готову до створення власної держави. Лютнева революція
стала міцним поштовхом для відродження національної ідеї в
Україні, розгортання політичного руху та утворення Центральної
Ради, метою якої було відновлення української державності.

Один із лідерів УЦР В. Винниченко, характеризуючи настрій
тогочасного суспільства, писав: «Здається, ні одна група грома-
дянства Росії не прийняла з таким щирим серцем, з таким чуттям
радості й легкості, з таким ентузіазмом Велику Російську Рево-
люцію, як українство. І це зрозуміло, адже всі форми утиску, екс-
плуатації й нищення прав політичних, соціальних, національних
та взагалі прав людини й громадянина, так притаманні всій сис-
темі, характеру урядування царизму, що до українства приклада-
лися в самих щедрих розмірах і без маскування» [1, с. 31]. Такий
настрій суспільства впливав на сутність української національної
ідеї, зосереджуючи її насамперед на питаннях звільнення і відро-
дження Української держави.

Утім, маючи досвід політичної боротьби, певні політичні та
військові структури, український національний рух не мав одно-
значної орієнтованості. Ще складнішою була ситуація на рівні
масової свідомості, коли розчленований народ, територія якого
стала плацдармом небачених доти битв, втрачав орієнтири щодо
сенсу кровавих подій, що розділяли братів і ворогів. Серед моло-
ді та студентства популярними були гасла самостійної України, в
робітничому русі пріоритетний вплив мали ліворадикальні інтер-
націоналістичні гасла. У листівках більшовиків на початку війни
фігурувало гасло «геть війну», а на кінець — заклики проти уря-
ду та перехід до рішучих дій. Активність виявляли й українські
соціал-демократи. Їхня агітація під гаслами «Геть війну! Хай жи-
ве автономія України!» діставала відгук як серед солдат, так і ро-
бітників.

Формування національної свідомості як основи державотвор-
чих і націотворчих процесів відбувалося в Україні за умов функ-
ціонування різновекторних за своєю орієнтованістю політичних
інституцій. Після Лютневої революції в Україні посилилась актив-
ність та організованість народних мас і політичних партій, виник-
ли нові органи влади: ради робітників, солдатів, селян. Існувала і
друга влада в Україні, яка діяла від імені Тимчасового уряду
(ТУ). Проте на відміну від подій у Петрограді у Києві внаслідок
національно-визвольного руху, що очолили політичні партії, ви-
никла й третя влада: Українська Центральна Рада. Цей рух охо-
пив не тільки невелике коло національно свідомої інтелігенції, а
й значні маси селян, солдатів і робітників. Метою української ре-
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волюції було не лише розв’язання соціально-економічних проб-
лем, а і проблеми самовизначення України. Сучасний історик
В. Солдатенко зазначає, що Українська революція була націо-
нально-демократичною, у своїй меті поєднувала завдання націо-
нального відродження і державотворення з необхідністю соціаль-
них зрушень в інтересах широких мас українства. Провідники
революції мали на меті забезпечити всі можливості для повно-
кровного розвитку українського народу… [2]. У містах, селах
відбулися мітинги, на яких, окрім загальнодемократичних, вису-
вали й вимоги рівноправності націй, розвитку української мови,
культури. Проте кадети, які домінували у ТУ, підтримували ідею
єдиної Росії, а за меншинами визнавали тільки право на національ-
но-культурну автономію.

Зважаючи на утворення нових органів влади, зростання націо-
нально-визвольного руху, виникла потреба у єдиному центрі,
який би об’єднав революційно-демократичні сили України. Не-
зважаючи на розбіжності та суперечності щодо майбутнього
України, лідери різних політичних осередків дійшли згоди та
об’єдналися для створення єдиного керівного органу, який мав
очолити боротьбу за відродження української державності.
7 (20) березня 1917 р. у Києві за ініціативою ТУП була створена
Українська Центральна Рада, до якої увійшли представники різ-
них політичних партій і організацій. Провідними були: Українсь-
ка партія соціалістів-революціонерів (УПСР), Українська соціал-
демократична робітнича партія (УСДРП), Українська партія соціа-
лістів-федералістів (УПСФ). Дані партії підтримували політику
ТУ, але домінуючою ідеєю було досягнення автономії України (з
одночасним забезпеченням прав національних меншостей) у
складі федеративної, демократичної Росії. Також ЦР вимагала
утворення національного фонду для вирішення питань освіти та
культури. З ідеологічного погляду УЦР мала ліву орієнтацію.
Щодо соціальної програми, то кожна партія пропонувала свою
програму реформ. Головою ЦР став М. Грушевський, соціал-де-
мократи В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш, Б. Мартос, В. Са-
довський склали ядро Ради. У документах УЦР декларувалося,
що вона є тимчасовим органом і передасть владу законному пар-
ламенту — Всеукраїнським Установчим Зборам.

Як бачимо, у ЦР не було несоціалістичних українських полі-
тичних діячів (консервативні та праві організації були невеликі і
поодинокі у складі Ради та серйозного впливу на її діяльність не
мали). Прихильність до соціалізму багатьох партій України була
специфічною рисою тогочасного українського політичного жит-
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тя. Починаючи з М. Драгоманова, Л. Українки, І. Франка, значна
частина української інтелігенції вивчала і розповсюджувала соці-
алістичні вчення. Але всі українські соціалістичні групи поєдну-
вали ідеї соціального звільнення з боротьбою за національну сво-
боду України. Національна ідея, боротьба за українську держав-
ність у тій чи іншій формі для українських соціалістів стояла на
першому місці. Тому УЦР, що складалася із соціалістів різних
відтінків, ставила першим завданням автономію України і лише
на пізніших етапах своєї діяльності планувала здійснити соціаль-
но-економічні перетворення, які привели б суспільство до соціа-
лізму й утвердили в Україні соціалістичний лад. Соціалізм (від
лат. socialis — суспільний) — це спроба моделювання не держа-
ви, а самого суспільства за допомогою держави, якій відводиться
роль інструмента для зламу старих структур. Вважалося, що ар-
мія, поліція є інструментами класового поневолення, досить
знищити старі структури державності — й зникнуть суспільні
напруження. Соціалісти вірили, що спершу необхідно встановити
громадянські права, а тоді з підтримкою трудящої більшості на-
селення забезпечити працівників через розподіл економічних
благ і усуспільнення засобів виробництва. Соціалісти ненавиділи
експлуататорів, Українська держава, згідно із задумами діячів ЦР
мала стати державою трудящого люду, де немає місця експлуата-
ції. М. Грушевський, висловлюючись за соціалістичний вибір
України, зазначав: «Боронячи українську державність, будуємо
міцну твердиню, до якої не буде приступу поліцейсько-бюрок-
ратичної реакції. Укріплюючи авторитет соціалістичної ЦР, її со-
ціалістичного міністерства, хочемо зробити Україну твердою краї-
ною соціалізму. Будуємо республіку не для буржуазії, а для тру-
дящих мас України» [3, с. 166]. Українські соціалістичні партії
схилялися до європейської соціал-демократії, обстоювали демок-
ратичні свободи для всіх, відкидали революційний терор і ідею
диктатури пролетаріату як його теоретичну основу.

22 березня 1917 р. Центральна Рада виступила з відозвою «До
українського народу», в якій мовилося: «Народе український! На-
став час твоєї волі й пробудження до нового вільного, творчого
життя... Уперше, Український народе, ти будеш мати змогу сам за
себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу
в дружній сім’ї вільних народів зачнеш собі сам кращу долю кува-
ти... Ми закликаємо спокійно, але рішуче домагатися від нового
уряду всіх прав, які тобі належать і які ти повинен мати, Великий
Народе, сам хазяїн на Українській землі...». Отже, перший доку-
мент ЦР закликав народ рішуче домагатися від нового уряду на-



129

лежних йому прав. Центральну Раду підтримало населення, її було
визнано лідером українського національно-визвольного руху та
надано великий суспільний кредит довіри для здійснення револю-
ційних очікувань українства. Про це свідчать кількість вітальних
листів, телеграм, публікацій, постанов різних зборів, з’їздів, кон-
ференцій. Українці Петрограда, Києва провели з нагоди створення
ЦР масові демонстрації. Відозва теж дістала схвалення громадсь-
кості. Підтвердженням була резолюція народного віче на Софійсь-
кому майдані 29 березня, в якій поставлена вимога широкої авто-
номії Україні і надання українського національного характеру
публічним установам (в Україні) з урахуванням прав національних
меншостей. Резолюція зобов’язувала Раду порозумітися з ТУ щодо
реалізації українських вимог.

В умовах піднесення національного руху був скликаний
Український національний конгрес (900 делегатів), який працю-
вав у Києві 6—8 квітня 1917 р. На ньому були представлені деле-
гати від усіх українських губерній, різних верств населення, ба-
гатьох політичних партій. На конгресі прийняли резолюцію про
територіальну автономію України у складі федеративної демокра-
тичної Росії та визнали право за Всеросійськими установчими збо-
рами це узаконити. Метод досягнення автономії — мирний демо-
кратичний шлях. З резолюції конгресу: «…тільки широка націо-
нально-територіальна автономія України забезпечить потреби
нашого народу і інших народностей, які живуть на українській
землі. Єдиною формою державного устрою З’їзд вважає федера-
тивну й демократичну республіку російську, а одним з головних
принципів української автономії — повне забезпечення прав на-
ціональних меншостей, які живуть на Україні...». Конгрес закли-
кав не чекати рішення Всеросійських установчих зборів, а розпо-
чати розбудову автономії України у складі оновленої Росії.
Рекомендував на основі загального виборчого права створювати
місцеві органи самоврядування у формі сільських, повітових, гу-
бернських комітетів. Було поставлено завдання розробки проекту
«Статуту автономії України». Підкреслимо, провідні українські
політичні сили змогли стати на єдину платформу, що поєднувала
вимогу української національно-територіальної автономії зі
спрямуванням на встановлення демократичного соціалізму. Кон-
сервативна політична течія була представлена поодинокими дія-
чами, котрі, втім, теж погоджувалися з ідеєю автономії. Конгрес
обрав до ЦР 150 депутатів.

Резолюція про автономію є виваженим рішенням, зумовленим
низкою причин, зокрема, проголошення самостійності призвело б
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до того, що Україна залишилась одна під час Першої світової
війни, фактично без державних структур, армії, фінансування,
надійного матеріального забезпечення. За таких обставин Украї-
на могла стати здобиччю воюючих сторін. Крім того, більшість
населення, українських діячів, політичних партій підтримувала
ідею автономності. Серед української політичної еліти пошире-
ними були сподівання на справедливе вирішення національного
питання революційною демократією Росії. Так, В. Винниченко
вказував, що українство тепер орієнтувалося тільки на Всеросій-
ську революцію, на перемогу справедливості. Всякий сепаратизм,
відокремлювання себе від революційної Росії здавалися смішни-
ми, абсурдними, безглуздими. Для чого? Де ми знайдемо більше
того, що тепер матимемо в Росії? [4, с. 42]. У цілому, прибічників
незалежності України було небагато. Такі ж політики, як борець
за самостійність Микола Міхновський, котрі вимагали цілковитої
незалежності України, були у ті місяці не надто впливовими по-
статями.

Ідея самостійності не набула поширення, популярності у ма-
сах, про що свідчать відхилення і українським військовим з´їздом
проекту резолюції Міхновського, де ставилося питання про само-
стійність; автономістичні рішення Всеукраїнського національно-
го конгресу та інших представницьких форумів. Більше того, як
наголошують історики, у стінах УЦР заборонялися розмови про
самостійну Україну. Щоб не допустити навіть постановки цього
питання, з УЦР було усунуто М. Міхновського. Слід ураховувати
й те, що село було українським, а національна свідомість більшо-
сті селян не була сформованою; місто — багатонаціональним,
якому були чужі національні потреби українців [5]. На початку
ХХ ст. в Україні майже всі визначальні ролі в суспільному роз-
поділі праці, крім найменш престижних, були зайняті представ-
никами інших народів. Свою роль відігравали і налагоджені ро-
сійсько-українські економічні зв’язки.

Отож, навесні 1917 року шлях до автономії України був зро-
зумілий як активістам українських політичних і громадських ор-
ганізацій, так і достатньо широкій освіченій громаді. Дослідник
О. Бойко зазначає, що швидкому зростанню авторитету, популяр-
ності та впливовості ЦР сприяло те, що вона обстоювала близькі і
зрозумілі народу ідеї національно-територіальної автономії та
популярні ідеї соціалізму. Значну роль відіграв і демократичний
та всеохоплюючий принцип формування Ради, адже вона була
уособленням трьох представництв: національного, соціально-
класового та територіального [6].
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Основну роль у розробці стратегічної мети відіграв Михайло
Сергійович Грушевський, який є символом української держав-
ності, у 1917 р. став утіленням української національної ідеї. «Ба-
тько Грушевський» — так за часів ЦР його називали. Дослідник
В. Верстюк зазначає, завдяки тому, що М. Грушевський зміг чіт-
ко сформулювати лозунги і втілити їх у життя, УЦР піднеслася
на гребінь української революції [7, с. 38]. Повернувшись до Ки-
єва із політичного заслання, він дав чітке спрямування діям
Центральної Ради й українського руху: домагатися широкої наці-
онально-територіальної автономії України у складі Російської
федеративної демократичної республіки, яка мала ввійти до
складу майбутньої вільної Європейської федерації народів.

У 1917 р. М. Грушевський розгортає активну діяльність із
пропаганди і роз´яснення гасла автономія України, видає низку
брошур і статей. Національно-територіальна автономія України,
за Грушевським — це територіальне об’єднання всіх етнічних
українських земель, організоване на основах широкого демокра-
тичного громадянського самоврядування. У брошурі «Якої ми
хочемо автономії та федерації?» він підкреслює, що автономна
Україна «...має вершити у себе дома свої справи — економічні,
культурні, політичні, утримувати своє військо, розпоряджатися
дорогами, доходами, землями і природними багатствами, мати
своє законодавство, адміністрацію і суд» [8, с. 126]. До функцій
федерації він відносив справи війни і миру, міжнародні питання,
завідування військовими силами республіки, пильнування одно-
стайної монети, міри, ваги, оплат митових, нагляд за коштами,
телеграфами, надавання певної одностайності карному й цивіль-
ному праву, стеження за додержуванням принципів охорони прав
національних меншин у краєвім законодавстві [8, c. 133]. На дум-
ку Грушевського, автономія (його переклад з грецької — «само-
законність») означає «право жити за своїм законом, самим собі
становити закони, а не жити за чужим законом і під чужою вла-
дою». Таке самоуправління Грушевський вважав широкою націо-
нально-територіальною автономією, яка є «середньою між про-
грамою простого культурно-національного самоозначення народ-
ностей і повною політичною незалежністю». Отже, Грушевський,
виступаючи за широку автономію України у складі Росії, поняття
автономії розглядає ширше порівняно з тим, як воно сприймало-
ся у радянському праві. Автономістсько-федералістські погляди
вченого стали базою політичного курсу УЦР, визначили зміст
основного масиву виданих нею документів. Пізніше, вже під час
українсько-більшовицької війни Грушевський переосмислить
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федералістські постулати і сприйме необхідність незалежної
України.

До основних пунктів політичної програми М. Грушевського
також необхідно віднести: децентралізацію держави, парламент-
ське правління, поділ влади, надійне забезпечення прав національ-
них меншостей; широке самоуправління; організація нових повітів
і губерній на основі природних зв’язків — географічних, еконо-
мічних, комунікаційних, що сприятиме органічному творенню
реального політичного поділу України.

Щодо моделі майбутнього суспільно-політичного устрою
України, то М. Грушевський не сприймав поліцейсько-бюрокра-
тичний устрій, прагнув до обмеження бюрократії та наголошу-
вав, що хочемо сперти наше правління на широкі основи само-
врядування, залишаючи адміністрації міністеріальній лише функ-
ції координації, контролю і заповнення тих прогалин, які можуть
виявитись у діяльності органів самоврядування.

Повернемося до подій весни 1917 р. Конгрес посилив автори-
тет УЦР, її підтримали І Український військовий з’їзд, всеукраїн-
ський з’їзд селянських і робітничих депутатів. Отже, різні верст-
ви населення підтримали національно-визвольну ідею та процес
українського державотворення. Були і прагматичні міркування
про те, що «свій народний» уряд краще розумітиме потреби на-
роду. Суспільні очікування населення можна поділити на полі-
тичні та соціальні. Перші виявлялись у бажанні більшості україн-
ського суспільства отримати власний, національний бюрократич-
ний апарат у вигляді автономії у складі федеративної Росії або
повної незалежності, україномовну освіту і церкву. Другі — на-
самперед вирішення аграрного питання. Так, український селя-
нин сподівався, що ЦР дійовіше допоможе йому отримати більше
землі, ніж уряд у далекому Петрограді, а український солдат спо-
дівався, що вона швидше виведе його з війни. Зазначимо, що на
початку XX ст. селяни становили більшість населення України
(понад 75 %), більшість із них знемагала від малоземелля та без-
земелля, поміщицького гноблення й кабали. Звісно, вони прагну-
ли здобути землю і позбутися соціального гноблення. Питання
завершення війни було актуальним для українського суспільства
у цілому.

УЦР сформувала виконавчий комітет — Малу Раду, до якого
увійшли М. Грушевський, С. Єфремов, В. Винниченко та ін. (19
чол.). 16 травня 1917 р. до Петрограда прибула делегація, яку
очолював В.Винниченко і подала ТУ декларацію, в якій вимагала
визнання автономії України; створення міністерства у справах
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України при Тимчасовому уряді, введення у склад ТУ окремого
комісара у справах України, а в Україні — комісара ТУ; україні-
зації армії, школи, адміністрації; фінансування національної
культури тощо.

Проте ТУ, продовжуючи великодержавну політику, не під-
тримав дану резолюцію, це дало поштовх УЦР діяти рішучіше та
еволюціонувати з національно-політичного центру в національ-
но-державний. Вже 10 (23) червня 1917 р. ЦР прийняла І Універ-
сал, в якому стверджувалося право українського народу на авто-
номію у межах етнографічних українських земель у складі Росії,
наголошувалося на необхідності самостійно організовуватися та
приступати до негайного закладення підвалин автономії до скли-
кання Українських установчих зборів, створення української
державної скарбниці та відмова передавати кошти у центральну
(російську) скарбницю. Проголошення І Універсалом автономії
України розпочало важливий етап національного державотво-
рення.

15 (28) червня 1917 р. створено перший український уряд —
Генеральний Секретаріат, до якого входили 8 генеральних секре-
тарів (В. Винниченко — голова та секретар внутрішніх справ,
С. Петлюра — військових, В. Садовський — судових, І. Стешен-
ко — освіти), вони були соціал-демократами. До партії українсь-
ких есерів належав генеральний писар П. Христюк і М. Стасюк
— секретар продовольчих справ, до партії соціалістів-федера-
лістів — С. Єфремов — секретар фінансів, Х. Барановський був
позапартійним. Зазначимо, серед них не було жодного професій-
ного адміністратора, політика, це були кооператори, вчені, пись-
менники, партійні діячі [9, с. 95].

Проголошення ЦР автономії України викликало ентузіазм в
українському суспільстві. Натомість ТУ, неукраїнські партії, біль-
шість російської громадськості, національних меншин незадово-
лено зустріли І Універсал і не визнали ЦР органом влади в
Україні. Більшість російських, польських, єврейських соціалістів
виступала проти ідеї української суверенності, вбачаючи у ній за-
грозу українського сепаратизму. Проте складне становище у
державі, масові демонстрації, невдалий наступ на Південно-
Західному фронті, посилення національно-визвольного руху зму-
сили Тимчасовий уряд шукати компроміс із Радою: ТУ визнав
Генеральний Секретаріат вищим органом управління в Україні,
його склад мав затверджуватися ТУ у Петрограді, а ЦР мала по-
повнитися представниками національних меншин. Остаточно пи-
тання про устрій України і земельне питання мали вирішити Все-
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російські установчі збори. Аналізуючи цей компроміс, можна
вважати, що більшу користь здобув ТУ, адже ЦР віддала йому
право затверджувати членів Секретаріату, яке попередньо нале-
жало їй [9, с. 97].

Вже 3 (16) липня 1917 р. було проголошено ІІ Універсал, у
якому вказано, що ЦР поповниться представниками інших наро-
дів і визначить новий склад Секретаріату, який представить на
затвердження Тимчасового уряду. Багато науковців оцінює ці
кроки Центральної Ради як прояв нерішучості. Можливо, навпа-
ки, це було проявом державної мудрості, сильної волі? Адже до-
сягти мирного компромісу часто буває складніше порівняно з
встановленням ворожнечі, яка нічого не дає. Зміст і політична
спрямованість ІІ Універсалу надають особливостей рисам україн-
ської національної ідеї у частині її впливу на сферу державотво-
рення та спрямовують на вирішення найбільш складних питань
максимально плідним і мирним шляхом [10]. Дії УЦР були спря-
мовані на мирне вирішення питання про автономний статус
України. Задля компромісу, згоди з ТУ вона пішла на обмеження
своїх прав.

Необхідно підкреслити, що поряд з проблемою визначення
національно-державного статусу України, об’єктом постійної
уваги Центральної Ради було питання національних меншин, що
проживали на її території (представники 20 національностей
проживали в Україні на початку 1917 р.). Найчисленнішими
меншинами були росіяни, євреї, поляки. Українські соціалісти
виступали з гаслом: «Національно-територіальна автономія
України із забезпеченням прав національних меншостей». При-
кладом була ідея національно-персональної автономії, запропо-
нована соціал-демократами Австрії К. Реннером і О. Багером. Ця
модель автономії дозволяла задовольнити інтереси національних
меншин, не порушуючи територіальної цілісності держави. Адже
така автономія передбачала: добровільне входження індивіда у
певну спільність; є екстериторіальною, не пов’язаною з поділом
території; її компетенція обмежується здебільшого сферою куль-
тури. Ще на початку діяльності ЦР М. Грушевський наголошу-
вав, що оборонці української національності не будуть націоналі-
стами. У брошурі «Вільна Україна» він запропонував визнати
всякі прояви українського шовінізму, виключності, нетолеранції
проти інших народностей національним злочинством. Заперечу-
ючи гасло «Україна для українців» (за ним стояли Міхновський і
його прихильники), М. Грушевський засуджував прояви націона-
льної нетерпимості. Він писав, що, переглядаючи прізвища
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українців, побачимо і потомків родин великоруських, польських,
німецьких, сербських, єврейських, що пристали до українців у рі-
зні часи, — тому і пропонує залучати до справ усіх тих, хто щиро
йде з українським народом, а українці приймуть їх як рівних то-
варишів [8, с. 114].

Для задоволення прав національних меншин УЦР створила у
складі Генерального Секретаріату, а потім у Раді народних мініс-
трів — генерального секретарства (міністерства) з міжнаціональ-
них справ і трьох товаришів секретарів (міністрів) з російських,
єврейських і польських справ. На засіданні Генсекретаріату 18
жовтня 1917 р. була ухвалена відозва «До свідомого громадянст-
ва України» із закликом боротися проти єврейських погромів і
розпалення почуття національної ненависті. Пізніше, ІІІ Універ-
салом визнавалося право народів на національно-персональну ав-
тономію. Ухвалений 9 січня 1918 р. УЦР «Закон про національ-
но-персональну автономію» став першим у світовій практиці, що
вводив це питання у конституційні рамки. Закон, увійшов окре-
мим розділом «Національні союзи» до Конституції УНР. Дії Ради
свідчили про її наміри дійсно вирішувати цю складну проблему.

Досягнувши угоди з ТУ, Рада мала братися за управління
країною, однак українському уряду бракувало навичок управлін-
ня державою. Замість вирішення проблем, таких, як земельне пи-
тання, відновлення правопорядку, урядовці марнували час у су-
перечках. Точилися міжпартійні дебати з головних питань
революційних перетворень, державного будівництва, національ-
ної стратегії українства. Ставши на чолі національно-визвольних
процесів, українські партії мали запропонувати суспільству ціліс-
ну програму подальшого розвитку. Поряд із розв’язанням соціаль-
них проблем, необхідно було вирішити питання національно-
державного статусу України, визначити основні форми організа-
ції влади. Проте українські партії не розробили цілісної концепції
державотворення, яка б підтримувалася всіма партіями. Її розроб-
ка і втілення у життя йшли фактично паралельно вже під час ре-
волюції. Кожна з партій мала власні погляди щодо механізмів
створення федерації і пропонувала свої варіанти її функціону-
вання, різні уявлення щодо визначення моделі національно-
державного будівництва України — автономна Україна у складі
демократичної федеративної Росії чи незалежна Україна; парла-
мент європейського зразка, ради робітничих, селянських і сол-
датських депутатів чи «трудовий принцип» організації влади;
військово-політичний союз з Радянською Росією чи альянс із
країнами Антанти т. ін. [11, с. 11]. Ба більше того, за доби УЦР
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організаційного розколу зазнали найвпливовіші партії — УПСР і
УСДРП.

На квітневій 1917 р. конференції УСДРП підтвердила основ-
ні вимоги щодо націоналізації землі та автономії України. Ліде-
ри партії не вбачали перспективу у побудові незалежної
України. У її середовищі були сумніви щодо реальності соціа-
лістичної революції в Україні без підтримки пролетарів Захо-
ду. Керівництво партії вважало, що Ради робітничих депутатів
є лише політичними центрами демократії, а не реальними влад-
ними органами.

Дещо інше бачення перебігу подій і перспектив мала УПСР.
На ІІ з’їзді цієї партії (липень 1917 р.) метою проголошено вста-
новлення диктатури революційної демократії, соціалізацію землі.
Майже всі політичні партії виступали проти есерівської соціалі-
зації, адже для більшості українських губерній подвірне землево-
лодіння складало від 48,5 % до 94,6 %, і свідчило про перевагу
індивідуального селянського господарства, що базувалося на
приватній власності. Лідери партії вважали, що до літа 1917 р. за-
гальноросійська революція себе вичерпала, тому слід починати
національну українську революцію, і ЦР має перебрати на себе
владу. Партія обстоювала тезу федерації суверенних націй у де-
мократичній Росії. Як і в УСДРП, у ній виникли поміркований і
радикально лівий, близький до більшовиків, напрями. В аграрно-
му питанні УПСР обстоювала необхідність ліквідації приватної
власності на землю і передання її в Український земельний фонд,
з якого вона буде розподілятись у користування селянами через
громадські організації.

Практично всі українські партії поділяли думку про необхід-
ність реорганізації земельної справи. Питання полягало у тому,
як це зробити: поміркованими заходами з урахуванням інтересів
великих землевласників чи радикальним шляхом конфіскації ве-
ликої земельної власності, до якого схилялася більшість безземель-
ного і малоземельного селянства. УЦР схилялася до радикальних
способів вирішення аграрного питання.

Не було в української політичної еліти й стратегічного бачен-
ня та єдності щодо ролі військового будівництва. Так, М. Гру-
шевський і В. Винниченко вважали армію злом. Зокрема, В. Вин-
ниченко зазначав: «не своєї армії нам, соціал-демократам і всім
щирим демократам, треба, а знищення всяких постійних армій»
[12, с. 465]. Прихильники М. Міхновського, навпаки, вбачали в
українізації військових підрозділів початок створення національ-
ної армії для відродження української державності.
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Угода ЦР з ТУ викликали незадоволення серед частини діячів
національного руху, які виступали за самостійність України, на
чолі з М. Міхновським. Самостійники не визнали ІІ Універсал і
почали готувати збройний виступ українських військових частин,
розміщених у Києві, з метою примусити Раду проголосити само-
стійність України. Цей план підтримало близько 5 тис. вояків, які
об’єднались у ІІ український полк ім. Павла Полуботка. В ніч з 4
на 5 (з 17 на 18) липня 1917 р. без узгодження своїх дій з Централь-
ною Радою самостійники здійснили збройний виступ проти ТУ, на-
магаючись владу передати ЦР. Повстанці захопили у Києві вій-
ськовий штаб, комендатуру, банк і виставили охорону біля дер-
жавних установ і важливих об’єктів. М. Грушевський, В. Вин-
ниченко не підтримали цей виступ. Повстанці були роззброєні,
передані судовим органам. Українські політики доводили, що ре-
волюція усувала необхідність регулярної армії і чиновників. Во-
ни відмовились і від готовності військових формувань присягну-
ти на вірність Раді. У результаті не було створено збройну силу,
яка відстояла б проголошену державність, було дезорієнтовано
багатьох військовиків-українців. Та незабаром стало зрозумілим,
що управляти країною без армії, чиновників неможливо.

У той час ТУ під впливом антиукраїнських сил намагається
ліквідувати угоду від 3 липня та затверджує «Інструкцію» (4 сер-
пня 1917 р.), за якою Секретаріат є не вищим крайовим урядом
України, а органом ТУ в Україні і мав призначатися ним за по-
данням кандидатур Центральною Радою. Розпорядження Секре-
таріату поширювалися лише на 5 губерній — Київську, Волинсь-
ку, Подільську, Полтавську і Чернігівську (окрім північних
повітів), а Харківська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська
виключалися зі сфери впливу.

Інструкція перекреслювала автономію України. ЦР прийняла
інструкцію до відома та затвердила новий склад Генерального
Секретаріату, який 1 вересня був затверджений ТУ. Члени ЦР
належали до таких груп: Всеукраїнська Рада сільських депутатів,
військових депутатів, робітничих депутатів, представники неук-
раїнських рад робітничих і солдатських депутатів, української,
російської, єврейської, польської соціалістичної партії, представ-
ники від міст і губерній, різних організацій і інших меншостей. З
цих 822 чол. обрали Малу Раду — 58 чол., у якій національні мен-
шості здобули 18 місць.

25 серпня 1917 р. у Росії вибухнув антиреволюційний Корні-
ловський заколот, спрямований на встановлення в країні військо-
вої диктатури. Заколот був придушений червоногвардійськими
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загонами більшовиків і лівих есерів. Ця подія виявила неспромож-
ність ТУ контролювати ситуацію у державі і водночас вплинула
на зростання авторитету більшовиків, у тому числі в Україні. По-
чинається більшовизація рад.

У зв’язку з цими подіями важливим залишалося питання про
майбутній устрій Російської держави та місце в ній України. Для
обговорення цього питання ЦР скликала у Києві з’їзд представ-
ників народів Росії (8—15 вересня 1917 р.), де ідея федеративної
демократичної перебудови Росії висувалася як першочергове зав-
дання. Йшлося про шляхи перетворення Російської держави у
федеративний союз демократичних республік. У постанові з’їзду
вказувалося, що національності, розпорошені по всій державі,
мають право на екстериторіально-персональну автономію, а на-
ціональності, які становлять меншість населення у певному краї,
— право на національно-персональну автономію. М. Грушевсь-
кий зазначив, що ідея федерації вкоренилася у свідомості україн-
ського народу і засвідчив намагання перетворити ЦР на центр
боротьби за перебудову Росії на федеративних засадах. З’їзд у
свою чергу доручив Центральній Раді виявити ініціативу у справі
утворення міцного союзу тих народів Росії, котрі домагаються
національно-територіальної автономії в демократичній республі-
ці. Проте реальних результатів і наслідків з’їзд не мав, фактично
всі його заяви і рішення залишилися декларативними.

Тим часом авторитет УЦР серед населення України помітно
падає, адже вона зволікала з вирішенням економічно-соціальних
проблем, насамперед земельної, стаючи на шлях обмеження ре-
волюційних завоювань народу. Лідери УЦР певний час свідомо
ухилялися від обговорення гострих соціально-економічних пи-
тань, дотримуючись гасла «Національна справа перш за все —
соціальна потім». Вони побоювалися, що зосередженість на соці-
альних аспектах може розколоти національний рух. Подальший
розвиток ситуації в Україні показав хибність такої політики. Си-
туація загострювалася: господарство перебувало в руїні, зростали
безробіття, ціни, посилювався розлад державного управління.
Секретаріат фактично не мав своїх органів на місцях і коштів.
Безсилля влади, загострення соціально-національних суперечнос-
тей, тягар війни — усе це викликало незадоволення у суспільстві
та зумовлювало визрівання політичної кризи, а ЦР втрачала соці-
альну підтримку трудящих верств українського населення. У по-
силенні антиурядових виступів значну роль відігравали більшо-
вики, їх радикальні заклики «Мир — народам!», «Земля —
селянам!», «Фабрики і заводи — робітникам!», «Націям — само-
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визначення!» знаходили підтримку серед мас, особливо серед се-
лянства.

29 вересня Генеральний Секретаріат виступив з черговою
програмовою декларацією. Поряд з важливими політичними пи-
таннями в ній було порушено низку економічних проблем. Дек-
ларація проголошувала: подальшу українiзацiю армії; організа-
цію Вільного козацтва; об’єднання українських земель 9 губер-
ній замість 5-ти (як було вказано в Iнструкцiї ТУ) у єдиний ав-
тономний край; скликання Українських Установчих Зборів
незалежно від Всеросійських; розширення повноважень Гене-
рального Секретаріату на справи: пошти та телеграфу, доріг,
продовольчі суди і вiйськовi; участь України на майбутній мир-
ній конференції.

Щодо економіки, то передбачалося проведення земельної
реформи, за принципом «трудящим масам України належить
право на землю, яку вони обробляють». Остаточно вирішити аг-
рарну проблему мали Українські і Всеросійські Установчі збо-
ри. На ближчу перспективу передбачалося, що впорядкування
земельних відносин буде відбуватися за допомогою земельних
комітетів з широкою компетенцією щодо розпорядження земель-
ними фондами. Ставилося завдання створення комітету для регу-
лювання виробництва і розподілу продукції, формування окре-
мого українського бюджету, підвищення оподаткування багатих
верств населення. Планувалося заснування Українського націо-
нального банку, реалізація широкої програми робітничої полі-
тики. Однак Генеральний Секретаріат приступив до проведення
даного соціально-економічного курсу лише уконституювавши
себе як уряд у листопаді 1917 р. (після жовтневого перевороту у
Петрограді).

Дана декларація викликала невдоволення представників ТУ, і
генеральні секретарі В. Винниченко, О. Зарубiн, I. Стешенко бу-
ли викликані у Петроград «для особистих пояснень».

Не маючи війська, ЦР звернула свою увагу на Вільне козацтво
для самооборони населення. Адже разом з революцією суспільс-
тво почала охоплювати анархія, і населення змушене було дбати
про самозахист. З цією метою почали створювати Вільне козацт-
во. Козацькі загони формувалися із національно свідомих селян і
робітників віком від 18 років за територіальним принципом, спи-
сок яких затверджувався місцевою адміністративною владою.
Метою козацтва була підтримка демократичного устрою у суспіль-
стві, боротьба з ворогами українського народу, забезпечення право-
порядку.
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3—7 жовтня відбувся Всеукраїнський з’їзд вільного козацтва,
почесним отаманом став М. Грушевський, а головою військових
формувань обрали командира 34-го українізованого корпусу ро-
сійської армії Павла Скоропадського. Але неприхильне ставлен-
ня ЦР до регулярного війська, самого Скоропадського, змусило
його наприкінці 1917 р. відмовитися від командування І україн-
ським корпусом, який був демобілізований. Дії ЦР завдадуть знач-
ної шкоди у подальшій боротьбі з більшовиками. Адже боротьба
за відродження державності не могла бути успішною без форму-
вання національних збройних сил. М. Грушевський не відкидав
повністю роль армії, але вважав достатньою формою охорони
держави всенародну міліцію. На армію дивився як на явище тим-
часове, яка в будь-яку мить має перейти від армійської до мі-
ліцейської системи. Утримання постійної армії вважав марнуван-
ням часу.

25 жовтня (7 листопада) 1917 р. у Петрограді перемогло
збройне більшовицьке повстання, в результаті якого було пова-
лено владу ТУ, проголошено радянську владу, декрети про мир і
землю й створено перший радянський уряд — Раду Народних
Комісарів (Раднарком). Повстання поклало початок встановлен-
ню радянської влади в усій колишній Росії, хоча цей процес не
набув однозначного спрямування в усіх регіонах, включно з
Україною.

За певних обставин (а саме підтримки УЦР більшовиками,
що мали намір у подальшому збільшовизувати її керівництво)
саме УЦР здобула владу в Києві, а потім і у більшій частині
України. Вже 31 жовтня прийнято постанову про об’єднання
українських земель і поширення влади Генерального Секретарі-
ату, окрім 9 губерній (Київської, Подільської, Волинської, Пол-
тавської, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Катеринос-
лавської, Таврійської), ще й на Холмську, частково Курську і
Воронезьку. Рада закликала громадян припинити збройну бо-
ротьбу. У більшій частині України найвищою владою було ви-
знано Центральну Раду.

7 (20) листопада 1917 р. ЦР прийняла ІІІ Універсал, в якому
проголосила утворення Української Народної Республіки (УНР),
що мала існувати у федеративному зв’язку з Російською держа-
вою. З ІІІ Універсалу: «Віднині Україна стає Українською На-
родною Республікою. Не віддаляючись від Російської Республіки
й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб
силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка
стала федерацією рівних і вільних народів». До Всеукраїнських
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установчих зборів уся влада в Україні переходила до УЦР і Гене-
рального Секретаріату.

Було порушено питання про кордони УНР, зокрема про при-
лучення до УНР (9 губерній) частини Курщини, Холмщини, Во-
роніжчини, а також «сумежних губерній і областей, де більшість
населення українське». Вирішення питання передбачалося за зго-
дою народів. Отже, ЦР прагнула документально закріпити
об’єднання розчленованої території Української держави. Уні-
версал закріплював ряд важливих прав людини і громадянина,
декларував програму соціально-економічних і політичних ре-
форм: земля проголошувалася власністю трудового народу, яка
переходить до нього без викупу; встановлення державного конт-
ролю за виробництвом, 8-годинного робочого дня; скасовувалася
смертна кара; розширення місцевого самоврядування, що розгля-
далося як «органи найвищої адміністративної влади на місцях»;
декларувалася реформа судочинства; забезпечення демократич-
них свобод (свобода слова, друку, віросповідань, зібрань, страй-
ків, недоторканність помешкання).

ЦР обіцяла розпочати переговори з Німеччиною. Вибори до
Установчих зборів призначалися на 27 грудня 1917 р. Відповіда-
ли тодішній спрямованості української національної ідеї і наста-
нови Універсалу щодо статусу інших національностей в Україні.
В Універсалі вперше офіційно була висунута ідея національно-
персональної автономії «народам великоруському, єврейському,
польському й іншим на Україні для забезпечення їм права і сво-
боди самоврядування у справах їх національного життя…».

Отже, в III Універсалі відповідно до основних засад українсь-
кої національної ідеї зроблено конкретні кроки щодо вирішення
головних завдань національного державотворення. Цей Універ-
сал — акт історичної ваги: український народ задекларував свою
волю і право на свободу, це перший самостійний державно-
правовий документ української демократії XX ст.

Проте навряд чи можна вважати виправданим проголошення у
ІІІ Універсалі федерації УНР з Росією і водночас невизнання Рад-
наркому російським урядом, проголошення УНР як автономної
державної одиниці Російської республіки, але не під більшовиць-
кою владою. Адже в Універсалі зазначалося, що остаточно вирі-
шити питання про державний устрій в Україні мають Установчі
збори України. Дивною подією можна назвати ухвалення ІІІ Уні-
версалу УЦР через два тижні після пострілу «Аврори». Ця «від-
повідь» ЦР мала реальні важелі влади в Україні, але чомусь зага-
няла себе в глухий кут ефемерного союзу з більшовиками.
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Слушне зауваження І. Нагаєвського: «Центральна Рада впертою
політикою федерації з Москвою змарнувала вісім місяців і велике
піднесення народу творити свою власну державу» [13]. Замість
відокремлення від Росії ЦР брала непосильне завдання відродити
Російську федеративну демократичну державу. У цій боротьбі з
більшовиками ЦР змарнувала час, майже не реалізувавши нею ж
проголошених реформ. О. Бойко також наголошує, що, на жаль,
універсал мав суттєву суперечність — широко окресливши
Україну як незалежну державу, він все ж залишив федеративний
зв’язок із Росією, що як держава вже не існувала [6].

Проголошення УНР викликало неоднозначні оцінки. Появу ІІІ
Універсалу відсвяткували у більшості міст України, до нього по-
зитивно поставилися українські партії. Водночас у містах і війсь-
ках зберігався антиукраїнський дух і прагнення більшовиків
встановити радянську владу. Якщо в І Універсалі утверджувалася
національна ідея, яка об’єднувала всіх українців, то в III — на-
креслювалися соціально-економічні заходи, що в різних колах
сприймалися по-різному. Так, гостру реакцію викликала позиція
ЦР із земельного питання, яке постало через 8 місяців після її
утворення. Протестували проти скасування приватної власності
на землю землевласники, банкіри й ін. Рада роз’яснювала, що
скасовує приватну власність лише для нетрудових господарств, а
трудові господарства площею земель до 50 десятин не відбира-
тимуть. Не підлягали перерозподілу землі з виноградниками,
хмелем, ділянки цукрових заводів. Зрозуміло, що безземельних,
малоземельних селян це не задовольняло, тим більше, що УЦР
виступила з обіцянкою передати землю селянам після скликання
Установчих зборів, тоді як у Росії вже діяв декрет про землю. Се-
лянство було практично одностайним і виступало за скасування
приватної власності на землю і перерозподіл її між тими, хто на
землі працює. За самовільне захоплення земель Радою передба-
чалася кримінальна відповідальність.Така аграрна політика мала
негативні наслідки. Проголошення власності трудового народу
на землю розколювало українське суспільство на два ворожі та-
бори (поміщиків і селян). По-друге, відкладання вирішення аграр-
ного питання обурювало селян, які прагнули негайних змін і не-
гайного його вирішення.

Невдоволення населення використали більшовики. Конфрон-
тація між УЦР і Раднаркомом наростала: відбувається боротьба
між радами робітників і селян та органами УЦР. Київські біль-
шовики запропонували скликати Всеукраїнський з’їзд рад і пере-
обрати там УЦР. Їх резолюцію підтримав уряд Радянської Росії.
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Всеукраїнський з’їзд рад відкрився 4 грудня 1917 р. у Києві, від
ЦР прибуло понад 2 тис. делегатів. У цей же день було одержано
від Раднаркому «Маніфест до українського народу з ультиматив-
ними вимогами до Української Ради», в якому Раднарком вима-
гав від УЦР передати владу радам, а в іншому разі, він вважати-
ме, що Рада перебуває у стані війни з радянською владою в Росії і
в Україні. Більшовики, враховуючи кількість делегатів, залишили
з’їзд. Решта делегатів більшістю голосів прийняла резолюцію, у
якій визнала ультиматум Росії замахом проти УНР, а перевибори
УЦР — непотрібними. Отже, мирно захопити владу більшовикам
не вдалося. Делегати, які залишили з’їзд рад, прийняли резолю-
цію про боротьбу із ЦР і переїзд до Харкова. Після цього Раднар-
ком проголосив ЦР війну на чолі з командуючим військом
В. Антоновим-Овсієнком. Місцеві більшовики мали надто мало
сил, щоб захопити і втримати свою владу в Україні. Перемога біль-
шовизму стала можливою лише завдяки зовнішній інтервенції.

8 грудня у Харків вступили червоногвардійські загони, розпо-
чалася перша війна Радянської Росії проти УНР. 12 (25) грудня
1917 р. у Харкові проведено І Всеукраїнський з’їзд рад, на якому
абсолютну більшість делегатів становили більшовики. З’їзд про-
голосив, що влада в Україні належить радам; а в центрі — Всеук-
раїнському з’їзду рад. З’їзду доручалося поширити дію декретів
про землю, робітничий контроль над виробництвом, демократи-
зацію армії. Було проголошено Українську республіку федератив-
ною частиною Російської республіки. Отже, 12 (25) грудня було
утворено український радянський уряд. Наголосимо, що прого-
лошення влади рад, утворення уряду, який майже цілком склада-
вся з більшовиків, не мало правових основ, тим більше, що на
виборах до Всеросійських установчих зборів у листопаді 1917 р.
за більшовиків в Україні проголосувало всього 10 % виборців, а
за українські партії — майже 75 %. Це свідчить, що наприкінці
1917 р. український національний рух ще йшов по висхідній лінії.

На час вирішальних боїв ЦР не мала організованих військових
сил, у чому сама була винна: адже у грудні 1917 р. розпочала де-
мобілізацію армії. Частина військ під впливом більшовицької агі-
тації зайняла нейтральну позицію, деякі переходили на бік біль-
шовиків. Тягар збройної боротьби з більшовиками взяли на себе
загони вільного козацтва і добровільні військові формування
(гайдамацькі): Кіш Слобідської України на чолі з С. Петлюрою,
Галицький курінь Січових Стрільців на чолі з Є. Коновальцем.

У січні 1918 р. влада УЦР в Одесі була повалена; встановлено
владу рад у Миколаєві, Херсоні і в інших південних містах, у
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Криму. Розгорталися бої і на Лівобережній Україні. За умов на-
ступу радянських військ становище в Україні загострювалося, не
було єдності у партіях, у самій ЦР. Значна частина робітників
підтримувала більшовиків, українське село залишалося здебіль-
шого нейтральним. На жаль, національна свідомість більшості
українських селян не була вироблена, вони не розуміли необхід-
ності боротьби за Українську державу, не усвідомлювали того,
що без національного визволення неможливе соціальне визво-
лення.

Наступ більшовицьких військ, безрезультативність перегово-
рів із Раднаркомом розвіяли надії керівників ЦР щодо можливос-
ті створення федеративної демократичної Росії і, відповідно, пе-
ребування у її складі УНР. Бажаючи укласти мирний договір з
країнами Четвертного Союзу, не допустити втручання більшови-
ків у внутрішні справи України, УЦР ухвалює IV Універсал 9
(22) січня 1918 р., в якому проголосила: «Однині УНР стає само-
стійною, незалежною, вільною, суверенною державою українсь-
кого народу». Проте час був втрачений, лідери ЦР не змогли вчас-
но скористатися піднесенням національних почуттів широких мас
навесні-влітку 1917 р. Водночас їхнє спочатку вороже сприйнят-
тя ідеї самостійності України формувало у населення негативне
ставлення до неї, і проголошення незалежності ІV Універсалом
не знайшло розуміння у мільйонів пересічних громадян, не спри-
яло піднесенню національно-визвольного руху.

Необхідно наголосити, що, проголошуючи у вимушених об-
ставинах незалежність УНР, її керівники продовжували плекати
ілюзії щодо можливості перебудови Росії на федеративних заса-
дах із включенням до неї УНР як автономії. Так, М. Грушевський
запропонував відкласти «федерованнє» до того часу, коли буде
ясно, коли і з ким федеруватись, а зараз стати твердо на принципі
самостійності Української республіки. В Універсалі вказано, що
Українські Установчі збори затвердять основний закон республі-
ки — Конституцію, і тільки вони остаточно вирішать питання
про федеративний зв’язок між національно-державними утво-
реннями, що виникли на теренах колишньої Російської імперії.
Проголошена самостійність не мала абсолютного характеру, ціл-
ковито не відкидалась ідея федерації [6].

Центральна Рада в Універсалі викладала власну зовнішньопо-
літичну доктрину, спрямовану на побудову мирних відносин зі
своїми сусідами: Росією, Польщею, Австро-Угорщиною, Румуні-
єю, Туреччиною. Джерелом влади проголошувався народ Украї-
ни. До скликання Українських Установчих зборів уся повнота



145

влади належала ЦР як представницькому органу та її виконавчо-
му органу — Генеральному секретаріату, який з моменту прийн-
яття Універсалу повинен був називатися Радою народних мініст-
рів (РНМ), а головою обрано В. Винниченка. РНМ доручалося
від імені УНР надалі самостійно вести мирні переговори з
центральними країнами і підписати мирний договір, щоб відно-
вити господарське життя країни. РНМ мала рішуче взятися до
боротьби з більшовиками, і всіх громадян УНР закликали до обо-
ронної війни з ними.

Усі демократичні права та свободи, проголошенні ІІІ Універ-
салом, були підтверджені IV Універсалом. Зокрема, представни-
ки національних меншин мали користуватися тими самими пра-
вами національно-культурної автономії, що були закріплені
законом УЦР про національно-персональну автономію від 9 січ-
ня 1918 р. 13 січня 1918 р. ухвалено закон про 8-годинний робо-
чий день; 18 січня — земельний закон, за яким скасовувалася
приватна власність на землю, яка без викупу мала передаватися
селянам. Проте втілити ці положення Раді не вдалося. Активно
наступала більшовицька армія.

Радянські загони під командуванням М. Муравйова розгорну-
ли наступ на Київ. За умов повстання на заводі «Арсенал» у Киє-
ві, в якому взяли участь збільшовизовані робітники, солдати, за-
гострилися суперечності й у керівництві УЦР. Вважаючи кабінет
В. Винниченка надто поміркованим, фракція українських есерів
вимагала його відставки, а ліві українські есери виступали за
примирення з більшовиками. 17 січня уряд пішов у відставку.
Було сформовано новий кабінет, у якому переважали українські
есери на чолі з В. Голубовичем.

Під тиском більшовиків ЦР залишила Київ і відступила до
Житомира. Більшовики 26 січня (8 лютого) вступили до Києва,
розгорнувши жахливий терор проти населення.

Останньою надією Центральної Ради була іноземна допомога.
Симпатії Ради схилялися на бік Антанти, але реакція, зокрема,
Франції, яка відстоювала відновлення єдиної Росії, була неодно-
значною. 22 грудня 1917 р. Ленін розпочав мирні переговори у
Бресті з центральними державами. УЦР вирядила власну делега-
цію на чолі з В. Голубовичем, яка прагнула добитися включення
до складу УНР Східної Галичини, Буковини, Закарпаття, Холм-
щини і Підляшшя. Програмою-мінімум було добитися утворення
з них окремого краю з широкою автономією.

Проголошення України самостійною державою давало змогу
керівникам УНР підписати договір з країнами Четвертного Сою-
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зу, що означало початок нового етапу національно-визвольної
боротьби за утвердження української державності. Згідно з умо-
вами Мирного договору від 27 січня (9 лютого) УНР визнавалася
самостійною державою, поновлювалися кордони, встановлюва-
лися дипломатичні відносини України з державами Цeнтpaльнoгo
блоку. Делегація УЦР звернулася з проханням надати УНР війсь-
кову поміч у боротьбі з більшовиками. У свою чергу ЦР зо-
бов’язувалася поставити центральним державам 60 млн пудів
сільськогосподарських продуктів. Росія — розпочати переговори
про підписання мирного договору з Україною.

Після підписання угоди, німці з австрійцями розділили Украї-
ну на сфери впливу і ввели на її територію могутню армію — по-
над 450 тис. осіб. Більшовицькі війська відступали. Проте Раднар-
ком таємно надавав допомогу радянському уряду, більшовикам
України, закликаючи населення розгортати боротьбу на окупова-
ній території. Лідери УНР вважали німецьку військову присут-
ність технічною акцією, за допомогою якої вдалося позбутися біль-
шовиків і яка не впливатиме на внутрішню політику УНР.

2 березня 1918 р. іноземні війська вступили у Київ, в Україні
формально була відновлена влада Центральної Ради, але фактич-
но владу здійснювало командування німецьких і австро-
угорських військ. Політика УЦР розчарувала майже усі верстви
населення України. Неукраїнці засуджували розрив зв’язків між
Україною та Росією, селяни не отримали землі, у заможних селян
і землевласників націоналізація їх володінь викликала невдово-
лення, всі засуджували ЦР за союз із Німеччиною. Центральна
Рада не змогла створити ефективний державний апарат, щоб на-
вести порядок і контролювати ситуацію на місцях. Посилювалося
безладдя та хаос. Зі свого боку німці пересвідчилися, що ЦР не
мала сильного апарату для збору мільйонів тонн продуктів, а по-
стійні кризи у ЦР переконали німців, що вона неспроможна керу-
вати країною.

Окупаційна влада перестала зважати на український уряд і
стала відкрито втручатись у його діяльність. Відносини між ними
загострювалися. Окупаційна влада схилялася замінити Раду но-
вим урядом.

29 квітня на останньому засіданні Центральної Ради було
прийнято Конституцію, яка мала назву «Статут про державний
устрій, права і вільності УНР». Характеризують українську на-
ціональну ідею вже перші рядки Конституції, в яких підкреслю-
ється, що Українська Народна Республіка є державою суверен-
ною, самостійною і ні від кого незалежною. При цьому зазна-
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чається, що в Україні панує принцип суверенітету народу
України. Конституція проголошувала Україну єдиною, нерозділь-
ною територією, яка без згоди 2/3 депутатів Всенародних зборів
не може зазнати змін. Закріплювалися принципи децентралізації
і самоврядування, здійснення націями України права на впоряд-
кування культурних прав у національних межах, що відповідало
спрямованості національної ідеї на дружні відносини з іншими
народами.

Конституція визначала соціально-політичну організацію
українського суспільства. Вона встановлювала рівність у правах
між чоловіком і жінкою, відсутність привілеїв за ознаками наро-
дження, національності, освіти, майнового стану, ніхто не міг бу-
ти затриманий без судового наказу, скасовувалася смертна кара і
засоби покарання, що принижують людську гідність. До цього
слід додати встановлення у Конституції принципу недоторканно-
сті житла, таємниці листування, свободи слова і друку, пересу-
вання тощо. Виборче право надавалося громадянам, яким випов-
нилося 20 років.

Згідно з Конституцією УНР мала стати парламентською рес-
публікою з трьома незалежними гілками влади: законодавчої —
Всенародних зборів, виконавчої — Ради Народних Міністрів,
судової — Генерального суду. Проголошення незалежності і
прийняття Конституції розпочало відокремлення України від
тоталітаризму, імперського мислення. Політико-правові ідеали
УНР полягали в їх орієнтації на розбудову демократичних за-
сад державно-владних відносин. УЦР у Конституції не пішла
шляхом розбудови класової «демократії», на засадах якої бу-
дувалися принципи класової диктатури у російській Декларації
прав трудящого та експлуатованого народу, Конституції
РРФСР 1918 р. На відміну від цього дослідники визначають
гуманне спрямування Конституції УНР 1918 року, що позбав-
лена ідеологічного чи пропагандистського забарвлення. Оці-
нюючи Конституцію, варто зазначити, що вона мала демокра-
тичний характер, базувалася на прогресивних ідеях
тогочасного конституціалізму і спроможна була стати міцною
правовою основою Української держави.

У той же день (29 квітня) партія хліборобів-демократів і Союз
земельних власників, маючи підтримку німецько-австрійського
командування, проголосили на своєму з’їзді гетьманом України
генерала П. Скоропадського. А військові загони прихильників геть-
мана упродовж дня без опору зайняли найважливіші пункти Києва.
Так закінчила своє існування Українська Центральна Рада.
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Отже, на початку ХХ ст. українська національна ідея склада-
лася з кількох взаємопов’язаних складових: досягнення держав-
ного статусу України (автономія/незалежність), територіальне
об’єднання розчленованих Росією і Австро-Угорщиною україн-
ських етнічних земель та утвердження соціалістичного ладу.

Залежно від домінуючих у державотворчому процесі ідей до-
бу Центральної Ради можна поділити на два етапи: автономістич-
ний (березень 1917 р. — січень 1918 р.) і самостійницький (січень
— квітень 1918 р.). На першому етапі висувалася вимога широкої
національно-територіальної автономії України у складі Російсь-
кої демократичної федеративної республіки. Головною тенденці-
єю другого етапу діяльності ЦР став відхід від автономістської
позиції та усвідомлення необхідності самостійницького курсу.

Тривале переважання в Україні автономістських настроїв над
самостійницькими, що знайшло своє відображення у трьох Уні-
версалах Центральної Ради, пояснюється багатьма чинниками,
зокрема, автономія була однією з програмних установок політич-
них партій УЦР; ідея самостійності не набула народного визнан-
ня; віра лідерів Ради у непорушність федеративних зв’язків з Ро-
сією, українська політична еліта сподівалася, що нова Росія
справедливо вирішить національне питання. Певну роль відігра-
вали міжнародна ситуація, налагоджені російсько-українські
економічні зв´язки, домінування неукраїнського населення у міс-
тах тощо.

Після того, як віра у можливості створення федералістської
Росії була остаточно втрачена внаслідок шовіністичної політики
щодо України Тимчасового уряду Росії, а потім і політики радян-
ської Росії, Центральна Рада зміцнила свої позиції. Її цілі транс-
формувалися від автономно-федералістських до ідеї відокрем-
лення від Росії, самостійницької концепції, що засвідчив ІV
Універсал. Він проголосив Українську Народну Республіку само-
стійною, незалежною, вільною, суверенною державою українсь-
кого народу; парламентською унітарною державою з демократич-
ним режимом. Отже, у часи діяльності ЦР ідея незалежності не
одразу стала домінувати. Жовтневий переворот у Росії, наступ
більшовиків були каталізатором постання незалежної УНР та
привів ЦР до зайняття позиції, яка в українській національній ідеї
завжди була провідною — самостійність і суверенітет.

Універсали ЦР мають велике значення для розуміння тогочас-
ної національної ідеї: за ними можна простежити підходи до ви-
рішення як питань національного державотворення, так і соціаль-
но-економічних проблем. Аналізуючи Універсали, ідеологію та
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погляди лідерів ЦР, простежуємо принципову позицію: відда-
ність соціалістичним ідеям, що переконували у важливості наро-
доправства і демократії на противагу імперії та централізму. Уні-
версали свідчили про бажання УЦР здійснити демократичну
перебудову суспільного і державного ладу України мирними за-
собами. У них на демократичних засадах вирішувалися питання
приватної власності, закріплювалися права громадян, місцевого
самоврядування, скасовувалася смертна кара тощо. За часів
Центральної Ради було прийнято низку законів соціально-
політичного характеру в інтересах усіх верств суспільства.

Різні верстви українського суспільства підтримали і УЦР, і
національно-визвольну ідею, і процес українського державотво-
рення. На Центральну Раду покладали великі надії солдати, селя-
ни, робітники. Вони бачили її захисником своїх інтересів. Проте з
часом авторитет ЦР серед населення України падає, адже лідери
Ради не запропонували адекватних сподіванням основної маси
населення соціальних програм, вона так і не змогла вирішити
економічно-соціальні проблеми. Це викликало загальне незадо-
волення у суспільстві та зумовлювало визрівання політичної кри-
зи. Селянство, яке виступило головною рушійною силою рево-
люції, не було задоволено вирішенням аграрного питання, а від
позиції селянства залежала доля будь-якої влади. Не було єдності
ні у політичній еліті, ні в українському суспільстві щодо подаль-
шої долі України. Розмаїтий за ідейно-політичною позицією
склад УЦР, міжпартійна і внутріпартійна боротьба послаблювали
зсередини український національний рух, і це стало ще однією з
основних причин занепаду УЦР. На відміну від гасел більшови-
ків, Центральна Рада ставила національне питання попереду со-
ціальних питань, останні вирішувала повільно. Неспроможність
поєднати національні домагання із соціально-економічними зав-
даннями відвернули від неї широкі верстви населення.

Водночас, проіснувавши лише 13,5 місяців з березня 1917 р.
до квітня 1918 р., Центральна Рада, очолювана М. Грушевсь-
ким, заклала могутні підвалини державного будівництва: вона
поновила в Україні державницьку свідомість, очолила відро-
дження національної, суверенної, соборної держави, пройшла
еволюцію у прагненнях від автономії — до незалежності, нала-
годила дипломатичні відносини з іншими державами, її незале-
жність визнали європейські країни, домоглася визнання прав
українського народу на свою державу, культуру, мову. Централь-
на Рада своєю діяльністю поклала кінець поширеним сумнівам
щодо самого факту існування українського народу. ЦР практич-
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но реалізувала вікові намагання українського народу до волі і
незалежності.

У зміцненні та розвитку української національної ідеї велику
роль відіграла Конституція УНР 1918 р., яка закріпила основні
демократичні настанови щодо організації суспільного і держав-
ного устрою незалежної України, здійснення інститутів парла-
ментської демократії, прав громадян. Конституція УНР відпові-
дала змісту української національної ідеї, адже сприяла розвитку
держави у демократичному напрямі. Конституція має особливе
значення, оскільки матеріалізує українську національну ідею на
вищому політико-правовому рівні, сприяючи її подальшому по-
ширенню і розвитку. Державно-правові акти УНР стали фунда-
ментом, на якому формувалися і розбудовувалися пізніші держа-
вотворчі концепції української нації, надихали наступні поко-
ління на боротьбу за повне державно-політичне визволення
України.

Незважаючи на те, що мета Центральної Ради — формування
української самостійної держави — не була реалізована, вона не
зникла, а жила в умах кращих представників українського наро-
ду, продовжувала існувати у суспільстві в латентному стані. За
виникнення сприятливих об’єктивних умов і оформлення полі-
тичних сил, які її репрезентували, вона була досягнута.
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Ï. Â. Ñàöüêèé

У ході Першої світової війни і революційних подій у Росії
1917 р. склалися соціальні умови, за яких старий політичний
устрій Російської імперії не мав можливості продовжувати існу-
вання. У різних частинах імперії склалася ситуація, в якій необ-
хідно було формувати новий політичний устрій, але кожний на-
ціональний край мав свої характерні особливості. Українські
губернії мали свої соціальні й національні особливості, які ви-
значалися спробами державного будівництва у революційний пе-
ріод 1917—1921 рр. Процес державного самовизначення україн-
ців потребував інституційного забезпечення, яке мало б
гарантувати його легітимність і визнання як у рамках територій
колишньої Російської імперії, так і на міжнародній арені. Голо-
вною соціальною передумовою становлення інституцій, які б за-
безпечували самовизначення українців у 1917—1921 рр., був
процес їх національного самоусвідомлення. Він відбувався в кон-
тексті загальноєвропейського процесу формування націй і націо-
нальних держав. Але українське національне самоусвідомлення
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проходило зі значними відмінностями від аналогічних процесів у
інших країнах Європи. Основними передумовами відмінностей
національного самоусвідомлення українців була першопричина
становлення націй і національних держав у Європі, а саме, розви-
ток капіталістичного способу виробництва і організація соціаль-
них відносин у відповідності із принципами індустріального сус-
пільства.

У даному контексті слід відзначити складну полеміку середи-
ни ХІХ ст. між прихильниками класового підходу до аналізу со-
ціальної еволюції європейського постфеодального суспільства і
прихильниками національного підходу. Перший було представ-
лено К. Марксом, М. Бакуніним [1, с. 61] та іншими філософами і
публіцистами соціалістичного спрямування. Власне, ними було
започатковано концепцію соціального індустріального суспільст-
ва, яке рухає і стимулює класова боротьба, що випливає із самого
процесу становлення індустріального суспільства. Як відзначали
К. Маркс і Ф. Енгельс у «Маніфесті Комуністичної партії», про-
летар на відміну від селянина чи капіталіста не має жодної влас-
ності і він відірваний від власності на засоби виробництва. Тому
принципи експлуатації, які панували в капіталістичному суспіль-
стві ХІХ ст., цілковито відмінні від тих, які панували за поперед-
ніх формацій, зокрема й феодальної, крім того, пролетар був, на
думку авторів Маніфесту, політично грамотним [2, с. 35—36].
Другу позицію, яку проводили К. Маркс і Ф. Енгельс, слід вважа-
ти слушною, оскільки робітник ХІХ ст. для виконання своїх
обов’язків у виробничому процесі повинен був мати значну про-
фесійну підготовку, яку зумовлювала механізація виробничого
процесу і наповнення його наукоємними процесами. Крім того,
робітники опановували нову, індустріальну, термінологію, яка
цілковито змінювала національні мови і діалекти в Європі. Тому
на фоні індустріального прогресу в Європі стиралися діалекти,
оскільки міста наповнювалися колишніми селянами і ті колишні
селяни опановували нову мову, мову індустрії (про цей процес в
Україні щодо українців у 1920-ті рр. слушно зауважив Народний
комісар освіти УСРР М. Скрипник [3, с. 233]). У контексті вислов-
лених М. Скрипником думок слід зазначити, що для українців
процес їх вживання в індустріальне суспільство почався значно
пізніше ніж для інших націй Європи.

Із опануванням робітниками мови індустрії разом із зникнен-
ням колишніх діалектів характерне для феодального суспільства
земляцтво і містечковий патріотизм заміняла професійна свідо-
мість. Слід згадати, що у феодальній Європі як феодали, так і се-



153

ляни передусім пов’язували себе зі своїми селами (подібний про-
цес ми спостерігаємо в Україні у період «отаманщини» 1919 р.,
коли отамани на місцях вийшли із під контролю центральної вла-
ди Директорії [4, с. 193—194], і в середовищі селянського руху
часів громадянської війни, коли селянські отамани діяли здебіль-
шого у межах свого і кількох навколишніх сіл за незначними ви-
нятками [5, с. 320—321]). Робітник вже усвідомлював себе при-
належним до відповідної професійної групи (касти) і відчував се-
бе патріотом відповідної групи, не маючи нерухомої власності у
місті і будучи відчужений від власності на засоби виробництва
[2, с. 36]. Тому К. Маркс, визнаючи, що в феодальному суспільс-
тві було багато прошарків, у капіталістичному виокремив лише
два основні за принципом відношення до власності на засоби ви-
робництва — буржуазію і пролетаріат [2, с. 24, 26].

Але на сьогодні соціальні науки здійснили значний прогрес,
причому на основі узагальнення практичного досвіду економіч-
ного і соціального розвитку людського суспільства протягом ХХ
ст. набула поширення думка, що робітник не був і не може бути
цілковито відчуженим від права власності за засоби виробництва,
оскільки основним засобом виробництва є вміння і навички лю-
дини [6, с. 31—32]. Позаяк усі засоби виробництва є продуктом
інженерної думки і праці робітників, якими вони створювалися,
то основним засобом виробництва є вміння людини втілювати
свою думку в життя через перетворення сировини в машини і
продукцію, через організацію виробничого процесу й управління
масами, а також через перетворення соціального капіталу у фі-
нансовий тощо. Власник капіталу здобував його, вміючи врахо-
вувати потреби суспільства, шукати способи задовольняти його
запити і спрямовувати потоки капіталу в найбільш затребувані
суспільством галузі. Тому робітник також не був повністю відо-
кремлений від власності, як не може розглядатися тотожним ра-
бові. Робітники швидко відчули свою частку відповідальності за
результати виробничого процесу в індустріальній сфері і своє со-
ціальне значення, що стало витоками зростання їхньої класової
єдності, яка часто превалювала над професійною, корпоративною
свідомістю. Тому К. Маркс добре відчув перспективу класового
підходу до аналізу процесу соціального розвитку суспільства.

Марксизмом було закладено основи соціальної історії, яка
ставила за мету вивчати соціальні процеси в їх часовій динаміці
не з позиції політики представників влади і окремого політичного
прошарку, а з позиції взаємодії всіх суспільних прошарків (кла-
сової боротьби). Слід відзначити, що від середини ХХ ст. набула
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актуальності соціальна історія у зв’язку із потребою, зокрема, для
Франції, проаналізувати наслідки ІІ Світової війни для цієї країни
та її народу [7, с. 7]. Тому розкриття соціальної динаміки в історії
є значною заслугою марксизму, але ним було запропоновано од-
нобічний підхід, який базувався лише на аналізі минулого із по-
гляду нагальної політичної потреби пояснити минуле у контексті
запланованого розробниками концепції майбутнього (побудови
комуністичного суспільства).

Головними опонентами марксистського класового підходу ви-
ступили такі націоналісти, як Ф. Ліст. Вони відкинули ідею кла-
сової боротьби як рушія суспільного розвитку і висували націо-
нальну єдність як запоруку економічного та соціального розвит-
ку. Зокрема, ними держава розглядалася як інституція, яка здатна
забезпечити умови для соціального прогресу в суспільстві, єдино-
му за національною ознакою [8, с. 25; 9, с. 27]. На націоналізм від
середини ХІХ ст. був значний запит у капіталістичної еліти, за
сприяння якої створювалися національні держави. Націоналізм
мав допомогти подолати роздробленість і придушити сепаратизм
феодалів ідеєю концентрації соціального капіталу на національній
основі. У цьому контексті незайве буде згадати твір Ю. Бачинсь-
кого «Україна irredenta», в якому автор приходить до висновку, що
становлення капіталістичних відносин є головною умовою вижи-
вання нації у часи рубежу ХІХ—ХХ ст. і, відповідно, капіталізм є
передумовою становлення національної держави [10, с. 19].

Початок становлення капіталістичної національної державно-
сті мав покласти торговельний і фінансовий капітал, який опиня-
вся під покровительством монархів, що формували національні
держави (Німеччина, Італія) і той капітал мав створити умови для
усунення перешкод концентрації соціального капіталу в рамках
національної держави. Саме тому націоналісти створили зручні
умови соціалістам для критики з їхнього боку своїх підходів.
Прихильники соціалізму вказували, що буржуазна держава є ін-
струментом диктатури класу буржуазії і створює умови для екс-
плуатації пролетаріату, притому розглядаючи селянство як дріб-
нобуржуазний клас, який, по-суті, є опорою буржуазної держави
у своїй чисельності і пасивності. Але досвід показував, що бур-
жуазна держава також дбала і про соціальні гарантії для своїх
підданих, зокрема, прикладом може бути запровадження в Німеч-
чині 1888 р. з ініціативи канцлера О. фон Бісмарка системи дер-
жавного пенсійного забезпечення за віком. Про це сам Бісмарк
висловився, що держава повинна не лише накладати на своїх під-
даних зобов’язання, а й нести їм благо. Соціальна політика О.



155

фон Бісмарка заклала основу пруського державного соціалізму
[11, с. 231].

Отже, становлення буржуазних національних держав мало ре-
зультатом ліквідацію містечкового патріотизму і закладення умов
для соціально-економічного розвитку в країнах Європи. Піддані
королів та імператорів із підданих поступово перетворювалися у
громадян, які через усвідомлення своєї економічної відповідаль-
ності за результати праці набували усвідомлення своєї соціальної
відповідальності і своєї соціальної ваги. Тому, незважаючи на
економічне і соціальне зростання в країнах Європи, для соціаліз-
му залишалися численні підстави критикувати буржуазний устрій
індустріальних країн, ставлячи питання про високу соціальну від-
повідальність пролетаріату і занадто малу його участь у вирішенні
вагомих процесів управління національними державами. Насам-
перед наголошувалося на проблемі репрезентації пролетаріату
представниками буржуазного середовища у парламентах, а також
про мале значення парламентів у прийнятті вагомих рішень, які
здебільшого приймалися монархами та олігархічними угрупо-
ваннями. Тому соціалісти із стимулювання пролетаріату на боро-
тьбу за соціальний захист переорієнтувалися на його спрямуван-
ня до боротьби за політичні права. Отже, національна єдність і
класові суперечності знову зіткнулися в індустріальному суспі-
льстві вже у період його високої точки піднесення на рубежі
ХІХ—ХХ ст. Тільки слід відзначити, що нації єднали не спіль-
ність традицій і національного міфу, а здебільшого мова і відпо-
відальність перед сеньйорією, тобто перед монархами як носіями
національної єдності.

Сеньйорами для націй стали їхні монархи й уряди, які вибудо-
вували свої відносини із народом на засадах патронату. Принцип
патронату над народом був характерний для феодального суспіль-
ства, коли феодал мав зобов’язання забезпечувати соціальну ста-
більність і сталий порядок у середовищі підвладних йому селян, а
також над містами. Принципи патронату влади над народом най-
більш характерно помітні у Російській імперії і для нас її приклад
є найбільш вдалим [12, с. 31], оскільки саме вони на тривалий час
гальмували розвиток громадянської свідомості українців та, від-
повідно, їх національного самоусвідомлення. Ми маємо звернути
увагу на ключовий інститут права, як-от права людини. Оскільки
більшість населення Російської імперії становили християни пра-
вославного обряду, то соціальні права та обов’язки випливали із
факту належності особи до Церкви, правові положення якої не
потребували ніякого затвердження з боку держави і були обов’яз-
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ковими до виконання для кожного християнина, включаючи й
імператора. Держава ж мала законодавчо лише визначати стано-
вище Церкви щодо решти суспільства та його інституцій [13,
с. 220—221]. Відповідно, права людини випливали із канонічних
книг Православної Церкви і їх звідти визначали правники і бого-
слови. Утіленням тієї практики є Церква, до чого вів обер-
прокурор Священного Синоду Російської імперії К. Побєдонос-
цев, юрист за фахом, критикуючи демократію [14, с. 392]. На ру-
бежі 20 ст. постало питання доцільності перебування Церкви у
ролі частини державного апарату, оскільки вона за своєю приро-
дою є самостійним соціальним організмом, і у зв’язку із цим ви-
никло питання про форму співіснування держави і Церкви. Саме
це питання і відкрило полеміку навколо проблеми співіснування
людини і Церкви та людини і держави.

Імператорська влада покликана забезпечити умови захисту
прав людини, даних Богом, отже, здійснювати патронат над на-
родом від імені Бога, оскільки таке повноваження імператора ви-
пливає із його перебування на престолі «Божим Провидінням»
[12, с. 31]. Тому з позиції права, панівного в Російській імперії,
будь-який виступ проти державного ладу вважався виступом
проти цивілізації за пропагування якого слід було карати та ізо-
лювати кожного, хто посягав на імператорську владу. Даний
принцип надійшов у російське право із давньоруських часів, коли
Руссю було запозичено правовий кодекс, «Еклогу», із Візантії.
Цей правовий кодекс був надзвичайно прогресивним документом
для свого часу, проголошуючи людину вільною і всіх людей рів-
ними перед Богом, але водночас встановлював непорушність ім-
ператорської влади [15, с. 41, 68].

Аналогічно і в Західній Європі зберігалися принципи патрона-
ту влади над народом, її відповідальності за благо народу перед
Богом і, відповідно, прийняття нею відповідальних перед Богом
рішень заради народу. Тому зростання популярності атеїзму та
нігілізму в індустріальному суспільстві ХІХ ст. постійно підми-
вало принципи побудови системи влади, зокрема і в Росії. Так,
ми зустрічаємо у творі Ф. Достоєвського «Брати Карамазови» у
контексті пояснення процесу пізнання людиною світу через нер-
вові імпульси тезу про «нову людину» в контексті розвитку нау-
ки і … «Бога шкода» [16, с. 28]. Тобто письменник висловлює су-
спільну тенденцію, яка йде до того, що Бога людям слід жаліти.
Показовою в даному контексті є праця обер-прокурора Священ-
ного Синоду К. Побєдоносцева «Нове Християнство без Христа»,
в якій він виступає із критикою неохристиянства, яке прагне від-
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кинути роль Христа як глави Церкви й заперечує істинність
Євангелія. Дане явище К. Побєдоносцев пояснює прагненням
апологетів даної теорії, відкидаючи роль і значення для суспільс-
тва Церкви, звеличитися за рахунок інших людей і стати надлю-
диною [17, с. 469]. Отже, система патронату влади над народом
була неможливою без участі Церкви і її панівного становища в
суспільстві. Усвідомленням потреби у панівній ролі Церкви в со-
ціальній структуризації суспільства була обумовлена політика
державної влади в Росії, спрямована на передачу 1864 р. питання
народної освіти до відання Церкви. У свою чергу розвиток науки
і техніки на Заході не міг бути зупинений і поступово руйнував
підвалини релігійності суспільства та, відповідно, підмивав
принципи патронату влади над народом. Тому виникають чис-
ленні атеїстичні погляди, як-от Ф. Ніцше «Так казав Заратустра»
[18, с. 21—22], в Росії ж формується ідея Боголюдини і пережи-
вання людської історії Богом — виразником цієї ідеї був Н. Бер-
дяєв. Філософія Боголюдини пропонувала нову парадигму історії
людства, подаючи її як паралель історії Божої, що дублює дина-
міку історії Бога, і це виявляється в «драмі Христа» [19, с. 346,
348, 350, 352]. Тим самим людина підносилась до рівня Божого, і
за цією філософською концепцією, без людської історії немож-
ливим було пізнання історії Божої. До певної міри думку Бердяє-
ва продовжує обер-прокурор Священного Синоду К. Побєдонос-
цев, уособлюючи Боголюдину в образі Христа [17, с. 467].

На тлі загальноєвропейських соціальних і національних про-
цесів українське суспільство перебувало у патріархальному стані,
будучи ізольованим від соціальних процесів у Європі та Росії у
зв’язку з аграрним характером економіки України. Аграрний ха-
рактер економіки Наддніпрянської України, якою найбільше бу-
ло репрезентовано українство, зумовила ключова позиція в номен-
клатурі експорту Росії зернових, які переважно вирощувалися в
українських губерніях. Робітники ж, на відміну від селянства, бу-
ли більше космополітизованими та глобалізованими, оскільки
промисловість постійно отримувала технічні й технологічні но-
винки які робітники мали опановувати, будучи учасниками регу-
лярного культурного взаємопроникнення.

Тривалий час українське селянство перебувало в соціально
ізольованих селах. Тому українці також були географічно й соці-
ально ізольованими від загальноєвропейських процесів, що було
наслідком економічних передумов. Лише індустріальний розви-
ток другої половини ХІХ ст. стимулював населення українських
сіл до переселення у малі міста, які були базами переробки аграр-
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ної продукції. Отже, тривалий час не складалося соціально-
економічних передумов для формування в українців мови індуст-
ріального суспільства і для влаштування на індустріальні підпри-
ємства із передовими для свого часу технологіями українці мали
освоювати здебільшого російську мову. Крім того, російська вла-
да свідомо підтримувала культурну ізоляцію українців, не даючи
можливості для розвитку національної освіти, яку прагнули роз-
будовувати окремі земства і поміщики у 1860—70-ті рр. [20,
с. 264, 271—272]. У здійсненні тієї політики держави головним
інструментом влади була Церква. Географічна роз’єднаність
українців і їх соціальна замкненість мали наслідком збереження
містечкового патріотизму, який було практично подолано в наці-
ональних державах Європи. Відповідно, серед замкненого украї-
нського селянства зберігала свою ключову соціальну роль Церк-
ва, яка протистояла становленню серед українців громадянського
самоусвідомлення, зберігалась у свідомості українців їх покір-
ність перед Богом і патроном, виразником Божої волі. Наступним
чинником, який стояв на заваді становленню українців як нації,
була економічна відсталість українського села, низька продуктив-
ність праці, що мало наслідком неготовність більшості українців
прийняти нові як технічні, так і соціальні ідеї, які вже давно ста-
ли надбанням широких суспільних мас у Європі [20, с. 278—279].

Патронат мав наслідком відсутність в українців почуття від-
повідальності за власне майбутнє, відсутність ініціативи і, крім
того, українські селяни здебільшого покладалися на свого патро-
на, інтерпретуючи себе із більш глобальними категоріями, як
християни, піддані імператора, ніж із такими чіткими, як нація чи
клас. Отже, українці відставали у загальноєвропейському процесі
самоствердження націй, а тому серед них боротьба за громадян-
ські права не набуває масового характеру і містечкові питання
як-от земельне превалюють над більш абстрактними, як грома-
дянські чи класові права. Тому українці на рубежі ХІХ—ХХ ст.
опинилися поза загальноєвропейським процесом соціального і
національного самоусвідомлення.

Окреме місце в соціальних процесах Наддніпрянської України
належало українцям містечок, які проживали поряд із іншими
національностями, здебільшого євреями і поляками та відчували
свою національну відмінність від них, що закладало підвалини їх
національної єдності. Українську дрібну буржуазію містечок В.
Винниченко назвав «хуторянкою», яка в роки революції злякала-
ся пролетаріату і радянської влади [4, с. 138]. Крім того, українці
містечок не відчували потреби в опануванні російської мови, ма-
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ючи можливість опановувати виробничі процеси не надто склад-
них механізмів. Здебільшого українці містечок працювали у сфе-
рі обслуговування і виконували некваліфіковану роботу. Незнач-
ний прошарок української інтелігенції змушений був заради
донесення своїх ідей всіляко демонструвати українському селян-
ству та міщанам свою подібність до них. Тому творчість україн-
ської інтелігенції у ХІХ ст. наскрізь просякнута народними, зде-
більшого архаїчними мотивами, щоб бути зрозумілою для
більшості українства. На домінування сільських мотивів в україн-
ській літературі другої половини ХІХ — початку ХХ ст. вказує
І. Франко [21, с. 91]. Водночас у дослідженні історії української
літератури, здійсненому О. Барвінським, вказується на боротьбу
архаїчних мотивів у літературі з модерними [12, с. 406]. Заборон-
ні засоби царського періоду, спрямовані проти україномовної
творчості, консервували архаїчність україномовних творів [21,
с. 91—92, 104—106]. І це було у той час, коли європейські нації
сприймали ідеї Надлюдини, а в Російській імперії поширювались
ідеї Боголюдини тощо. Свої прогресивні ідеї українська інтеліген-
ція змушена була спрямовувати до інтелігенції європейської аби
переконувати її в окремості й самобутності українського народу і
підводити її до усвідомлення права українського народу на націо-
нальне самовизначення [23]. Тому протягом другої половини ХІХ
— початку ХХ ст. закладався значний розрив між творчістю
української інтелігенції, спрямованою на українське суспільство
(масовою творчістю) і творчим доробком високого змісту, спря-
мованим на інтелігенцію інших народів для представлення їй
українства.

Українська національна інтелігенція, намагаючись обґрунту-
вати самобутність і право українського народу на державність,
виводила свою ідеологію лише із національно-державницьких
принципів, які постали із наукового наробку, необхідного для об-
ґрунтування права українського народу на самовизначення і
культурну самореалізацію. Український народ, який здебільшого
складало селянство, був не готовий сприйняти складну держав-
ницьку ідеологію. Тому вона виявилася відірваною від народу,
що стало однією з ключових причин поразки української рево-
люції, оскільки її здійснювала інтелігенція, яку не зрозумів і не
сприйняв народ, про що доволі точно зазначили у своїх мемуарах
діячі української революції, зокрема П. Христюк [24, с. 133]. Про
боротьбу двох українських літератур веде мову і теоретик інтег-
рального націоналізму Д. Донцов, приписуючи українцям тради-
ційну, статичну, закам’янілу літературу стагнації із притаманною
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їй «мертвлячою гармонією», тоді як їм для державницької само-
реалізації потрібна динамічна героїчна література, в якій панує
протистояння, боротьба [26, с. 50].

У 1929 р. М. Скрипник вже говорить, що українська мова стає
мовою не лише художньої літератури й етнографії, а здебільшого
мовою техніки [3, с. 233]. Протистояння між архаїчними і модер-
ними мотивами в українській культурі добре простежується в об-
разах Прохора і Никанора у повісті І. Микитенка «Брати», водно-
час, образ одного із трьох братів, Семена, символізує численний
декласований соціальний елемент в українському суспільстві,
який відірвався від свого селянського коріння і не пристав до мі-
ської культури [26, с. 40—41]. Це було чітким продовженням те-
орії про дві культури в Україні модерну російську іархаїчну україн-
ську, ідеологами якої на початку 1920-х рр. були Голова РНК УСРР
Х. Раковський і Перший Секретар ЦК КП(б)У Е. Квірінг.

Перша світова війна дала можливість європейським націям і
народам відчути свою соціальну відповідальність, зокрема і кож-
ному із їх представників, перед власною нацією та державою [27,
с. 68—69]. Тільки для західноєвропейських націй ця відповідаль-
ність була чимось належним, а для українців несподіванкою. То-
му для західноєвропейських народів наприкінці війни стояло пи-
тання набуття ними громадянських прав як належного за участь у
війні, а для українського селянства — отримання соціальних
благ, переважно, землі. Відповідно, соціалістичні партії, отримав-
ши завдяки війні собі народну трибуну і засоби поширення влас-
ної ідеології, набули серед українського селянства значної попу-
лярності. Армія у більшості країн, що воювали, стає унікальним
джерелом для поширення ідей, які солдати потім поширювали
серед своїх цивільних родичів і знайомих. Власне, за відсутності
засобів масової інформації, які б мали можливість поширювати її
швидко і на все суспільство, армія стає найбільш сприятливим
середовищем концентрації та розповсюдження різноманітних
ідей і поглядів, оскільки у військовому середовищі найбільш вда-
ло запрацювала система неформальних комунікацій. До функціо-
нування тієї системи влада Російської імперії та й більшості країн
не була готовою, а тому нею активно почали користуватися різ-
номанітні політичні організації. Тому війна зробила різні ідеоло-
гії надбанням суспільства, перевівши їх із закритих клубів на
широке громадське обговорення. У загальноєвропейському про-
цесі ідеологізації суспільства українці не були винятком. Але
здійснювати національну пропаганду серед українців для україн-
ської інтелігенції не було можливості, оскільки вони не мали ка-
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налів для поширення в армії своєї агентури і, крім того, українці
в армії були розпорошеними по військових підрозділах і лише в
окремих із них вони становили значну чисельність. Тому україн-
ці з активізацією політичних впливів на військове середовище
стали об’єктом насамперед соціалістичної пропаганди, оскільки
вона ґрунтувалася на інтернаціональній базі і її легко було доно-
сити всім солдатам у конкретних підрозділах, не зважаючи на
національності. Крім того, відрив української інтелігенції від на-
родних мас закривав для неї шляхи спілкування із представника-
ми українського простонароддя. Соціалісти мали доволі розгалу-
жену мережу поширення власної ідеології серед різних
соціальних прошарків, а тому й створили мережу поширення її в
армії [28, с. 28—29]. Тому й українські політичні діячі мусили
ставити у своїй ідеології на першу позицію соціалістичні ідеї, а
далі вже національні. Ситуація на етапі донесення ідеологій у
військове середовище закладає передумови розчинення українсь-
кого соціального середовища в загальноросійському середовищі
прихильників соціалістичного шляху розвитку Росії.

Разом із поширенням і популяризацією соціалістичних ідей
війна повністю здійснює злам лібералізму. Відбувається на рівні
суспільної свідомості девальвація тези відомого ліберального
економіста і філософа Ф. Бастіа, що коли кордони не перетина-
ють товари, то їх перетинають солдати. У роки війни солдати пе-
ретинали кордони більш оперативно й ефективно ніж товари, і
цей процес рухав націоналізм. З іншого боку, активнішими кому-
нікаторами між представниками різних національностей вияви-
лися партійні агітатори, що особливо яскраво проявилося в ро-
сійській армії, оскільки вона була наповнена представниками
різних національностей, більшість із них були перемішаними в
загальному «котлі». Тому найбільш удало спільні для представни-
ків різних національностей у мундирах проблеми і зрозумілі шля-
хи їх розв’язання знаходили представники соціалістичних партій.
У той самий час націоналісти були обмеженими в можливостях
стати комунікаторами між представниками різних національнос-
тей, оскільки їхня ідеологія за своєю природою була спрямова-
ною на підтримку національного егоїзму. Тому соціалістичні ідеї
опанували середовищем української інтелігенції та солдатів. Гас-
ла соціалістичних партій, які передбачали вирішення земельного
питання в нагороду за участь у війні, які вкидалися у суспільні
маси як українськими, так і російськими соціалістами і культиву-
валися після лютневої революції в Росії у 1917 р. на державному
рівні, запропонували найпростіше вирішення ключових соціаль-
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них проблем у суспільстві Російської імперії. Про панування
«утробних, матеріальних інтересів» над духовними в армії писав
А. Денікін у своїх мемуарах [28, с. 6], зокрема, відзначав і праг-
нення солдатів до участі у вирішенні земельного питання [28,
с. 29]. Тому жодні консервативні чи ліберальні ідеї не мали шан-
сів перемогти соціалістичні, і звідти постає ідея про створення
уряду лише із соціалістичних партій, яке зародилося в середовищі
робітничих профспілок наприкінці 1917 р. [29, с. 12—13]. Відпо-
відно, із тріумфом соціалістичних ідей пов’язувалось і націо-
нальне самовизначення українців.

Соціалістична пропаганда в середовищі селянських мас під-
ривала значення поняття власності, шанування межі поля та ін-
ших категорій, на яких тримався суспільний устрій українського
села. Відповідні устої гарантували для кожного члена суспільства
недоторканність його майнового і соціального становища, а та-
кож становили економічну основу його прав, даних Богом. Війна
девальвувала цінність і значення соціального становища дворян-
ства та інших вищих класів російського суспільства завдяки «со-
ціальному ліфту», що відкрився у результаті масових наборів до
армії, коли різночинці отримали можливість зробити в окопах
кар’єру на рівних засадах із дворянами. Відповідно, «кухарчині
діти», які робили собі кар’єру на війні, відчували себе вже не
підданими імператора, а особами, які служили Росії та її ідеалам,
а Росія була гарантом їхнього становища. Про те, що офіцерство
не пов’язувало своє благополуччя і благополуччя Батьківщини з
особистістю імператора і формою правління, вказує А. Денікін
[28, с. 10]. Тому для тих «кухарчиних дітей» найбільшою цінніс-
тю ставала саме Російська держава, а не імператорська влада, яка
свого часу надала дворянству їхнє становище [30, с. 48]. Тож вій-
на почала ламати систему патронату від самої її основи, від про-
шарку, який складав її підвалини, девальвуючи дворянство і ви-
суваючи людей нової формації, які, фактично, сприймали ідею
Боголюдини і самі себе почували тими Боголюдьми, які не по-
требували собі імператорського патронату. Але серед українства,
частина представників якого опинилися в числі «кухарчиних ді-
тей», яку винесла на вершину соціальної піраміди війна, дане
правило асоціювалося із відповідальністю за державу, якій вони
служили. Відповідно, українство із середовища «кухарчиних ді-
тей» не сприймало ідей, які мали в своїй основі руйнування Росії
і тому плани українських національних урядів, спрямовані на
військове будівництво, зазнавали фіаско, навіть П. Скоропадсь-
кому не вдавалося повести за собою офіцерство, успішніше щодо
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його мобілізації діяли вербувальні пункти Добровольчої армії.
Тому українське військо в роки громадянської війни отримало
незрівнянно менший відсоток досвідчених офіцерів, ніж Добро-
вольча та Червона армії.

Натомість, українство, яке опинилося в середній ланці війсь-
кової організації, на рівні молодшого офіцерства, здобуло собі
первинні навички соціальної організації та управління, а також
завдяки армійському середовищу спілкування, значно розширило
свій світогляд. Ці представники українства відчули себе вправі
заявити претензії на відповідне соціальне становище. Ми маємо
численні приклади, як у революційні роки із числа молодшого
офіцерства мобілізувалися кадри для місцевої самоорганізації
[31, с. 13—14]. Із середовища середньої ланки військової органі-
зації виникають лідери місцевих селянських громад [32, с. 21],
які подекуди створювали в селах республіки. Для даної ланки
військової організації ідеї анархістського спрямування були ціка-
вими і сприйнятними, зважаючи на обмеженість для них можли-
востей самореалізації в масштабах держави, які мали «кухарчині
діти» офіцерського прошарку, але водночас, ця середня ланка
отримала доволі значний авторитет серед селянства у себе вдома.
Тому державницькі погляди у неї не сформувалися, а містечко-
вий патріотизм у їхній свідомості завдяки самоствердженню на
своїй малій батьківщині набував значного розвитку. Відповідно,
середньою ланкою військової організації російської армії у роки
революції було «кадрово» забезпечено численний селянський пов-
станський рух на українських землях. Вихідцями із цієї середньої
ланки був ряд видатних отаманів, як Н. Григорьєв та ін.

Соціальні наслідки І світової війни, зважаючи на слабкість пе-
редумов для формування в українському суспільстві громадянсь-
ких інтересів, розшарували його за економічними інтересами.
Тому в українському суспільстві як у жодному іншому у відповід-
ний період постали чіткі класи: селянство, робітники, інтелігенція,
буржуазія, крупні землевласники, дрібні власники. Безумовно,
цей поділ є умовним, але саме його слід брати за основу, оскільки
основні ідеологічні концепції, які висували провідні політичні
сили в ході революції, прагнули враховувати інтереси крупних
класових утворень, а теоретики вишукували спільні для значних
класів інтереси і намагалися їх утілити в ідеологічній парадигмі.
Також слід здійснювати класовий поділ не в глобальній історич-
ній парадигмі, а у конкретний історичний період, зважаючи на
соціально-економічну ситуацію в суспільстві, оскільки в україн-
ському суспільстві на початку ХХ ст. виділилися головні проб-
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леми, які розшаровували суспільство. Серед них найголовнішою
була земельна, яка зумовлювала появу протиборства таких кла-
сів, як селянство і великі землевласники, адже предметом спору
був глобальний перерозподіл ключового засобу виробництва —
земельних ресурсів. Наступною проблемою був справедливий
розподіл результатів виробництва, і головними у протиборстві
класами виступили власники капіталу та робітники. В основі тієї
проблеми також було питання власності, але, на відміну від земель-
ної воно полягало у вирішенні питання користування продуктами,
які давала ця власність, зважаючи, що отримання доходу від неї
залежало від особистих якостей тих, хто її експлуатували. Дрібні
власники прагнули отримати собі сприятливі умови для розвитку
власного підприємництва, соціальної і політичної стабільності,
яку не могла принести революція.

У значно складнішій соціальній ситуації порівняно з іншими
класами опинилась інтелігенція, яка не була пов’язаною з матері-
альними засобами виробництва. Її основним засобом виробницт-
ва були лише власні інтелектуальні здібності, а тому її роль у ре-
волюції полягала у виробленні соціальних концепцій, обґрунту-
ванні тих чи інших позицій. Усі класи, які були прив’язані до ма-
теріальних засобів виробництва в період революції, по-суті, ви-
ступали із вузько класових інтересів. Так, робітники, хоча їх бі-
льшовики і прагнули представити як основний локомотив рево-
люції, таким не були і стали заручниками ситуації, коли їх доля
залежала від діяльності Всеросійської надзвичайної комісії по
боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і саботажем (далі
ВНК) й продзагонів [33]. Насправді, робітники прагнули вирі-
шення питання розподілу результатів виробництва, який би за-
безпечив їм належне соціальне становище. Про це свідчить про-
тиборство між більшовиками і профспілками наприкінці 1917 —
на початку 1918 рр. [29, с. 15—16, 26].

Селянство, будучи зацікавленим у вирішенні земельного пи-
тання, після революційного розподілу земель крупних землевлас-
ників перетворюється на інертний клас, який був зайнятий лише
захистом своїх інтересів, причому в районі компактного прожи-
вання кожної общини (поняття вжито умовно) [32, с. 21—22].
Винятками були тільки селянські ватажки, яким вдавалося ство-
рювати власні численні армії і вести масштабні війни, але їх ви-
никнення в роки громадянської війни було характерним лише у
період значних військових кампаній між основними силами про-
тиборства у громадянській війні і на територіях основних бата-
лій. Зокрема, на півдні України, де у 1919 р. протиборство розгор-
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нулося між більшовиками і добровольцями, при тому, останні ви-
ступали за повернення реквізованої земельної власності її влас-
никам. Тому логічним був виступ селянства на боці більшовиків,
аби зберегти за собою реквізовану земельну власність. У тій си-
туації більшовики класові інтереси селянства просто використа-
ли, розуміючи, що селянство після відвернення небезпеки повер-
нення економічної і соціальної влади крупних землевласників
повернеться до свого, як уявляли більшовики, дрібнобуржуазно-
го, способу життя. Тому більшовиками було подано діяльність
Н. Махна як спрямовану на захист інтересів куркульства, най-
більш небезпечного суспільного прошарку для більшовицької
держави, оскільки для радянської влади головною проблемою
було утримання під власним контролем крупних міст, які їм за-
безпечували людські ресурси для армії та матеріальні для її за-
безпечення зброєю та спорядженням [34]. Відповідно, у роки
громадянської війни головна класова боротьба розгортається між
більшовицькою владою та селянством, до тієї боротьби більшо-
вики примусово залучили робітничий клас. У тому контексті слід
відзначити і національну складову цієї боротьби, яка виявлялась
у спорадичній підтримці селянськими отаманами Української
Народної Республіки, як у випадку із Зеленим у Трипіллі. Виник-
нення крупного селянського формування на чолі із Зеленим було
пов’язаним із тим, що Київщина стала центром боротьби між біль-
шовиками, добровольцями та Армією УНР. Національна і соціальна
складова боротьби українського селянства тут перетнулися в ідеї
створення української соціальної держави. Але слід відзначити, що
селянські отамани підтримували ту чи іншу державницьку концеп-
цію лише епізодично, використовуючи політичний момент.

Програшною виявилася соціальна ситуація на українських
землях для представників Добровольчого руху. Від самого по-
чатку їх боротьби добровольці не мали чіткої та зрозумілої кон-
цепції майбутнього устрою держави, за яку вони воювали, а то-
му для них було складно представити мету своєї діяльності
суспільству. Фактично, у них була концепція, яка залишалася
зрозумілою і вигідною лише їм самим [30, с. 49—50]. Тому де-
нікінцям зі сторони пропонувалися концепції устрою майбут-
ньої Росії. Зокрема, майбутнім главою уряду Чехословаччини К.
Крамаржем було запропоновано концепцію Конституції, яка ні-
би-то мала забезпечити вирішення національного і соціального
питання, але не могла задовольнити нове громадянське за сві-
домістю суспільство, народжене революцією, вона була предме-
том дискусії серед лідерів Добровольчого руху, і її так і не було
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прийнято [35, с. 263]. Найголовнішою проблемою Добровольчо-
го руху та його симпатиків залишалася його правова заформалі-
зованість, яка призводила до соціальної ригідності. Так, А. Де-
нікін не брав до уваги національну складову, відмовляючись
визнавати право народів Росії на самовизначення і категорично
обстоював реституцію колишньої власності. Політична концеп-
ція, яка була на озброєнні добровольців, продемонструвала ста-
тичність права і динамізм економічної та соціальної сфер люд-
ського буття, за яким не встигали денікінці. Тому їм не вдалося
створити економічну та соціальну базу для війни проти більшо-
виків і застосувати повною мірою військові здібності офіцерст-
ва, яке складало Добровольчу армію.

Говорячи про громадянську боротьбу в українському суспіль-
стві, нам крім основних класів слід відзначити декласовані квазі-
прошарки, якими, по-суті, втілювалися в життя соціальні концеп-
ції, розроблені інтелігенцією. Ці декласовані квазіпрошарки ви-
никли в результаті масових мобілізацій в армію у роки Першої
світової війни. Мобілізовані із простонароддя люди, селянство,
дрібні службовці масово відривалися від свого соціального сере-
довища та місця життя. Тобто вони втрачали свою класову сві-
домість і містечковий патріотизм. Здебільшого представники
цього декласованого квазіпрошарку були вихідцями із унтер-
офіцерської ланки військових. Очевидно, саме образ такого де-
класованого елементу втілено у Семена, майже непомітного ге-
роя повісті І. Микитенка «Брати». Саме ними створювалися полі-
тичні організації на місцях, які брали на себе ініціативу впоряд-
кування соціального життя. Представники цих квазіпрошарків
були соціально і географічно мобільними, зважаючи на мобіль-
ність військових підрозділів і перебування солдат на грані життя
і смерті. Лише більшовики зуміли попрацювати над упорядку-
ванням цього квазіпрошарку, частину представників якого було
залучено до радянської діяльності, а частина опинилися під конт-
ролем ВНК, структури, яка від моменту свого створення була
підпорядкованою безпосередньо ВЦВК Радянської Росії, а всере-
дині структури підпорядкування здійснювалося лише за відом-
чою лінією. Тобто, ВНК на 1917—1918 рр., коли для Радянської
Росії гостро постала потреба створення армії для боротьби за ви-
живання радянської влади, поряд із більшовицькою партією ста-
ла єдиною централізованою на загальноросійському рівні струк-
турою. Тому вона була найбільш ефективним інструментом
контролю над загальною анархією в системі Рад. Процес розбу-
дови Червоної Армії, який було розпочато 1918 р., створив пра-
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вові та адміністративні умови для розбудови адміністративної
виконавчої вертикалі радянської держави [36].

Під тиском декласованого квазіпрошарку відбувається
втрата соціальної легітимності старих, сеньйоральних соціаль-
но-політичних інституцій, органів влади і самоврядування ко-
лишньої Російської імперії. Останні виявили свою соціальну
регідність у революційних умовах і неготовність до реформу-
вання на громадянських засадах нових соціально-економічних
потреб, обстоюючи статичні правові засади старого російсько-
го суспільного устрою. Але революція соціальної свідомості,
що відбулася в Росії з її індустріалізацією та поширенням ідеї
людини, яка рівна Богові, означала занепад старої концепції
божественного походження права людини у свідомості самих
активних суспільних прошарків. На старій правовій базі не мог-
ла постати нова, на громадянських засадах, у якій людина свої
права та принципи їх захисту отримувала з іншого джерела,
відмовляючись від сеньйорального патронату. Слід зазначити,
що декласовані елементи, поєднані у суспільний квазіпроша-
рок, народжений війною і мобілізаціями, перебуваючи у війсь-
кових умовах постійно на грані життя і смерті, втратили цін-
ність життя і відчували себе над проблемою життя і смерті на
відміну від цивільних людей. Тому християнські цінності для
представників цього квазіпрошарку девальвуються і їх засту-
пає відчуття управління людиною власним життям, що відбу-
вається на фоні технічного прогресу, який зводить нанівець
особисті фізичні якості людини. Також частково зводилися
нанівець інтелектуальні характеристики, особливо гуманітар-
ного змісту, які мали забезпечувати надійним соціальним під-
ґрунтям результати технічного прогресу. Соціальні умови,
необхідні для організації індустріального суспільства, стано-
вили в ньому суть виробничої дисципліни на підприємствах і
тому саме принципи виробничої дисципліни мали бути в ос-
нові соціальної організації суспільства за поглядами нового
соціально найбільш мобільного квазіпрошарку. Тому цим
прошарком нанівець зводилася національна проблематика як
архаїчна, старі правові принципи як віджилі і національний
принцип організації суспільства заступав класовий, оскільки
лише таким чином можна було забезпечити панування в ор-
ганізації соціального життя принципів трудової дисципліни.
Відповідна соціальна організація, яку було втілено в життя
соціально мобільним квазіпрошарком, відтіснила на задній
план українську інтелігенцію з її національною проблемати-
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кою та мобілізувала пролетаріат. Селянство і дрібні власники,
які підтримували українську національну революцію, були
відстороненими від активних соціальних процесів революції
своєю класовою і географічною замкненістю в межах їхніх
общин.

Українська національна інтелігенція, яка закладала основи
української державності в роки революції, виявилася нездатною
здобути підтримку великих міст, оскільки її культурні та ідеоло-
гічні здобутки були суцільним прагненням знайти підтримку
українського селянства і дрібного власника. Відповідно, культур-
ні й ідейні здобутки української інтелігенції виявилися далекими
для україномовної частини українського суспільства в результаті
його тотальної неграмотності й анархізації, якою відкидалися
всілякі інституції, запропоновані «згори». З іншого боку, культур-
ний доробок української інтелігенції був неприйнятний для росій-
ськомовної, єврейської та польської культур великих міст Украї-
ни [37, с. 22, 23—25].

Для великих міст українська культура залишалася архаїчною.
Тому вона опинилася на межі селянських архаїчних поглядів і
міської, більш глобалізованої та високої культури. Створити ма-
сову культуру, прийнятну для всіх суспільних прошарків україн-
ська інтелігенція була не готовою. Тому українська державність
1917—1920 рр. була суцільним конфліктом між українською
народною культурою і глобалізованою культурою великого міс-
та. Також українське село не було готовим прийняти досягнення
науково-технічного прогресу, який здійснив переворот у свідо-
мості європейців, воно зберігало свою замкненість від навколиш-
ніх цивілізаційних досягнень. Ми можемо спостерігати лише епі-
зодичну підтримку селянськими отаманами української держав-
ності на всіх її етапах, зокрема й під час Зимових походів Армії
УНР, коли найбільш доцільним було об’єднатися проти більшо-
вицької влади [5, с. 320—321]. Причиною неможливості спіль-
них дій, незважаючи на мовну і ментальну спільність, між Ар-
мією УНР і селянськими отаманами були принципово різні
погляди на інституціоналізацію суспільства. Селянство стояло
на позиції повного самоврядування і федералізму України, тоді
як уряд УНР був категорично за створення централізованого
урядового управління і командування збройними силами. Се-
лянські отамани найперше прагнули боронити власні села і гро-
мади, у той час як командування Армії УНР стояло на позиції
зосередження основних дій на визначних ним ділянках фронту.
Тому навіть у найбільш складний період боротьби українці не
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змогли створити єдиного національного фронту, відкинувши
класові інтереси.

Міжкласове протистояння в українському суспільстві у період
революції ускладнилося міжнаціональним. Українська революція
набуває переможного характеру лише в українських містечках
завдяки значним можливостям для українців саме на їх рівні себе
реалізувати. При цьому, вони реалізувалися поряд із численними
представниками інших національностей, здебільшого росіян, по-
ляків і євреїв, а більшість населення містечок України, особливо
економічно і соціально успішного становили євреї. Українці на
початку ХХ ст. активно освоюють містечка українських губерній
Російської імперії і починають здобувати у них чисельну перева-
гу та створювати собі значне економічне підґрунтя для національ-
ної самореалізації. Тому в роки революції виникають соціальні
підвалини для міжнаціонального конфлікту між українцями та
євреями, і це відбувається на фоні становлення українських наці-
ональних інституцій у містечках. Отже, єврейство як головний
конкурент українських національних інституцій стає головним
ворогом українства на містечковому рівні, що спричиняє єврей-
ські погроми.

Українське суспільство виявилося не готовим до самови-
значення у національній державі, оскільки самі представники
української національності не мали можливості здійснити на-
ціональну консолідацію. У той час як європейські народи здій-
снювали єднання на основі національних інтересів і розбудо-
вували свої держави, прагнучи підпорядкувати класові
інтереси інтересам загальносуспільним, українці були більш
зацікавлені у вирішенні суто економічних проблем. Саме роз-
будову системи влади на основі вирішення економічних проб-
лем українцям запропонували і анархісти [38], і більшовики
[39, с. 8—9]. Тож українство в масі підтримало ідеологів еко-
номічного принципу побудови соціально-політичної системи
власного суспільства, прийнявши її від радикально налаштова-
ної частини революційної інтелігенції і декласованих Першою
світовою війною елементів. А більшовиками було забезпечено
сталість і централізм їх політичного устрою завдяки головній
ставці у боротьбі за владу на робітників міст і завдяки центра-
лізованій каральній структурі — ВНК. Розбудова Червоної
Армії допомогла більшовикам створити інституційні переду-
мови для розбудови адміністративної складової командно-
адміністративної системи в колишній Російській імперії, і в
Україні зокрема.
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óêðà¿íö³â ó ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ ðåàë³ÿõ

1920—1930-õ ðð.

Ï. Â. Ñàöüêèé

Процес самовизначення української нації у 1920—1930-ті рр.
відбувався двома паралельними шляхами: утвердження українсь-
кого питання як одного із ключових у системі міжнародних від-
носин і колективне усвідомлення та реалізація українцями своєї
національної ідентичності на українських етнічних територіях.
Поразка української національної революції 1917—1920 рр. зу-
мовила виникнення українського питання в системі міжнародних
відносин. У ході Версальської конференції українське питання
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провідні держави світу намагалися не підіймати без нагальної не-
обхідності. Утім, із утвердженням на українських територіях у
1920 р. влади УНР це питання здобуває визнання з боку ряду єв-
ропейських держав, які акредитують її дипломатичні представ-
ництва. Головною передумовою цього процесу стає визнання
Польщею правосуб’єктності УНР із укладенням договору між
Головою Директорії УНР С. Петлюрою та Начальником Польсь-
кої Держави Ю. Пілсудським.

Радянське керівництво України від початку 1920 р. починає
активно просувати на міжнародній арені питання правосуб’єкт-
ності УСРР. Так, у лютому 1920 р. було ініційовано відродження
радянського уряду України [1] на противагу прагненню Польщі
створити на українських територіях буферну державу, УНР [2].
На Ризькій мирній конференції, яка мала підбити підсумки ра-
дянсько-польської війни 1920 р., УСРР виступала як суб’єкт між-
народного права, відповідний статус Радянської України було
ініційовано РСФРР. Доцільність міжнародної правосуб’єктності
УСРР у 1920 р. чітко обґрунтовував Перший Секретар ЦК
КП(б)У Е. Квірінг у своїй доповідній записці, вказуючи, що «тінь
УНР», яку визнано більшістю країн Європи, переслідує УСРР на
міжнародній арені [3]. Згодом, 1923 р., ліквідація Народного ко-
місаріату закордонних справ УСРР мотивувалася тим, що його
було створено з метою «розкладу петлюрівщини», а коли було
УСРР визнано суб’єктом міжнародного права низкою країн Єв-
ропи, то доцільність в існуванні органу зовнішньої політики у рес-
публіки відпала [4]. Суттєвим у набутті міжнародної право-
суб’єктності УСРР була акредитація її представника Х. Раков-
ського на Генуезькій конференції 1922 р., хоча й у складі делега-
ції РСФРР, але як представника УСРР [5]. Крім того, із делегаці-
єю РСФРР обговорювалися питання, які стосувалися й українсь-
ких територій, зокрема, завдані інтервенцією збитки на цих
територіях, а також з боку країн Європи підіймалося питання про
експлуатацію портів на українських територіях [5]. Тому, фак-
тично, країнами Європи було визнано суверенітет Радянської Ро-
сії над українськими територіями де-факто без визнання де-юре
УСРР.

Зрештою, укладення Рапалльського договору і поширення
його дії на УСРР створило передумови для визнання її низкою
держав Європи і встановлення із нею економічних відносин,
які були основою нормалізації взаємовідносин між державами.
На це часто вказувалося державними діячами відповідного пе-
ріоду, які намагалися максимально економізувати міждержавні
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відносини задля уникнення військового протистояння на кон-
тиненті.

Польща, фактично, контролювала усі транспортні сполучення
СРСР із країнами Європи, зважаючи на відсутність дипломатич-
них відносин Радянського Союзу із Румунією до 1934 р. Відповід-
но, Польща мала ключове значення у розбудові Радянським Сою-
зом його зовнішньоекономічної політики. Оскільки радянсько-
польський кордон проходив українськими територіями, то вони
мали вагоме значення як стратегічне передпілля на випадок
збройного протистояння між СРСР і сусідніми із ним країнами-
лімітрофами. По українських етнічних територіях Польща і Ру-
мунія заклали стратегічне партнерство на основі договору 1926 р.,
який передбачав союзницькі дії двох держав на випадок війни з
Радянським Союзом [6]. Оскільки кордон Польщі і Румунії про-
ходив по кордону між Східною Галичиною і Північною Букови-
ною, то ці регіони становили у польсько-румунському союзі
стратегічну єдність. Відповідно, між українським населенням
УСРР і населенням територій, які перебували у складі Польщі,
Румунії та Чехословаччини, було закладено цивілізаційний роз-
кол. На українських територіях у складі УСРР розбудовувалися
суспільні відносини на денаціоналізованій основі, а на решті
українських територій міжнаціональні відносини мали яскраво
виражений характер, що виявилося у діяльності ОУН у Східній
Галичині.

Українські етнічні території, які перебували поза сувереніте-
том УСРР, опинилися серед держав регіонів Балканського півос-
трова і Дунайського басейну. У цих державах формування націй
відбувалося у складній ситуації міждержавного протистояння
країн, які звільнилися від влади Османської імперії. Поряд із ци-
ми державами після Першої світової війни формувалися держави
на основі націй, які перебували у стані гострого протистояння в
складі Австро-Угорської держави. Етнічний склад населення Бал-
канського півострова і Дунайського басейну був надзвичайно
строкатий, що було наслідком багатовікової історії регіону. Ним
проходило переселення народів (в Угорщині закінчувався степо-
вий пояс Євразії, і тут осідали численні кочові народи — болга-
ри, авари, угри тощо), а також активно відбувався процес освоєн-
ня транспортних ресурсів Дунайського басейну, часто насиль-
ницьким шляхом, як і, власне, перекочів’я орд. Тому в Дунайсь-
ко-Балканському мегарегіоні утворилися численні краї, в яких
були етнічні анклави і на які низка держав мала претензії, часто
обґрунтовуючи їх історичним правом, як це було у випадку з Ру-
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мунією, Угорщиною, Грецією, Королівством сербів, хорватів і
словенців. Натомість, Болгарія мотивувала свої територіальні ін-
тереси етнічними передумовами. У цьому «казані» опинилися
українські етнічні території — Бессарабія і Північна Буковина.
Кожна із нових держав регіону прагнула закріпити свої позиції на
територіях, які вони отримали у результаті укладення мирних до-
говорів, якими в результаті роботи Версальської конференції бу-
ло підсумовано наслідки Першої світової війни. Тому у цьому ре-
гіоні були численні прояви примусової денаціоналізації, як у
Румунії. Прояви крайньо нетерпимого ставлення до інших націо-
нальностей відзначає міністр закордонних справ Австро-Угор-
щини О. фон Чернін у роки балканських воєн [7, с. 23]. Тому на-
сильницька румунізація населення українських територій була
частиною процесу створення румунської національної держави, й
українці стали завадою для румунської влади у здійсненні тієї
політики.

На Версальській конференції мирними договорами було вре-
гульовано питання приналежності таких українських етнічних
територій, як Північна Буковина і Підкарпатська Русь. Включен-
ня цих територій до складу Румунії і Чехословаччини, відповід-
но, було зумовлено передусім прагненням країн Антанти уникну-
ти створення в Центральній Європі великої кількості малих
держав, відносини з якими та між якими було б складно регулю-
вати в такому етнічно непростому регіоні. Крім того, Франція
стояла на позиції створення в регіоні економічно життєздатних
держав, на оcнові яких була б можливість створити блок на про-
тивагу реваншистським прагненням Угорщини, Болгарії, Німеч-
чини та Радянської Росії [8]. Питання Карпатської Русі було ви-
рішено завдяки підтримці Францією створення сильної
Чехословацької держави, а також завдяки лобіюванню США, кот-
ре було забезпечено успішною переговорною діяльністю у жовтні
1918 р. майбутнього президента Чехословаччини Т. Масарика з
українською діаспорою з Капатської Русі в США [9, с. 46—47].

Сен-Жерменським мирним договором із Австрією було пе-
редбачено автономний статус Підкарпатської Русі і відповід-
не положення Чехословаччиною було внесено до її Конститу-
ції 1920 р. [10]. Виконати положення про надання Підкар-
патській Русі автономного статусу Чехословаччина так і не
змогла у зв’язку зі складним міжнародним становищем на-
вколо цієї держави, а саме: відносин із Польщею та Угорщи-
ною, а також зі складним економічним і соціальним станови-
щем у краї. Фактично, Чехословаччині довелося наново
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здійснювати розбудову економіки Підкарпатської Русі, зок-
рема, після ліквідації там угорської земельної власності і пе-
редачі землі селянам, а також масовою еміграцією угорців.
Тому, в процесі глибокого реформування гостро стояла по-
треба «ручного» управління краєм із Праги. Додатковою мо-
тивацією відмовитися від надання Підкарпатській Русі авто-
номного статусу були реваншистські прагнення Угорщини,
які від 1927 р. було підтримано британською авторитетною
газетою лорда Ротеміра «Daily Mail» у статті «Місце Угор-
щини під Сонцем» [9, с. 81].

Отже, щодо українців, то міжнародні інституції повоєнної Єв-
ропи не застосували право народів на самовизначення, проголо-
шене у «14 пунктах» Президента США В. Вільсона, розглядаючи
їх етнічні території як засіб геополітики. Проблемою українців у
захисті їхніх національних прав на міжнародній арені була відсут-
ність національної держави. Оскільки в міжнародних інституціях,
які після війни були покликані захищати права національних
меншин, інтереси національної меншини могла представляти ви-
нятково держава [12, с. 486—487]. Відповідно, українці могли
давати звернення до Ліги Націй, але не мали можливості прово-
дити свої звернення її інституціями. Тому ці звернення зберігали
лише декларативний характер.

Можливість апелювати до держав Європи також була для
українського національного руху примарною, оскільки інтереси
націй у повоєнний період легко приносилися в жертву стратегіч-
ним інтересам держав. Відповідно, пункти, запропоновані В. Віль-
соном для захисту інтересів національностей, були цілковито зне-
хтувані ще в ході Версальської конференції на догоду домовле-
ностям між окремими головними державами (Франція, Велика
Британія, Японія, США, Італія) та державами, які приєдналися до
них, як-то Румунія, Польща та ін.

Прецеденти двосторонніх домовленостей, які постали в ході
конференції у результаті торгів між державами, зруйнували всі
принципи, що їх прагнули закласти напередодні конференції.
Адже ці домовленості стали предметом взаємного шантажу і по-
дальших торгів окремих держав в інтересах своїх націй і забезпе-
чення вигідного для себе геополітичного становища [8, с. 164—
165]. Отже, в ході Версальської конференції інтереси народів, які
намагалися зробити наріжним каменем міжнародної політики піс-
ля Першої світової війни, було знехтувано на користь інтересів
окремих держав. Тому протистояння, які виникали у ході Вер-
сальської конференції, було перенесено в систему міжнародних
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відносин міжвоєнного періоду. Але ці протистояння опинилися в
латентній фазі.

Оскільки в голові міжнародних відносин у Європі опинилися
інтереси держав, то вся система міжнародних відносин формува-
лася як така, що захищала державні інтереси. Відповідно, інтере-
си окремої нації могли захищатися на міжнародній арені лише за
умови відповідності її інтересів інтересам суверенної держави,
яка була членом Ліги Націй і мала вплив у цій міжнародній орга-
нізації. Тому проблема захисту інтересів національних меншин
стає засобом для тиску на опонентів у міжнародних відносинах
шляхом дестабілізації в ній становища через підбурювання її на-
ціональних меншин проти панівного державного устрою. Це пов-
ністю дискредитує ідею захисту національних меншин на міжна-
родній арені.

Особливо складним було становище українців, які опинились
у стані «внутрішніх ворогів» у державах, громадянами яких вони
стали без жодного плебісциту чи будь-яких проявів самовизна-
чення. Власне, Польща, Румунія і Чехословаччина отримали згід-
но із договорами, укладеними з ними 1920 р. країнами-перемож-
ницями на захист національних меншин, зобов’язання оптувати у
громадянство своїх держав усіх громадян імперій, від котрих во-
ни отримали собі території, за їхнім бажанням. Водночас ці дер-
жави і не мали права змушувати населення отриманих ними те-
риторій оптуватися до свого громадянства. Але слід урахувати,
українці Східної Галичини, Північної Буковини і Підкарпатської
Русі отримали у питанні визначення власного громадянства свого
роду «вибір без вибору». Відмова прийняти громадянство відпо-
відної держави означала перехід у статус особи без громадянства
і відсутність у Польщі, Чехословаччині чи Румунії можливості
захищати свої національні права у рамках законодавства цих
держав. Можливості мігрувати українці відповідних територій
також не мали, будучи зав’язаними на них своїми господарства-
ми. Відповідно, українці, прагнучи захищати свої національні
права у відповідних державах, змушені були звертатися до їх
урядів, які ставилися негативно до захисту національних прав
українців.

УСРР мала всі формальні ознаки української державності і
навіть була визнаною суб’єктом міжнародного права, але вона не
була членом Ліги Націй і тому не мала належного інструмента-
рію для захисту в міжнародних інституціях прав українців за її
межами. Відповідно, УСРР і СРСР здійснювали захист національ-
них прав українців за їх межами в декларативній формі, надсила-
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ючи відповідним державам та міжнародним інституціям ноти.
Тобто захист був здебільшого декларативний і перетворився на
засіб тиску на відповідні держави та дестабілізації системи між-
народних відносин. На це звертає увагу у своєму листі до посла
Польщі в СРСР С. Патека міністр закордонних справ Польщі А.
Залесський 1927 р., вказуючи, що уряд УСРР існує для того, аби
здійснювати звернення, які мають щодо Польщі провокативний
характер, зокрема і щодо захисту національних прав українців у
Польщі [13, с. 148].

У радянсько-польських відносинах українське питання віді-
гравало складну роль, оскільки на момент укладення Ризького
мирного договору із РСФРР та УСРР Польща мала на Східну Га-
личину лише мандат на 25 років і не поширювала на цю терито-
рію свій суверенітет у повній мірі. Тому Польща повела свою по-
літику на те, щоб отримати відмову від претензій на Східну
Галичину від усіх сусідніх із цим краєм держав. Румунія таких
претензій не виявляла. А згідно з Ризьким договором від претен-
зій на Східну Галичину відмовилися УСРР і РСФРР. У 1921 р.
укладається договір між Польщею і Чехословаччиною, за яким
Чехословаччина також відмовилася від претензій на цей край
[14]. Отже, для Польщі складається сприятлива ситуація для ло-
біювання анексії Східної Галичини на міжнародній арені. Польщі
вдається анексувати територію краю, але вона отримала зо-
бов’язання за Ризьким мирним договором забезпечувати права
національним меншинам поза інституціями Ліги Націй, у поряд-
ку двосторонніх відносин із УСРР і РСФРР. Це положення Ризь-
кого договору давало змогу для СРСР, спекулюючи українським
питанням, підривати Версальську систему. Українці своєю чер-
гою опиняються у незручному становищі, коли вони та їхні наці-
ональні права були засобом тиску опонентів один на одного на
міжнародній арені.

Постановка українського питання на міжнародній арені дик-
тувалася прагненням української державотворчої еліти, яка стала
політичною еміграцією, продовжити боротьбу за досягнення ме-
ти створення держави. Утім постановка українського питання за-
лишалась у міжвоєнний період справою лише української полі-
тичної еліти, оскільки охопити ним усі верстви українського
суспільства не було можливості. Українці як національність були
визнані на міжнародній арені, і про це свідчила позиція ряду по-
літичних діячів найвищого рівня, зокрема Д. Ллойд-Джорджа та
ін. Вони визнавали національну ідентичність українців, але не
були готові визнавати їх право на державність, часто говорячи,
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що українці заражені більшовизмом. Це твердження вони поши-
рювали також і на українців, зокрема, Карпатської Русі [8, с. 219].
Політиків Заходу відлякувала наявність численного декласовано-
го прошарку в українському суспільстві і його дезінтегрованість
у зв’язку з аграрним характером. На це вказує позиція Д. Ллойд-
Джорджа, коли він казав про недоцільність підтримки уряду Ди-
ректорії УНР у боротьбі проти більшовиків через його ненадій-
ність, оскільки цей уряд міг усунути будь-який авантюрист із кі-
лькома тисячами людей [12, с. 288]. Саме через дезінтегрованість
українського суспільства українській національній політичній
еліті не вдалося створити українську національну державу. Втім,
українська еліта продовжувала боротьбу за визнання права
українського народу на власну державність, намагаючись моти-
вувати необхідність надання їй у боротьбі за державність підтри-
мки з боку Антанти можливістю підняти селянське повстання на
українських територіях.

Відповідно, економічне відродження Радянської України ціл-
ковито позбавляє українську національну еліту потенційної соці-
альної бази на українських територіях. Економічне відродження в
УСРР закладає передумови для розвитку з СРСР торговельних
відносин країн Заходу, і тому для них питання повалення радян-
ської влади на українських територіях втрачає свою актуальність.

У цьому контексті слід відзначити, що завдяки українській ре-
волюції сформувався український національний політикум, пред-
ставники якого отримали досвід політичної й управлінської діяль-
ності. В УСРР численний прошарок українців, які брали активну
участь у революційних і державотворчих процесах, був значно
чисельніший, ніж на етнічних територіях поза Радянською Укра-
їною. Революційний рух у підросійській Україні був більш масо-
вий, а численні «республіки» і самоуправлінські інституції, які
діяли часто-густо як органи влади, формуючись «із нуля», дали
великий організаційний і управлінський досвід. Крім того, із чис-
ла українців за походженням сформувалися командири військо-
вих підрозділів із відповідними вміннями та навичками керувати
тисячами осіб.

Українська революція в Наддніпрянщині стає справді народ-
ною і глибоко охоплює всі соціальні прошарки. Командувач
фронту М. Муралов повідомляв у своїй доповідній записці керів-
ництву РСФРР про ситуацію в Україні 1920 р. — мовляв, вона
наскрізь охоплена бандитизмом, і населення слід знекровити. А
тому потрібно поступитися Україною полякам і петлюрівцям,
щоб вони виконали цю «роботу» [15]. Під поняттям «охоплена
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бандитизмом», вочевидь, малася на увазі наявність у багатьох
українських селах повстанських загонів, які не визнавали жодної
влади іззовні. Тому для управління українськими територіями у
складі УСРР радянській владі необхідно було вибудувати відпо-
відну політичну систему.

Частиною такої політичної системи, яка почала вибудовувати-
ся ще у роки формування радянської влади на українських землях
часів громадянської війни, була політика українізації в УСРР,
розпочата 1923 р. Політика українізації, яка здійснювалася про-
тягом 1920-х рр., відкрила перед мільйонами українців механізм
спілкування між владою і громадянином однією мовою. Коли за
часів Російської імперії через «мовний бар’єр» усталеного сприй-
няттям української мови як мови простонароддя українці відчу-
вали себе в традиційній ролі прохачів благ у влади, в УСРР у пе-
ріод українізації відбувається злам цього стереотипу. Відкидаєть-
ся теорія двох культур, яка передбачала існування в Україні
архаїчної української культури і передової пролетарської росій-
ської. У результаті українська як архаїчна має відмерти і посту-
питися існуванням російській. Через прихильність цій теорії було
усунуто з посади голови РНК УСРР Х. Раковського та з посади
Першого Секретаря ЦК КП(б)У Е. Квірінга.

Радянська система суціль була спрямованою на виявлення со-
ціально активних елементів, які могли б відігравати роль лідерів
думки. Утім, мобілізація цих елементів відбувалася на класовій
основі, відкидаючи і засуджуючи національний підхід. Так, після
обрання Першим Секретарем ЦК КП(б)У в 1925 р. Л. Кагановича
процес українізації було значно прискорено. Одначе вже 1926 р.
ним було зроблено заяву на Бюро ЦК КП(б)У, в якій він засу-
джував український націоналізм, звинувачуючи у його прояві В.
Затонського, та російський великодержавний шовінізм, звинува-
чуючи у його проявах Г. Зинов’єва. А в резолюції ЦК КП(б)У
«Про підсумки українізації» у 1927 р. прямо вказувалося про не-
обхідність протидії проявам російського шовінізму й українсько-
го націоналізму при зверненні уваги на тому, що ці прояви вини-
кають у середовищі партійного активу [16]. Тобто здійснювалася
активна робота з націоналізації політичного процесу в УСРР.

Політика українізації стала засобом для поліпшення ставлення
українського селянства до радянської влади, а також мобілізації з
його числа представників у міський пролетаріат (жителів міста,
робітників). Фактично, процес «розселянювання» українського
села було розпочато ще у 1920-ті рр. у формі стимулювання пе-
реселення представників українського селянства в міста. Про цей
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процес доволі влучно висловилися Перший Секретар ЦК КП(б)У
Л. Каганович, говорячи, що потрібно, щоб селянин, який став
представником міського пролетаріату, вільно себе почував у міс-
ті. Так само М. Скрипник, Нарком освіти УСРР, говорячи про по-
требу в новій інтелігенції, засвідчував, що українська мова стала
мовою промисловості, а не мовою фольклору і літератури, [17,
с. 233]. Процес мобілізації пролетаріату із числа селянства вилу-
чав найбільш мобільні елементи із селянського середовища і по-
збавляв його потенціалу активності й самоврядності, наповнюю-
чи реальним змістом стереотип про політичну неграмотність
селянства та нездатність його забезпечити власну класову само-
реалізацію. Дана теза доповнювалася тезою про доцільність сою-
зу робітничого класу та селян. Для ілюстрації цієї тези здійсню-
валась активна мобілізація найактивніших елементів із пред-
ставників міського пролетаріату до суспільної і партійної роботи
у формі створення інституцій самоорганізації на підприємствах у
вигляді партійних фракцій, суспільного обговорення різноманіт-
них подій і проблем, створення гуртків та груп за інтересами.

Самоорганізацією було охоплено всі вікові категорії, зокрема
й представників молодшого віку, діяльністю комсомольських і
піонерських організацій. Радянська влада вибудувала ефективний
інструментарій залучення до громадської роботи під партійним
керівництвом найбільш соціально активних елементів. Тому пар-
тійна та соціальна організація вибудовувалася на зовнішньо де-
мократичних засадах, головним принципом для втілення якої бу-
ла публічність обговорення всіх кандидатур на керівні та
відповідальні посади. Саме цей партійний демократизм став зго-
дом інструментом для репресивної діяльності, коли репресування
часто супроводжувалося суспільним схваленням. Крім того, Й.
Сталіним було наголошено на ключовій функції виборця — від-
кликати обраного ними депутата [18]. Саме ця функція виборця
стала ключовим інструментом у репресуванні представників ви-
щого партійного та державного керівництва.

Залученням до активної громадської роботи найбільш актив-
них членів суспільства забезпечувало радянській владі їх лояль-
ність системі. Цьому сприяла денаціоналізація українського су-
спільства в УСРР. Адже національний принцип організації суспіль-
ства мав би підірвати класові принципи радянської влади і не дав би
можливості мобілізувати українське суспільство. Адже україні-
зація в Україні відбувалася, фактично, «згори» як політика єдиної
правлячої партії ВКП(б), яка здійснювалася її уповноваженими.
Тобто українське населення в процесі українізації перебувало під
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шефською опікою уповноважених із Москви, якими для здійс-
нення українізації залучалися активні у громадянському житті
особи. Але ці особи також були малограмотні, із числа українсь-
кого селянства, яке поповнювало пролетаріат українських міст.
Тому із числа української нової, радянської інтелігенції у 1920-ті
рр. активно здійснювалося вилучення представників, які прагну-
ли пропагувати національне самоствердження українців. Це, зок-
рема, були М. Хвильовий, С. Єфремов, І. Микитенко, В. Елан-
Блакитний та ін. Відповідно, національне самовизначення украї-
нців в УСРР відбувалося в ключі класової організації.

Основною базою національного самовизначення українців за-
лишалося селянське середовище, яке марксизмом визначалося як
дрібнобуржуазний клас, а тому радянською владою було активно
здійснено розселянювання на українських територіях. Зокрема,
наприкінці 1920-х рр. відбувається збільшення чисельності армії,
в результаті мобілізації до її лав здебільшого представників се-
лянства, в якій відбувається активна ідеологічна обробка війсь-
ковослужбовців. Тому представники українства в армії, фактич-
но, втрачали своє родове коріння.

Цьому сприяли й активні заходи радянської влади з руйнуван-
ня інституту традиційної сім’ї, коли на перше місце висувалася
не приватна, а класова свідомість. Це виявлялось у розгляді при-
ватних сімейних справ інституціями, які мали бути виразниками
класових інтересів типу товариських судів, комсомольських збо-
рів тощо. У цьому відношенні сім’я втрачала своє право на інди-
відуальність, а це сприяло руйнуванню національного принципу
формування суспільства через відрив його представників від сво-
го коріння. Цей процес добре ілюструє література відповідного
періоду, коли сімейні справи були частиною державної соціаль-
ної політики [19, с. 250—252]. Саме традиційна сім’я здатна за-
безпечувати національну ідентичність, передаючи її традиції від
покоління до покоління. А «нова сім’я», що позбавлялася своєї
ідентичності, не могла мати належного авторитету для майбутніх
поколінь, і її авторитет заступали інституції класового представ-
ництва. Процес руйнування традиційної сім’ї у часи сталінщини
було ілюстровано риторичними запитаннями в сімейному колі
між рідними людьми: «Кого ти більше любиш? Мене чи товари-
ша Сталіна?» [20].

Утрата індивідуальності створює умови для формування стан-
дартної особистості, яка отримає назву «радянської людини», при
цьому, часто ця «радянська людина» прирівнюється до вождя
Й. Сталіна, як у відомій пісня 1930-х рр. «Советский простой че-
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ловек». Це має наслідком втрату людиною своєї ідентичності як
особистої, так і національної. Отже, людина отримує собі новий
стимул для самореалізації, а саме — прагнути бути подібною у
поглядах і поведінці до вождів, яких представлено як еталони і
бути подібнішою на них за інших людей. У цьому виявлялося
знеособлення кожного члена суспільства. У Радянській Україні
звертає на себе увагу превалювання у спілкуванні влади із суспі-
льством указівних прислівників. Так, у проекті Конституції СРСР
на 1936 р. у статті про громадянство СРСР, коли йшлося про на-
лежність громадянина кожної з республік до громадянства СРСР,
вживався прислівник «усякий» [21, с. 6]. Але в остаточному текс-
ті Конституції його було замінено на вказівний «кожен» [22],
який мав імперативне звучання. Тобто на середину 1930-х рр.
влада змінює тон на імперативний, що принижує особистість,
вказує на її малість перед владою.

Аби скласти повну картину впливу радянської політики в
УСРР для національного самовизначення українців, слід зверну-
ти увагу на характер репресивної політики, зокрема щодо україн-
ського селянства. Політика розкуркулення розгорнулася від 1928 р.
Стаття Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів» встановлює чіткі
орієнтири, яку саме частину радянського селянства слід розкур-
кулювати і в який саме спосіб. Так, передбачалося, що розкурку-
лювання має торкатися лише селянства в зернових районах
СРСР, до яких належала насамперед Україна. Також Й. Сталін
передбачав збереження одноосібного присадибного господарства
[23]. Куркульство ж радянська програма колективізації передба-
чала знищувати як клас. При цьому офіційна радянська пропаган-
да і листування між радянськими органами вказує на значний со-
ціальний вплив «куркульства» у сільській місцевості. Із цього
матеріалу можемо зробити висновки, що політика розкуркулю-
вання мала також і характер денаціоналізації українського суспіль-
ства. Оскільки вирощування зернових було традиційною галуззю
для українського селянства, то її державна монополізація мала
позбавляти селянство його традиційного способу життя і госпо-
дарювання, відповідно, руйнувати традиційну культуру господа-
рювання та співіснування у селі. Це яскраво показано у фільмі
О. Довженка «Земля», у фрагменті, де вказується, як трактор роз-
орав віковічну межу між полями.

Руйнування традиційного господарського укладу мало проле-
таризувати українське селянство, яке повинно було відчувати се-
бе частиною радянського народу, а не патріотами своєї малої бать-
ківщини і носіями свого традиційного способу життя, який влучно
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показано у повісті І. Микитенка «Брати». Відповідно, з руйну-
ванням традиційного укладу українського селянства мала зміни-
тися традиційна для них парадигма сприйняття держави, розу-
міння її корисності й доцільності для селянина. Переважно
селянин як власник розглядав державу як інституцію, що ство-
рює йому умови для нормального господарювання і з якою він
має можливість порозумітися. Так, невідповідність державного
устрою Російської імперії і традиційного укладу українського се-
ла призвела до популяризації в роки революції серед селянства
анархістських ідей. Крім того, для селянина важливим було взає-
морозуміння між державою, аби вона розуміла його господарські
та соціальні проблеми, не зазіхаючи на традиційний уклад. Дану
психологію селянина-господаря влучно передав український
драматург І. Карпенко-Карий у п’єсі «Сто тисяч», коли її герой
Калитка говорив, що він як їв борщ і кашу, так і їстиме. Тобто
прагнув зберегти свій традиційний спосіб життя, при цьому маю-
чи можливість економічного розвитку для свого господарства.

Руйнування традиційного селянського укладу і заміна його
колгоспним мала зробити українського селянина таким, що по-
стійно потребує над собою державного патронату. При цьому в
нього зберігався невеличкий індивідуальний наділ, який не міг
його прогодувати. Також традиційний господарський уклад се-
лянства зумовлював наявність традиційних органів селянського
самоврядування, селянських сходів та ін., на основі яких у роки
революції утворювалися селянські республіки. Тому руйнування
традиційного господарського укладу мало усунути можливість
існування традиційних органів самоврядування селянства, в яких
на добровільних засадах брали участь економічно незалежні се-
ляни, замінивши їх колгоспним самоврядуванням, у якому всі се-
ляни були економічно залежними від колгоспу. Крім того, слід
відзначити, що в традиційних органах селянського самовряду-
вання висувалися здебільшого заможні селяни, добрі господарі.
Лише в революційні роки висувалися ті, які знали більше за ін-
ших життя поза селом [24, с. 20—21]. Але за умови, коли село
жило стабільним господарським життям, органи селянського са-
моврядування висували найбільш розумних у відповідності із се-
лянським світоглядом. Тому руйнування традиційного укладу
українського села усувало можливості для висування найбільш
здібних господарників і організаторів, лідерів думки із селянсь-
кого середовища, яке було носієм української культури й менталь-
ності. Натомість, лідери висувалися згори, партійними та радянсь-
кими органами, які не повинні були мати індивідуальності (її за-
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міняли на класову свідомість), не мали економічної бази своєї
соціальної позиції, а тому й не мали змоги виявляти ініціативу у
господарському та суспільному житті.

Отже, українське селянство колгоспної доби відчувало певний
соціальний дискомфорт од свого походження, потрапляючи в ін-
ше соціальне середовище, і часто намагалося позбутися своїх на-
ціональних характеристик. Тобто найчисельніший соціальний
прошарок українства сам прагнув до власної денаціоналізації.
Владна політика щодо літератури чітко вказувала основне її при-
значення, що видно із Постанови Політбюро ЦК КП(б)У: «Буду-
чи величезним знаряддям культурного піднесення робітниче-
селянських мас, виявляючи творення нової соціалістичної куль-
тури, українська художня література водночас стає одним з най-
могутніших засобів зміцнення союзу робітницта і селянства —
знаряддям для пролетаріату в ідейному керуванню цілим україн-
ським культурним процесом» [25]. Звідси чітко прослідковуєть-
ся, що національна проблематика була спрямованою на пролета-
ризацію українського суспільства, а українська література була
знаряддям у зрозумілій формі доносити українському селянству і
робітникам партійну ідеологічну парадигму.

Подібне явище спостерігалося в середовищі українського се-
лянства і у період до революції 1917 р., але воно було пов’язаним
із прагненням досягти свого соціального зростання, а в радянські
часи прагнення денаціоналізації було пов’язано із прагненням
порвати всі зв’язки із традиційним середовищем. Отже, політи-
кою колективізації було зруйновано економічну та соціальну ба-
зу самореалізації українського селянства, яке складало більшість
представників української нації. Натомість, у містах протягом
1920-х рр. було сформовано потужний прошарок українського
пролетаріату й інтелігенції, представники якого мали цілковито
іншу ментальність і були цілковито відірвані від засобів вироб-
ництва. На основі цього прошарку відбувалося формування і
українського управлінського прошарку, який згодом став носієм
української культури та ментальності, не соромлячись за своє по-
ходження і відчуваючи значення свого соціального становища.

Розглядаючи українське суспільство 1920—1930-х рр., не мож-
на не приділити увагу ролі Церкви в його бутті. Церква була по-
кликана єднати людство навколо Віри, при цьому шануючи націо-
нальну ідентичність і традиції кожного народу. В українському су-
спільстві Церква відігравала роль контролера його життя. Церква
забезпечувала замкненість кожної сільської общини і, відповідно,
її зв’язок зі світом поза общиною. Кожен член сільської общини
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був прив’язаний до парафії шляхом хрещення в ній і його роди-
чів, ритмом і способом життя, який забезпечувала Церква тощо.
Завдяки Церкві селянство мало ритм буття, у якому протікало йо-
го суспільне й індивідуальне життя кожного члена общини. Усе
це виявлялося в обов’язку кожного члена общини відвідувати лі-
тургії, брати участь у церковних святах, слухати службу. Також,
завдяки Церкві кожен член суспільства соціалізувався, отримую-
чи від неї ім’я і статус члена общини через хрещення. Замкне-
ність кожної селянської общини забезпечувалася самим інтегру-
ючим цю громаду характером Церкви.

В Україні за часів Російської імперії Церква була інструмен-
том забезпечення для держави контрольованості суспільних про-
цесів при тому, що переважно, суспільство було відірваним від
держави, не розуміючи її. Злам у результаті Першої світової вій-
ни суспільної свідомості українського села призвів до втрати Цер-
квою її становища. Крім того, її було позбавлено державного пат-
ронату і перетворено на звичайне об’єднання громадян. Церква
стала головним опонентом правлячої в СРСР партії ВКП(б), оскіль-
ки вона об’єднувала суспільство за тим самим принципом, що і
партія навколо ідеї, заради якої слід забезпечувати життя грома-
ди, жертвуючи індивідуальним.

Церква мала за мету забезпечувати суспільству сталий набір
знань про світ, маючи статус інституції, яка ці знання дозовано
надавала членам суспільства і трактувала порядок їх застосуван-
ня. Так само і партія з її інституціями у ході кампанії з ліквідації
неписьменності мала за мету надавати суспільству певний набір
знань, який мав підтримуватися сталим, не виходячи за встанов-
лені партійною ідеологією, рамки. Також партія, як і Церква, на-
давала суспільству відповідні імперативи. Вірі було протиставле-
но абсолютну науковість комуністичної ідеології, церковним
ієрархам було протиставлено партійних вождів. Тому І. Франко
писав про священників як про соціальну верству, котра стримує
прагнення народу до розвитку, не дає йому розвитися і розширю-
вати свій світогляд [26, с. 7—8]. Власне, своїм вченням Церква
забезпечувала лояльність народу владі і панівній системі суспіль-
ного устрою, оскільки не давала можливості отримувати інфор-
маційну альтернативу. Особливо це стосувалося російської пра-
вославної Церкви, яка практично протягом століть не мала роз-
виненої богословської науки і лише соціальні негаразди стиму-
лювали її до модернізації вчення. Фактично, російська Церква
була зорієнтованою не на пасторство народу, а на управління ним
командними методами, слідкуючи за виконанням обряду на рівні
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автоматизму. Відповідно, російська Церква не мала можливості
забезпечити грамотність народу і, забезпечуюючи його керова-
ність, була далекою від можливості сприяння національному са-
моусвідомленню українського суспільства.

Лише у період розселянювання церква почала втрачати свій
соціальний вплив у сільській місцевості, а у містах повністю по-
ступатися партійним органам. Це пояснювалося тим, що місто
давало людині зовсім інший ритм життя, який диктувався його
індустрією, для якої була характерна відповідна трудова дисцип-
ліна. Тому основним знаряддям для боротьби із впливом Церкви
на свідомість суспільства тоталітарна партія обрала пропаганду
наукових знань, які у ході кампанії ліквідації неписьменності по-
давалися українському суспільству його мовою. Вже в умовах ін-
дустріалізації українського суспільства воно отримало умови для
самоусвідомлення себе як цілісної нації, оскільки в містах умови
були кращими для масової комунікації. Її забезпечували партійні
та радянські органи. Втім, прагнучи замінити інформаційну ізо-
ляцію громад, котру плекала Церква, партія нав’язувала класову
роз’єднаність у формі класової боротьби.

Окремо слід звернути увагу на соціальні процеси в українсь-
ких землях, які опинилися в складі Польщі. На відміну від часів
Австро-Угорщини, у польський період Східна Галичина мала
значно чисельніший прошарок управлінців українського похо-
дження, які усвідомлювали себе українцями. Крім того, за період
існування ЗУНР сформувалися українські органи самоорганізації.
Українська кооперація, яка ще за австрійських часів формувалася
на національній основі, стала своєрідним економічним базисом
для концентрації українського національного капіталу. Крім того,
протистояння українців із поляками в австрійські часи відбувало-
ся на локальному рівні, коли арбітром в українсько-польському
протистоянні в Галичині виступала австрійська влада, постійно
шукаючи компроміс. У польський період українці опинилися у
стані протистояння безпосередньо із польською державною вла-
дою. Відповідно, українсько-польське протистояння набуває до-
даткової гостроти і нових методів боротьби та форм її організації.
Зважаючи на соціальні наслідки державотворчого процесу пері-
оду ЗУНР, українське населення Східної Галичини добре органі-
зується навколо боротьби за свої національні права.

Західноукраїнське селянство свою господарську діяльність
вело завдяки лісовим і водним ресурсам краю, а також лукам і
пасовищам. Ці ресурси здебільшого перебували у власності по-
міщиків, монастирів і державних установ. Відповідно, селянство
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більше цікавило не питання наділення їх земельними ресурсами,
які були не настільки продуктивними як у Наддніпрянській
Україні, а справедливі умови користування лісами, луками та вод-
ними ресурсами. Власне, результати своєї праці селяни реалізува-
ли поміщикам, які були власниками переробних підприємств. А
тому селянство Західної України було значно залежнішим від
промислового виробництва, більш пролетаризованим. Східноук-
раїнське селянство активно здійснювало ліквідацію поміщицьких
маєтків, а в Східній Галичині селянство зберігало лояльність до
поміщиків. З тієї ж причини в УНР найбільший вплив мали соці-
алістичні партії, оскільки в Наддніпрянській Україні селянство
здобувало собі економічну незалежність завдяки отриманню не-
обхідної кількості землі. А в ЗУНР превалював вплив консерва-
тивних партій, оскільки економічна незалежність українського
селянства могла бути досягнута завдяки розвитку промисловості.

Тут слід виокремити становище селянства, яке було цілковито
економічно і соціально залежним від поміщицьких маєтків як ці-
лісних господарських комплексів і, на відміну від Наддніпрянсь-
кої України, не ставило собі за мету ліквідацію поміщицького
землеволодіння і не розуміло доцільності такої політики, що від-
значалося представниками радянської влади, які вивчали соці-
альну ситуацію в Східній Галичині [27]. Отже, заради досягнення
впливу на селянство Східної Галичини українські легальні партії
в Польщі намагалися сприяти розвитку кооперативного руху, і
кооперативні діячі превалювали в УНДО, оскільки кооперація
мала можливість скласти належну економічну конкуренцію по-
міщикам і консолідувати український соціальний капітал.

Тому українське селянство Східної Галичини традиційно збе-
рігало свою лояльність польській владі. Лише у роки світової
економічної кризи виявляється жорстка боротьба проти польсь-
кої політики селянства, яке найбільше потерпало від наслідків
кризи. Це викликало політику пацифікації у 1930 р. За прихиль-
ність українського населення Східної Галичини активну бороть-
бу вели КПЗУ і ОУН. Протистояння між комуністами і націона-
лістами у боротьбі за симпатії галицького селянства передбачив
іще Е. Квірінг у 1922 р. [28].

На українських територіях у складі Чехословаччини націо-
нальна ситуація складалася не на користь українського насе-
лення через соціально-економічні зміни в краї, які відбулися
після включення Карпатської Русі до Чехословацької Респуб-
ліки. Карпатська Русь була економічно зорієнтованою на Угор-
щину і становила сировинну базу для угорської промисловості.
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Відповідно, за часів Австро-Угорщини в Карпатській Русі еко-
номічно домінували угорці, які із включенням краю до Чехос-
ловаччини його залишають. Тому місце угорців починають за-
ймати чехи, й економіка краю переорієнтовується на
Чехословаччину. Відповідно, управлінський персонал форму-
ється здебільшого із чехів і тому за лібералізму Чехословаччи-
ни ця держава змушена була іти на встановлення чеського до-
мінування в краї. Ще в 1919 р. Г. Нікольсон, учасник
Версальської конференції, вказав у своєму щоденнику про за-
непокоєння життєздатністю Чехословаччини через її надмірну
етнічну строкатість [8, с. 219].

Отже, протягом 1920—1930-х рр. склалися всі соціальні пере-
думови для самовизначення українців як державницької нації.
Незважаючи на намагання Головних Держав Версальської систе-
ми українське питання де актуалізувати, воно зберігало свою гос-
троту, зважаючи на складні соціальні процеси на українських те-
риторіях як в УСРР, так і за її межами. Тому українське питання
за будь-якого загострення міжнародної ситуації гостро поставало
в європейській системі міжнародних відносин, зокрема, наприкін-
ці 1930-х рр.
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Н. М. Довганик

Тема українського визвольного руху в роки Другої світової
війни є однією з найбільш публічно дискутованих у вітчизняній
історії. Існують різні оцінки визвольного руху загалом і таких
складних проблем, як контакти з Німеччиною, протистояння з
поляками, суперечності з радянським партизанським рухом і по-
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воєнна боротьба з радянською державою. Часто український виз-
вольний рух розглядають у відриві від подій 1939—1940 рр. та
ще й характеризують як унікальне історичне явище, якого не бу-
ло в жодній країні світу. Однак український визвольний рух має
багато аналогів у світі і як і будь-який антиколоніальний рух мав
співпрацювати з якимись державами, спиратися на політичну,
фінансову й моральну підтримку. Саме в контексті пошуку союз-
ників розглядаються сучасними дослідниками контакти лідерів
національного руху з Німеччиною, адже жодна країна Європи,
яка була здатна змінити геополітичну ситуацію в 1920—30-ті ро-
ки, не звертала уваги на український національний рух [1]. Слід
зауважити, що характер відносин цього руху з іншими країнами
залежав від позиції останніх щодо створення самостійної Україн-
ської держави як кінцевої мети національно-визвольного руху.

Саме це унеможливило спільні дії УПА та радянських парти-
занів на окупованій території проти, здавалося б, спільного воро-
га — нацистської Німеччини, їх цілі кардинально відрізнялися —
радянські партизани воювали за відновлення радянської влади, а
бійці УПА — за незалежну Україну. Після війни український виз-
вольний рух боровся проти тоталітарної держави, тому єдиними
методами цієї боротьби були терористичні, диверсійні, іншим
способом подолати радянський режим було неможливо.

Розвиток українського визвольного руху опору слід розгляда-
ти з огляду на внутрішній конфлікт в ОУН. Міжфракційна бороть-
ба особливо загострилася після вбивства в травні 1938 р. лідера
організації Є. Коновальця. Саме в цей час стали виявлятися роз-
ходження між ветеранами-членами Проводу українських націо-
налістів (А. Мельник, Я. Барановський, Р. Сушко, М. Сціборсь-
кий та ін.), які здебільшого перебували в еміграції, і молоддю —
радикальними бойовиками, які очолювали підпільну боротьбу в
західноукраїнських землях (С. Бандера, Я. Стецько, Р. Шухевич
та ін.). В основі конфлікту лежали суттєві розходження в питан-
нях тактики боротьби [2, c. 115—127].

Молоді радикали вимагали переглянути політику ОУН щодо
орієнтації лише на одну державу (зокрема, Німеччину), налаго-
дити контакти із західними країнами, зосередити всі зусилля на
боротьбі власне в Україні, розгорнути революційну діяльність,
незважаючи на втрати від репресій радянської влади. Члени ж
Проводу ОУН, люди старшого віку, схилялися переважно до по-
міркованіших дій.

У серпні 1939 р. у Римі відбулося Друге велике зібрання ОУН,
на якому домінували прибічники А. Мельника. Його й було за-
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тверджено лідером організації. Відповіддю молодих радикалів на
непоступливість ветеранів стало скликання в лютому 1940 р. у
Кракові власної конференції, яка не тільки не визнала рішень
римського зібрання, а й сформувала Революційний провід ОУН
на чолі з С. Бандерою.

З цього часу одночасно існували дві українські націоналістичні
організації: ОУН-Б — бандерівська, та ОУН-М — мельниківська.

Обидві організації ставили перед собою одну мету — незалеж-
ність України, проте погляди на шляхи її досягнення суттєво різ-
нилися. Якщо мельниківці розраховували на значну допомогу
Німеччини у вирішенні українського питання, то прихильники
Бандери вважали, що Українська держава може бути встановлена
лише в результаті національної революції, і розраховувати слід
лише «на власні сили українського народу, відкидаючи загалом
орієнтацію на чужі сили». У цей час бандерівці не заперечували
навіть боротьби з Німеччиною.

Проте з наближенням нападу Гітлера на СРСР обидві течії
ОУН зробили ставку на Німеччину. Така еволюція позиції пояс-
нюється, вочевидь, не кардинальною зміною поглядів, а намаган-
ням щонайбільше використати всі чинники, які, на думку банде-
рівського проводу, могли сприяти становленню української
державності. За допомогою німецького військового командуван-
ня ОУН-Б сформувала «Легіон українських націоналістів», який
складався з двох підрозділів — «Нахтігаль» і «Роланд». Чисель-
ність легіону була незначною — близько 600 солдатів. Німці
планували використати ці українські частини для охорони й ка-
ральних акцій на окупованій території. Бандера ж вбачав у них
ядро майбутньої національної армії та засіб поширення впливу
ОУН-Б [3, c. 91—120].

З початком бойових дій Німеччини проти СРСР ОУН-Б пере-
йшла до рішучих акцій. 30 червня 1941 р. у щойно захопленому
німцями Львові бандерівці провели в будинку «Просвіти» Україн-
ські національні збори, які ухвалили Акт про відновлення Україн-
ської держави. Було обрано Українське державне правління на
чолі із соратником Бандери — Я. Стецьком.

Йдучи на такий ризикований крок, керівництво ОУН-Б розрахо-
вувало, по-перше, на те, що німці на початку вторгнення не стануть
конфронтувати з українцями, які до того ж проголосили себе союз-
никами рейху. По-друге, вже був досвід самочинного проголошення
23 червня 1941 р. «фронтом литовських активістів» і без погоджен-
ня з німцями відновлення Литовської держави. По-третє, у гітлерів-
ської верхівки не було єдності в поглядах на майбутнє українських
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земель: якщо Борман виступав проти підтримки українського наці-
онально-визвольного руху, то Розенберг обережно висловлювався
за необхідність обмеженої української державності. Гітлер до пев-
ного часу відкрито своєї позиції не виголошував. Ця невизначеність,
з одного боку, породжувала в оунівців ілюзії про можливість спів-
праці з гітлерівцями, з іншого — створювала певний простір для
маневру, для активних державотворчих дій. Проте Бандера та його
соратники помилилися в оцінці ситуації.

Реакція Берліна на відновлення української державності була
швидкою. С. Бандеру, Я. Стецька та інших лідерів ОУН-Б заареш-
товано й відправлено до Берліна. Крім того, гітлерівці заарештували
300 членів ОУН, 15 із яких незабаром розстріляли. Після відмови
відкликати Акт про відновлення Української держави С. Бандера
півтора року просидів у берлінській в’язниці, а потім аж до вересня
1944 р. перебував у концтаборах Заксенгаузен та Оранієнбург [4].

Проблема формування Української повстанської армії доволі
складна й неоднозначна.

Ще в серпні 1941 р. Т. Бульба-Боровець оголосив себе головним
отаманом України, ідейним спадкоємцем і продовжувачем справи
С. Петлюри й організував нерегулярне формування української мі-
ліції. Воно називалося «Поліська Січ» і діяло на території Полісся та
Волині. Спочатку січовики, які налічували 2—3 тис. вояків, бороли-
ся з рештками Червоної армії. Коли ж німці спробували наприкінці
1941 р. розпустити це формування, січовики перейшли до партизан-
ської боротьби. Незабаром Поліську Січ було перейменовано в
Українську повстанську армію (УПА), яка вела бойові дії як проти
радянських партизанів, так і проти фашистів.

Після невдалої спроби 30 червня 1941 р. проголосити віднов-
лення самостійної Української держави та хвилі фашистських
репресій ОУН пішла в підпілля.

Становлення оунівського партизанського руху почалося із се-
редини 1942 р. Восени військові формування значно зросли й
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спочатку називались Українська визвольна армія (УВА), а згодом
узяли популярну тоді назву — Українська повстанська армія.
Очолив її Роман Шухевич (Тарас Чупринка).

Усередині 1943 р. УПА С. Бандери залучила до свого складу
майже всі загони Т. Бульби-Боровця та частини ОУН А. Мельни-
ка. Рештки їх утворили незалежне партизанське з’єднання під на-
звою Українська Народна Революційна Армія (УНРА) і продов-
жували бойові дії проти червоних партизанів і німців аж до кінця
1943 р. На той час Т. Бульба-Боровець був заарештований німця-
ми й кинутий до концентраційного табору Заксенгаузен.

За зонами дії УПА поділялася на три групи УПА-Північ (Во-
линь і Полісся); УПА-Захід (Галичина, Закерзоння, Буковина, За-
карпаття); УПА-Південь (Поділля). Четверте формування, УПА-
Схід, не вдалося створити [5, с. 337—349].

Згідно з німецькими даними, які підтверджуються українсь-
кими еміграційними джерелами, чисельність УПА в час найбіль-
шого піднесення боротьби (кінець 1944 р. — початок 1945 р.) до-
сягла 100 тис. осіб. Деякі сучасні історики вважають, що
кількість членів УПА становила 30—40 тис. осіб [6, с. 250—263].

УПА формувалася за територіальним принципом і більшість
вояків (78,41 %), проходила службу в рідних краях.

Територіальний розподіл мобілізованих
вояків УПА [7]
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Водночас доволі значний відсоток (21,59 %) немісцевого воя-
цтва засвідчує: повстанська армія мала тенденцію до перетворен-
ня на всеукраїнську збройну силу, а її програмні цілі та ідеї були
близькими і зрозумілими для українців з різних регіонів УРСР та
з-поза меж республіки.

Типову картину про соціальне походження учасників ОУН
подає звіт із району «Беріг» (територія «Долина») за липень 1943
року:

Соціальне походження учасників ОУН [8]

Як бачимо, український національно-визвольний рух був робі-
тничо-селянським. Понад 83 % селян, ремісників і робітників пе-
ребували в ОУН і 94 % — в УПА.

Однак слід зауважити: отримані дані дещо суперечать розпо-
всюдженим у літературі твердженням про те, що в УПА налічу-
валося 60 % селян, 25 % робітників і 15 % інтелігенції.

Вказані цифри можуть стосуватися, найшвидше, галицького
регіону. Для Волині вони є некоректними, оскільки частка україн-
ської інтелігенції та робітників у структурі населення була ниж-
чою, ніж у Галичині, а відтак у рядах УПА-Північ інтелігенція,
вочевидь, не перевищувала десятивідсоткової позначки, а робіт-
ники й ремісники становили 15—17 % вояків.

Основними об’єктами партизанських дій УПА були німці та їхні
союзники; формування Армії Крайової та польське населення; ра-
дянські партизанські загони, а згодом і підрозділи Червоної армії.
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На етапі становлення основними завданнями повстанських за-
гонів були протидія вивозу робочої сили й продовольства з
українських земель до Німеччини та протистояння окупаційним
властям. У лютому 1943 р. третя конференція ОУН-Б прийняла
рішення про перехід до збройної боротьби. Перший бій з німця-
ми відбувся 7 лютого цього ж року, коли перша сотня УПА під
керівництвом І. Перегійняка здійснила напад на містечко Воло-
димирець Волинської області. У березні 1943 р. повстанці роз-
громили табори для військовополонених у Луцьку та Ковелі, а в
травні поблизу спаленого окупантами села Кортеліси, на шляху
Ковель — Рівне було вбито німецького генерала В. Лютце. Таке
посилення активності УПА викликало занепокоєння німецького
командування. З травня по листопад 1943 р. тільки на Волині
окупанти провели п’ять великих каральних операцій проти повс-
танців. Наймасштабніша з них тривала з червня до вересня. До
цієї акції було залучено понад 10 тис. солдатів, а також літаки,
танки, панцерні поїзди. Тільки в період найбільшого загострення
протистояння, упродовж липня-вересня 1943 р., відбулися 74 бої,
не рахуючи дрібних зіткнень. Утративши майже три тисячі сол-
датів і офіцерів, фашисти так і не змогли ліквідувати УПА [9,
с. 78—79].

Активізація дій УПА у західних регіонах України викликала
занепокоєння не лише німецького, а й радянського командуван-
ня, оскільки повстанці ставали «третьою силою», що намагалася
втримати під своїм контролем значні території. Численні крива-
ві сутички з радянськими партизанами свідчили про те, що УПА
намагалась охопити якомога більше українських земель і не
збиралася ділити владу ні з фашистами, ні з більшовиками. Щоб
не випустити ситуацію в західноукраїнських землях з-під конт-
ролю, у серпні 1943 р. за наказом радянського командування з
Білорусії в район Ковеля та Любомля було перекинуто 2 тис.
радянських партизанів, але, втративши в протистоянні з повстан-
цями понад півтори тисячі людей, ці формування були змушені
відійти. Про намагання УПА утвердитись як «третя сила» свід-
чить статистика: лише в жовтні-листопаді 1943 р. вона провела
47 боїв проти німців і 54 бої проти радянських партизанів [9,
с. 111—112].

У русі опору, зокрема в Західній Україні, брали участь і поль-
ські конспіративні збройні формування, які було створено ще во-
сени 1939 р. Вони мали антирадянське спрямування. У стратегіч-
них планах відродження Польської держави еміграційний уряд В.
Сікорського в Лондоні прагнув повернути Західну Україну до
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Польщі й тому надавав особливого значення організації підпілля
в цьому краї.

Уже в липні 1941 р. до Львова з Варшави прибула група емі-
сарів з метою відновити в краї польське підпілля, знищене радян-
ськими репресивними органами. У лютому 1942 р. на базі зброй-
них формувань було створено Армію крайову (АК) з головним
штабом у Варшаві. Її командувачі, генерал С. Ровецький, а з літа
1943 р. генерал Т. Комаровський-Бур, дотримувалися концепції
боротьби на два фронти — проти Німеччини й Радянського Сою-
зу. Але після загибелі в липні 1943 р. в авіакатастрофі прем’єра
Сікорського першорядним завданням АК у Західній Україні ста-
ла не антинацистська боротьба, а підготовка загального повстан-
ня поляків регіону в процесі відступу німецьких військ з метою
встановлення там влади Польської держави.

Згідно з розробленим у Лондоні планом «Буря», польські вій-
ськові формування у Львівській, Тернопільській і Станіславській
областях повинні були зайняти Львів, установити контроль над
краєм і репрезентувати польську владу перед Червоною армією.
До здійснення амбітного плану було задіяно близько 30 тис.
польських бійців і підпільні осередки в усіх повітах Галичини.

Крім того, на Волині була створена й готова до бойових дій
8-тисячна 27-ма дивізія АК.

Прагнення лондонського уряду й підпорядкованої йому АК
повернути Західну Україну до складу Польщі відіграло трагічну
роль у збройному українсько-польському конфлікті 1943—1944
рр. Антиукраїнські акції польського підпілля восени 1942 р. охо-
пили не тільки Волинь, а й Галичину. Особливо гострих форм
конфлікт набув на Волині, де до війни тодішнім урядом було по-
селено багато польських осадників — військових і цивільних.

Поляків підтримували радянські партизани, а інколи й німець-
ка окупаційна влада. На захист українців стали загони УПА, від-
платні акції якої були часто не менш жорстокими. Унаслідок цьо-
го різко загострилось українсько-польське протистояння, під час
якого загинуло близько 50 тис. мирних жителів, 30 тис. поляків
узагалі змушені були залишити Волинь [10, с. 201—232].

Спроби митрополита А. Шептицького, інших українських і
польських діячів припинити конфлікт були марними. Керівники
польською уряду в Лондоні та Варшаві забороняли командирам
АК вступати в переговори з УПА. Однак вони відбувались, але
розбіжності позицій були значними: українці обстоювали прина-
лежність краю до України, а поляки — кордони 1939 р. Лише в
лютому 1944 р. було підписано спільний протокол між команду-
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ванням УПА й АК про визнання незалежності України та Поль-
щі, а спільними ворогами визнано гітлерівський і сталінський то-
талітарні режими. Вирішення проблеми кордонів відкладалося до
закінчення війни.

З наближенням лінії фронту до підконтрольних УПА районів
її керівництво спочатку обрало позицію невтручання у протисто-
яння між вермахтом і Червоною армією. У цей період ставка ро-
билася на збереження та зміцнення своїх сил, вичікування слуш-
ної миті для вирішального удару.

І хоча на цьому етапі боротьба повстанців проти фашистських
окупантів мала характер затухання, вона все ж таки тривала май-
же до останніх днів німецької окупації. 1 вересня 1944 р. у районі
Коломиї відбулася остання сутичка повстанців з гітлерівцями
[11, с. 101—127].

Після зайняття радянськими військами Лівобережжя й Донба-
су основний удар УПА спрямовувала проти радянських партиза-
нів і підрозділів НКВС.

Підсумовуючи, слід підкреслити, що в роки Другої світової
війни основною стратегічною метою формувань ОУН-УПА було
відновлення української державності. Потрапивши у вир радян-
сько-німецького протистояння, вона активно намагалася відігра-
ти роль «третьої сили», що представляла та обстоювала інтереси
українського народу. Така позиція зумовила боротьбу відразу на
три фронти — проти німецьких окупантів, радянських партизанів
і польських формувань Армії Крайової.

Ідеологічні та організаційно-політичні засади діяльності УПА
стали предметом наукового дослідження не одного десятка вітчиз-
няних і зарубіжних науковців. Однак в умовах чергового етапу пе-
реоцінки і переосмислення історичної спадщини українського наці-
онально-визвольного руху ХХ ст., що часто зумовлені кон’юнк-
турним нагнітанням політичних емоцій, виникає необхідність по-
глиблення аналізу правового аспекту організації і діяльності УПА.

Проблема діяльності УПА в контексті норм сучасного міжна-
родного права набуває особливої актуальності, адже об’єктивне
представлення складних історичних процесів 40––50-х років ми-
нулого століття на теренах України в силу відомих геополітич-
них і військово-політичних трансформацій можливе лише з ура-
хуванням оцінки тогочасної складної міжнародно-правової
ситуації. Також аналіз цієї проблеми дає змогу посилити змісто-
вий аспект переважно популістської дискусії численних вітчиз-
няних «знавців історії» в частині визнання УПА воюючою сторо-
ною в роки Другої світової війни [12].
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У зв’язку з цим вітчизняній історіографії потрібно відшукати
відповіді на такі ключові комплексні питання:

а) вояки УПА — це «бандформування» (згідно з версією ком-
партійної пропаганди) чи все таки «партизани» (згідно із загаль-
новизнаним нормами міжнародного гуманітарного права)?;

б) УПА — це «поплічники фашистів» чи організований патрі-
отичний військово-політичний рух державницького типу?;

в) як наслідок, чи може УПА бути визнана «воюючою сторо-
ною» в роки Другої світової війни?

Міжнародне гуманітарне право (далі — МГП) — це система
юридичних норм і принципів, що застосовуються під час зброй-
них конфліктів і забороняють або обмежують використання пев-
них засобів і методів ведення збройної боротьби, забезпечують
права індивіда в цей час і встановлюють міжнародно-правову
відповідальність за їх порушення. Предмет регулювання міжна-
родного гуманітарного права становлять специфічні суспільні
відносини, що склалися між його суб’єктами під час збройних
конфліктів. Розрізняють міжнародні збройні конфлікти (збройне
зіткнення між державами, між національно-визвольним рухом і
метрополією, між повсталою стороною та військами уряду відпо-
відної держави) і збройні конфлікти неміжнародного характеру
(збройне зіткнення організованих антиурядових законів, повстан-
ців зі збройними силами уряду, що відбувається на території од-
нієї держави) [13].

Розвиток норм МГП призвів до оформлення таких його основ-
них положень:

• у випадках, не передбачених міжнародними конвенціями, на-
селення й держави — учасники конфлікту користуються загально-
визнаними нормами міжнародного права;

• застосування норм МГП по відношенню до сторін конфлік-
ту не залежить від того, чи перебувають вони юридично у стані
війни;

• ті, хто воює, не повинні необмежено обирати методи і засо-
би війни, використовувати надмірну силу для досягнення цілей
війни, а також завдавати шкоду, несумісну з цілями війни;

• особи, що опинилися поза бойовими діями, мають право на
повагу, захист, гуманне ставлення, недоторканність і повагу до
особистості;

• поводження з людьми не повинно залежати від раси, статі,
національності, мови, соціального походження тощо;

• військовополоненим має бути забезпечений захист з боку ті-
єї держави, яка їх полонила;
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• сторони конфлікту зобов’язані робити відмінність між цивіль-
ними особами й озброєними учасниками, гуманно ставитися до
цивільного населення і цивільних об’єктів [13].

Насамперед варто зазначити, що діяльність УПА з формально-
юридичного погляду підпадає під визначення організованого
збройного повстансько-партизанського руху державницького ти-
пу з антиурядовими силами на території однієї держави, що від-
повідало тогочасним міжнародним реаліям. При цьому потрібно
врахувати дві істотні історико-правові обставини, які посилюють
роль і статус УПА.

По-перше, «пакт Молотова—Ріббентропа», підписаний 23 серп-
ня 1939 р. між нацистською Німеччиною та СРСР, визнаний на
міжнародному рівні як антиправовий (злочинний) акт, що супе-
речить нормам міжнародного права. Тому поширення радянської
влади на територію Західної України і відомі події «золотого ве-
ресня» є нонсенсом з погляду міжнародного права. Однак аномаль-
ність тогочасних квазіюридичних дій імперських держав міжвоєн-
ного періоду стала частиною загальної руйнації міжнародного
правового поля, що й стало причино Другої світової війни. До-
статньо згадати Мюнхенські угоди провідних країн Західної Єв-
ропи з А. Гітлером про переділ Чехословаччини, захоплення
Японією китайської Манчжурії тощо.

По-друге, ліквідація Української державності у формі Україн-
ської народної республіки як підсумок військово-політичних по-
дій 1917—1921 рр. також не була бездоганною з погляду права.
Адже українські території стали шматками загарбаних земель низ-
ки агресивних держав імперського типу (радянської Росії, Польщі,
Румунії, Чехії, а згодом Угорщини). Згадаємо хоча б «радяніза-
цію» України більшовиками у 1918—1919 роках та рішення Вер-
сальської мирної конференції на користь приєднання західноук-
раїнських земель до Польщі без урахування думки представників
українського уряду.

Проголошення у червні 1941 р. керівництвом ОУН у Львові
відновлення незалежності України засвідчило розуміння націо-
нально-свідомим проводом українства своєї державницької місії
в непростих умовах іноземного військового режиму.

У зв’язку з цим виникають особливі умови для визнання
окремого юридичного статусу УПА як військових формувань
державницького типу, що протистояли силовому нав’язуванню
певної моделі соціально-економічного, політичного і духовного
розвитку з боку зовнішнього агресора — комуністичної радянсь-
кої державної машини, керованої з неукраїнських територій
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представниками переважно інонаціональних елементів, яка вва-
жала себе повноправним власником усіх територій України. Саме
тому радянська влада розглядала боротьбу з УПА внутрішньою
боротьбою уряду з повстанськими «бандформуваннями», що не
підпадало під норми міжнародного права [14]. Це ж служило ви-
правданням репресивно-каральної політики по відношенню до
місцевого цивільного населення (некомбатантів) на територіях
поширення повстанського руху, а захоплені вояки УПА (комба-
танти), відповідно, не вважалися військовополоненими.

У міжнародно-правовій практиці використовується дефініція
«нерегулярні війська», під якими розуміють комбатантів, що на-
лежать до воєнізованих формувань, міліції, добровольчих фор-
мувань, організованого руху опору або повстанського руху. Інко-
ли такі війська є складовою збройних сил держави. Нерегулярні
війська не є синонімом партизан. Термін «партизани» зазвичай
вживається по відношенню до нерегулярних формувань, які чи-
нять опір окупації країни іноземними військами. Партизанів від-
різняє їхня тактика (напади зненацька, засади, диверсії тощо). За
певних обставин регулярні війська, війська спецпризначення,
спецслужби можуть самі переходити до партизанської тактики.
Також зазначимо, що партизанська війна сама по собі не є неза-
конною з погляду МГП. Навіть у конфліктах неміжнародного ха-
рактеру захоплені партизани користуються правовим захистом.
Статус партизанів, які беруть участь у збройних конфліктах не-
міжнародного характеру, передбачений ст. 3 Женевської конфе-
ренції 1949 року.

У міжнародних конфліктах нерегулярні війська можуть вва-
жатися законними комбатантами і мати статус військовополоне-
них, якщо вони дотримуються певних стандартів поведінки і ве-
дення бойових дій. Недотримання таких вимог може потягнути
судовий розгляд і покарання за ворожі дії. Саме тому, наприклад,
радянське НКВС у 1940-х роках використовувало тактику органі-
зованих походів т. зв. «рубашечників» — озброєних переодягне-
них у форму УПА енкаведистів, які знущалися з мирного насе-
лення. Хоча нормативні документи ОУН та УПА, а також
переважна практика, постійно підкреслювали важливість толерант-
ного ставлення до населення, військовополонених, підтримання за-
конності у діях повстанців, що визнано в сучасних наукових іс-
торичних академічних колах України. Як зазначає Д. Вєдєнєєв,
такі протистояння треба в будь-якому разі розглядати як трагедію
для нації (народів), де обидві сторони не зупинялися перед анти-
гуманними методами. Згодом сторона, яка перемогла, пропаган-
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дистськими засобами й тотальним переписуванням (замовчуван-
ням) історії створює вигідну для себе інтерпретацію подій, гло-
рифікуючи себе й усіляко демонізуючи противника [14].

Згідно з нормами і практикою МГП, для визнання за партиза-
нами статусу комбатанта вони зобов’язані:

по-перше, перебувати під командуванням особи, відповідаль-
ної за дії своїх підлеглих, мати структуру командування й дисцип-
ліну, бути здатними забезпечити дотримання ними законів і зви-
чаїв війни;

по-друге, носити знаки розрізнення або предмети одягу, які
видно здалеку і засвідчують, що вони можуть законно атакувати
сили противника;

по-третє, відкрито носити зброю і відрізнятися від цивільних
осіб.

Важливим є питання критеріїв отримання партизанськими си-
лами статусу «воюючої сторони»:

а) вони контролюють певну територію держави, проти якої
повстали;

б) проголосили незалежність, і їх мета полягає у відділенні від
держави;

в) мають добре організовані збройні сили і починають війну
проти уряду;

г) сам уряд визнає в них воюючу сторону.
Якщо з трьома першими пунктами у випадку УПА ситуація

очевидна, то щодо останнього також є документальні підтвер-
дження. Наприклад, неодноразово відбувалися переговори пред-
ставників радянського керівництва з повстанцями про нейтралі-
тет і можливу взаємодію. У директиві Оргбюро ЦК КП(б)У
(березень 1943 р.) командуванню радянських партизанів було ре-
комендовано не вести бойових дій проти повстанців у зв’язку з їх
антинімецькою діяльністю [15, с. 43—50].

Останній факт також є прямим аргументом для спростування
твердження про системний колабораціонізм ОУН-УПА, адже
останні об’єктивно вважали ворогами Української державності
як Радянський Союз, так і нацистську Німеччину. Водночас фак-
том є спроби тактичної взаємодії керівництва ОУН, особливо йо-
го консервативного (мельниківського) крила, з нацистським ре-
жимом в умовах антирадянської боротьби. На користь антина-
цистської діяльності ОУН-УПА та її включення в міжнародний
антифашисткьий рух опору також може свідчити створення
Української Головної Визвольної Ради, яка проводила активну
міжнародну політику, залучаючи до лав антиімперіалістичної бо-



204

ротьби представників інших національностей тодішнього СРСР
(росіян, грузин, вірменів, білорусів та інших). Урешті, правову
оцінку діяльності ОУН-УПА дав міжнародний Нюрнберзький
трибунал 1946—1947 рр., за рішеннями якого український націо-
налістичний рух не був визнаний співучасником військових зло-
чинів нацистів [15, с. 53—60].

Отже, розгляд загальних особливостей функціонування УПА в
контексті норм міжнародного гуманітарного права дає можли-
вість твердити про його відповідність критеріям міжнародно-
правового визначення партизанського руху, що був організова-
ний на чітких державницьких засадах, мав національно-
визвольний антиурядовий характер, мав міжнародне значення,
ґрунтувався на об’єктивних історичних підставах та повинен бу-
ти об’єктивно оцінений з правової точки зору як «воююча сторо-
на « в роки Другої світової війни.

У висновках слід визнати: зусилля і всі спроби влади прими-
рити українців — ветеранів, активних учасників війни (колишніх
воїнів Червоної Армії з вояками УПА) були невдалими. Занадто
глибокими виявилися душевні й фізичні рани, взаємні упере-
дження, неприязнь, образи. Але насамперед цьому примиренню
заважають відверто антагоністичні, проте дуже схожі за метода-
ми дій, крайні праві і крайні ліві політичні сили, які зацікавлені у
подальшому загостренні конфлікту та використовують цю гостру
тему у власній пропаганді.

Протилежні сторони звинувачують одна одну у ксенофобії та
агресії. Вони користуються вже сталими і стійкими стереотипа-
ми в позначенні протилежної сторони, називаючи один одного
«українофобами» та «фашистами». Нав’язування таких ярликів
призводить до подальшої конфронтації та розколу. Але ще
більш небезпечними є акції цих таборів, що іноді за неналежно-
го реагування влади та силових структур переростають у вулич-
ні бійки. Подібні дії та безкарність провокаторів та ініціаторів,
організаторів і виконавців, часто найманців, ще більше збурю-
ють «противників» і надалі радикалізують суспільство, підри-
вають основи консолідації української нації, що історично скла-
далась під дією поліетнічних, поліконфесійних, мультикуль-
турних чинників.

Формула «свій — чужий» є неприйнятною для демократич-
ного суспільства, вона не може домінувати над загальнолюд-
ським сприйняттям війни, так само як національні цінності
не можуть бути вищими за цінності загальнолюдські. Консен-
сусу можливо досягти лише на засадах щирого прагнення до
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взаємного наближення, на засадах суспільного компромісу й
відмови від намагання підвести історичну правду під свій
«знаменник».
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çì³ñòîâ³ îñîáëèâîñò³ òà îñíîâí³ ïåð³îäè

Í. Ò. ßêóáåíêî

Становлення української політичної нації як консолідованого
у спільних інтересах різнокультурних громад соціуму на основі
рівності громадянських прав мало свою історію та не є заверше-
ним і нині. Значна роль в інституціоналізації цього процесу від-
водиться українській національно-орієнтованій дисидентській ді-
яльності.

Повштохом для перших проявів української національно-
орієнтованої дисидентської діяльності стала зміна політичного
курсу влади, яка почалася після ХХ з’їзду КПРС (1956 р.). Диси-
дентство виникло з об’єктивних причин і являло собою форму
позиціонування альтернативного подолання негативних явищ ра-
дянської держави — таких, як: надмірний бюрократизм, тотальна
русифікація, обмеження громадянських прав і свобод.

Термін «дисидент» (від лат. dissident — незгодний) вживався1
для означення політичних інакодумців, які в тій чи іншій формі
легально висловлювали свої погляди, що не збігалися з офіцій-
ною політикою. Легальність означала відмову від спроб насиль-
ницького повалення тогочасного режиму. Дисиденти намагалися
залишатись у рамках дозволених Конституцією форм боротьби.

Дисидентсво можна визначити як сукупність рухів, груп та ін-
дивідуальних вчинків, різнорідних і різноспрямованих за своїми
цілями і завданнями, але вельми близькими за основними прин-
ципіальними настановами: ненасильництво, гласність, реалізація
основних прав і свобод «явним порядком», вимога дотримання
закону. За формами громадської активності: створення непідцен-
зурних текстів, об’єднання в незалежні громадські асоціації, пуб-
                     

1 Західний, а потім і радянський друк почав використовувати цей термін із середини
70-х років ХХ ст. [1, с. 411]
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лічні акції (демонстрації, розповсюдження листівок, голодуван-
ня). За застосуванням специфічного інструментарію: поширення
літературних, наукових, правозахисних та інших текстів через
самвидав і західні масмедіа, петиції, адресовані в радянські офі-
ційні інстанції та «відкриті листи» й апеляції до громадської дум-
ки (радянської, зарубіжної).

Дисидентський рух в Україні умовно можна поділити на чо-
тири основні течії: демократичне (правозахисне) дисидентство
(ця форма протесту була характерною для творчої інтелігенції),
релігійне дисидентство (віруючі), національно-орієнтоване
(українське) дисидентство та опозиційний рух серед національ-
них меншин (кримсько-татарський і єврейський національний
рух). Ці течії часто зливалися. Це стосується передусім українсь-
кого та правозахисного дисидентства.

У працях з цієї проблематики часто перетинаються такі понят-
тя, як «національно-визвольний рух», «шістдесятники», «дисиден-
ти» тощо. Взаємоз’язок та особливості вказаних базисних термінів
можна подати у вигляді такої схеми (рис. 1).

А

Український
національно-
визвольний

рух

С

Українське
національно-
орієнтоване
дисиденство

Б

Українське
національно-
орієнтоване

шістдесятництво

А1 Б1

Рис. 1. Взаємозв’язок термінів «національно-визвольний рух»,
«шістдесятники» і «дисидентство»

За вихідний пункт візьмемо співвідношення понять «національ-
но-визвольний рух» і «дисидентство» (А і С).

У 1939—1944 рр. до радянської України були приєднані захід-
ні українські землі, які до того часу перебували у складі Польщі,
Румунії та Чехословаччини. Приєднання західних областей вель-
ми сприяло відродженню українського національного руху. Лік-
відація греко-католицької церкви, насильницька колективізація,
масові депортації викликали опір діям влади з боку місцевого на-
селення. Організуючим ядром цього опору стали формування
УПА. Наприкінці 1946 р. розпочався перехід від форм широкої
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повстанської боротьби до форм боротьби підпільної. Після заги-
белі Р. Щухевича, ОУН-УПА фактично припинила своє існуван-
ня. Залишились лише невеликі групи, які продовжували діяти до
середини 1950-х рр. Це були підпільні групи, мета яких —
збройна боротьба за незалежність України. Це був кінець україн-
ського визвольного руху 1920—1950 рр [2]. Одні учасники опору
загинули під час бойових операцій, інші були відправлені у конц-
табори.

В Україні все ж періодично виникали (до кінця 70-х рр.) неве-
ликі підпільні організації. Більшість із них (10 з 17) було створе-
но у західних областях України. У назвах 7-и західноукраїнських
організацій — є слово «український». Це безперечно свідчить,
що національна ідея превалювала і була чи не єдиною в спону-
каннях учасників цих організацій. З назв двох найбільш ранніх
національних організацій — Об’єднана партія визволення Украї-
ни та ОУН-Північ зрозуміло, що вони діяли в дусі ОУНівської
традиції (на ідеологічних засадах націоналізму). Те саме відомо
про організацію Український національний фронт (Івано-
Франківськ, 1967) [3, с. 11—12].

При цьому організації, які ставили за мету збройну боротьбу1 з
радянською владою, не можна вважати дисидентськими. Також
«важко вважати дисидентською традиційну антиурядову підпіль-
ну діяльність, яка пов’язана, наприклад, з розповсюдженням лис-
тівок, підметних листів…» [4, с. 92].

Назви інших підпільних організацій у деяких русифікованих
містах України («Демократичний Союз соціалістів», «Партія бо-
ротьби за реалізацію ленінських ідей» тощо) явно не свідчать, що
національна ідея надихала їх учасників [3, с. 12]. Це був початок
демократичного (правозахисного) дисидентства, так би мовити, в
чистому вигляді, поза акцентуванням на національних проблемах
українців. Підпільні організації критикували режим передусім з
позицій марксизму і ленінізму. У 1958—1962 рр. усі угрупування
були викриті й розгромлені [5].

Початком українського національно-орієнтованого дисидент-
ського руху (підпільного етапу) можна вважати створення на
Львівщині Української робітничо-селянської спілки (УРСС)
(1958—1961 рр.). Підтримуючи ідеали національно-визвольної
боротьби (створення незалежної України), дисиденти прагнули
досягти мети конституційними методами, шляхом проведення
агітаційно-пропагандистських акцій. Тому УРСС можна вважати
                     

1 Не всі вони мали зброю, але всі збиралися застосувати її.
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дисидентською (підпільний етап українського національно-орієн-
тованого дисидентства, як невелика частка національно-визволь-
ного руху) (див.: рис. 1, А1). «Ця інтелігентська партія неспро-
можна була відразу переорієнтувати патріотичні сили України на
мирні методи, тому Галичина продовжувала народжувати підпіль-
ні організації старої збройної орієнтації» [6, с. 9]. «Проте, посту-
пово з початку 60-х років ідея незалежності починає нуртувати й
на Східній Україні» [6, с. 10].

Термін «дисидент» іноді неточно використовується по відно-
шенню до людей, які прямо не виступали проти політичного ре-
жиму, але критично до нього ставилися. До них можна сміливо
віднести всіх тих, які потрапляли під поняття «шістдесятники».
Були також люди, які свідомо ухилялися від будь-яких форм
«співпраці» з режимом (відмовлялися від посад, кар’єри і т. ін.) У
цьому розумінні дисидентство — ненасильницький опір (дія), а
не просто неучасть. Об’єктивно у країні, де майже зовсім не існу-
вало громадянського суспільства, дисидентство стало єдиною
формою реалізації особистості у сфері суспільного життя. У цих
умовах імпульс до соціальної дії мав переважно внутрішній хара-
ктер. «Дисидентство — це насамперед відстоювання права на ін-
акомислення» [7]. Але це не зовсім точно: дисидентство — тип
соціальної поведінки, а інакомислення — спосіб мислення. Але
дисидентство — не тероризм1.

Найбільш невизначеним і понині залишається питання про
українське національно-орієнтоване шістдесятництво, співвідно-
шення цього терміна з терміном «дисидент». Зрозуміло, що роз-
гляд його змісту пов’язаний з виходом на розгляд терміна «шіст-
десятництво» (рис. 1, С і Б).

Лібералізація сфери політики привела до «відлиги» у сфері
культури. У суспільно-культурному житті виникає таке явище,
як «шістдесятництво». Шістдесятники складали насамперед,
внутрішню моральну опозицію до радянського тоталітарного
режиму. Вони не боролися з політичним режимом, не піддавали
сумніву соціалістичні цінності, хоча наполягали (в думках) на
більш радикальній десталінізації. Серед них стало популярним
гасло «соціалізму з людським обличчям». Вони були переконані
в тому, що у співробітництві з владою, за допомогою реформ
можна очистити суспільство від нашарувань доби «культу осо-
би» [8, с. 637].
                     

1 У січні 1977 р., у зв’язку з вибухом у Москві, Хельсінська група звернулася до за-
собів масової інформації у всьому світі із закликом не використовувати термін «диси-
дент» по відношенню до терористів.
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Відбувалася переоцінка цінностей. Критичні думки формува-
лися під впливом західної, антитоталітарної радянської літерату-
ри, яка почала з’являтися, пісень бардів, поезії. Найважливішим у
формуванні світогляду шістдесятників був вплив гуманістичної
західної культури. «Щось було таке в атмосфері Європи та євро-
пейської частини СРСР… У СРСР — «діти ХХ з’їзду», за кордо-
ном — діти неореалізму. А «дитячий садок» у цих дітей був загаль-
ним — європейська культура протесту 60-х років. Сексуальна рево-
люція, хіпі, бітники, стиляги, рок, джинси. Е. Хемінгуей — вели-
кий тато шістдесятників» [9, с. 15].

«Шістдесятництво» ані за світоглядом, ані інтелектуально, ані
ідейно, ані, тим більше, політично не було монолітним. Це був
«душевний порив, моральна цілеспрямованість, розкутість духу,
бажання «обійняти небо» і виїхати в «тайгу за туманом» [10,
с. 3—4]. Чисельність шістдесятників як якогось явища суспільно-
культурного життя не можна підрахувати, бо поняття «шістдесят-
ник» розмито. «Діти ХХ з’їзду» — ті, кому до ХХ з’їзду було
близько 20 років1.

Серед «шістдесятників» було багато творчої молоді (поети,
прозаїки, художники, публіцисти), що сповідували оригінальну
тематику, нові думки, відмінні від офіційних. У системі ціннос-
тей цього покоління з’явилися несподівані для радянського мо-
рального кодексу індивідуалізм, культ свободи самовираження,
скептицизм, космополітичність культурних смаків. Вони вважали
природним своє право на розкутість, щирість почуттів, звернення
передусім до внутрішнього світу людини, прагнули відновлення
чистої естетики, культивували красу, палко бажали новизни й
подолання занедбаності своєї культури. В результаті творчість і
громадська діяльність шістдесятників стали справжнім проривом
у сформованій монолітній системі заідеологізованої культури.

Для «шістдесятників» в Україні (рис. 2) особливо болючими бу-
ли національні проблеми. Вони звертали свої погляди на національ-
ну культуру, виступали на захист рідної мови, популяризували здо-
бутки української літератури і мистецтва в народі, вивчали
вітчизняну історію за творами забутих і заборонених вчених почат-
ку ХХ ст., піддавали нищівній критиці політику русифікації2.
                     

1 Але не кожна людина з цього покоління шістдесятник. Наприклад, М. Горбачов
при своєму фонді організував конференцію «Покоління Горбачова: шістдесятники у
житті країни», але його самого навряд чи можна віднести до 60-ів. Справжній шістдесят-
ник, на нашу думку, не зробив би кар’єру по партійній лінії.

2 Було б хибним зводити коло «українського шістдесятництва» лише до борців за
національні (українські) ідеї (така точка зору є). І зовсім некоректно висувати дилему:
«Шістдесятництво: дисидентство або національно-визвольний рух?».



211

Рух українців-шістдесятників був інтелігентським по суті, але
в Україні не відчувалося такої прірви між національною інтеліген-
цією і народом, як у росіян; українські патріоти-інтелігенти іден-
тифікували себе його органічною частиною, можливо, через не-
український склад більшості міського населення та партійно-
господарської бюрократії, а також тому, що більшість їх — інте-
лігенти у першому поколінні, вихідці з українських сіл (стара
українська інтелігенція була майже поголовно знищена в довоєн-
ні роки) [3, с. 10].

«шістдесятництво» в Україні

Частка молоді, яка складала внутріш-
ню моральну опозицію до тоталітар-
ного режиму

Молодь: студенти, інженери,
вчителі…

Переоцінка цінностей: право на
розкутність, бажання новизни.
Критичні думки формувалися під
впливом європейської культури
протесту 60-х рр., пісень бардів,
антитоталітарної літератури тощо

Творча молодь: прозаїки,
поети, художники, публіцисти

Свобода художньої творчості, ін-
дивідуалізм, космополітичність.
Відхід від канонів «соціалістич-
ного реалізму»

Національні (українські)
проблеми:

Захист української мови, бо-
ротьба за збереження націо-
нальної культури тощо

Центр: Київ, Львів

частка частка

♦ поети: В. Симоненко,
М. Вінграновський,
І. Драч, Л. Костенко,
І. Стасів та ін.
♦ художники: А. Гор-
ська, Л. Семикіна, Г. За-
ливаха, Г. Севрук
♦ публіцисти: І. Дзюба,
І. Світличний, В. Мороз,
В. Чорновіл, С. Кара-
ванський, Є. Сверстюк,
В. Стус та ін.

♦ Захоплювалися тво-
рами українських пое-
тів, письменників-шіст-
десятників;
♦ Відвідували україн-
ські поетичні вечори,
вистави, клуби творчої
молоді;
♦ Були присутні на
вечорах пам’яті…
♦ Брали участь у що-
річному паломництві
до пам’ятника Т. Шев-
ченку

Рис. 2. Взаємозв’язок національно-орієнтованих шістдесятників
і усіх шістдесятників в Україні

Шістдесятництво зародилося насамперед у середовищі поетів,
письменників, критиків. Письменники мали можливість зробити
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свою думку достатньо виразною. Радянський уряд створив за до-
помогою Спілки письменників (Спілка письменників України)
свою власну монополію на літературу, тим самим борючись про-
ти появи будь-якої «альтернативи». А шістдесятники виступали у
першу чергу за свободу в питаннях художньої творчості. У пері-
од «відлиги» письменники — кожен по-своєму — почали вихо-
дити з кола жаху та «двозначності». Редакції журналів ставали
дискусійними центрами. Але контроль над творами, які публіку-
валися, як і раніше, був жорсткий. Були межі «десталінізації» у
відносинах між владою й інтелігенцією: влада не бажала, щоб
письменники були носіями правди, що не потурає політичній
владі. Велика частина літераторів здалася. У «Справі Пастерна-
ка»1 інтелігенція показала себе нездатною відкрито протистояти
тиску влади [1, с. 409]. Хрущов зробив в 1958—1960 рр. деякі
кроки у бік лібералізації культури2, але заходи виявилися недо-
статніми (виникає самвидав).

Саме у цей час починається «новітнє українське» відроджен-
ня. В Україні поетичні вечори І. Драча, Л. Костенко, М. Вінгра-
новського, В. Симоненка та ін. збирали тисячні аудиторії («рево-
люція поетів»). Плеяда блискучих літературних критиків (І. Дзю-
ба, Є. Сверстюк, В. Чорновіл, В. Мороз) повернула цьому жанро-
ві звання літератури. Нову хвилю в кінематографі представили
С. Параджанов, Ю. Іллєнко, Л. Осика. Пожвавлення в національ-
но-культурному житті привело до зростання цікавості в суспільс-
тві до театрального мистецтва. Більш плідною стала творчість
композиторів. Відбулися зміни у спрямованості образотворчого
мистецтва. Нові імена, ідеї з’явилися в гуманітарних науках: іс-
торії, археології, літературознавстві, мистецтвознавстві. Звичай-
но, коло «шістдесятників» було значно ширшим. До них горну-
лися молоді вчені, вчителі, студентство. Шістдесятники обмежу-
валися вимогами національного просвітянства.

Українське національно-орієнтоване шістдесятництво зосере-
джувалося головним чином у Києві та Львові. Тут відбувалися
українські поетичні вечори, вистави, вечори пам’яті. Молодь

                     
1 1958 рік — присудження письменнику Б. Пастернаку Нобелевської премії за роман

«Доктор Живаго», який був заборонений у Радянському Союзі (у 1956 р. журнал «Но-
вый мир» відхилив роман): більшість письменників підтримала виключення його зі Спілки
письменників.

2 У 1962 р. Хрущов спробував оминути опір консерваторів за допомогою інтеліген-
ції (підтримав публікацію двох творів, які до цього ніхто не наважувався надрукувати —
поему Є. Євтушенка «Сталінські нащадки» та повість «Один день Івана Денисовича»
О. Солженіцина). Але підтримка цих публікацій стала єдиним актом Хрущова-ліберала
[11].
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брала участь у щорічному паломництві до пам’ятника
Т. Г. Шевченку. Усе це до 1965 р. — на офіційно дозволених за-
ходах.

Але зіткнення їх з системою було неминучим. Поступово
шістдесятники почали гуртуватися в офіційно зареєстрованих
громадсько-культурних організаціях: у Києві — Клуб творчої
молоді «Сучасник» (голова — Л. Танюк), у Львові «Пролісок»
(на чолі з М. Косовим). Тут почали лунати гострі думки і заборо-
нені слова — «Україна», «нація», поширювалася «крамольна» лі-
тература, зароджувався самвидав.

Перший секретар ЦК КПРС та його українські однодумці бу-
ли рішуче налаштовані взяти інтелектуальне життя під свій конт-
роль. У 1962 р. після відвідання М. Хрущовим виставки альтер-
нативного мистецтва в Академії мистецтв відбулося чергове
картання діячів культури. Того ж року на зустрічі в Кремлі з дія-
чами культури та мистецтва Хрущов піддав критиці творчість
художника Е. Неізвєстного, автора терміна «відлига»
І. Еренбурга, київського письменника-фронтовика В. Некрасова
та ін. У виступі 18 березня 1963 року М. Хрущов закликав інтелі-
генцію керуватися у своїй творчості принципами партійності.

Спочатку в Україні стали обмежувати публікації «шістдесят-
ників» у літературних журналах, потім в українській партійній
пресі почалося цькування творчої молоді. Особливо дісталося І.
Дзюбі, І. Драчу, Л. Костенко, Є. Сверстюку. Відповідальний за
ідеологічну чистоту секретар ЦК Компартії України А. Скаба
критикував поетів за «формалістичні викрутаси». Клуби творчої
молоді було закрито. «Шістдесятників» звинувачували у «форма-
лізмі», «космополітизмі», «відході від марксизму-ленінізму».
1962 року відбулася фізична розправа (перша!) над вільнодумним
поетом В. Симоненком, гостропубліцистична поезія якого була
спрямована, зокрема, проти русифікації.

Ці події стали промовистим свідченням рішучості Хрущова та
керівництва УРСР відновити дисципліну серед інтелігенції. Час-
тина «шістдесятників» так і залишилася на позиції культурницт-
ва, частина «переорієнтувалась», але інші піднялися до ідеологіч-
но-політичного протистояння із системою, еволюціонуючи в бік
дисидентства й правозахисного руху (рис. 1, Б1).

Отже, дисиденти частково вийшли з шістдесятників, «самі ж
шістдесятники так і залишилися помірною фрондою…» [9]. Але,
на наш погляд, це є достатньо природним, що вони як певна по-
коліннєва цілісність продемонстрували нездатність «все» відразу
«побачити, усвідомити і жахнутися» [10, с. 3]. Звинувачення на
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адресу шістдесятників («імітація діяльності», «невміння мисли-
ти», «ціле покоління неначе перекинулося в дитинство людства,
коли світосприйняття було переважно емоційним, їх символ —
не піднятий кулак, а фіга в кишені» тощо [9, с. 16]) об’єктивно
необґрунтовані. Громадянське суспільство формується поступо-
во. Неможливо зробити стрибок з тоталітарної системи відразу в
демократичне суспільство. Дуже важко було після стількох років
духовного рабства підписатися під словами поета О. Галича1 :

«Я обираю свободу,
Я п’ю з нею нині на “Ти”.
Я обираю Свободу
Норильська і Воркути»

Рух українських національно-орієнтованих дисидентів не був
монолітним. У цілому їх можна поділити на «культурників», тих
хто прийшов до боротьби з режимом через культурно-освіті проб-
леми (тобто хто переріс з національно-орієнтованого шістдесятни-
цтва у дисидентство) і «політиків», тих хто с самого початку ста-
вив перед собою політичні цілі і завдання (це, як правило, пред-
ставники підпільного руху в Західній Україні, які прагнули
досягти незалежності України конституційним шляхом, і пред-
ставники демократичного (правозахисного) руху).

Поява дисидентства в СРСР (у Москві) датується початком
60-х років2. В Україні дисидентство почало формуватися ще у
1955 році, коли політв’язні мордовських таборів (представники
національно-визвольного руху Західної України) написали «від-
критий лист» до ООН. Це був перший документ, у якому уза-
гальнювалися основні вимоги українського національного руху.
Неконфронтаційний характер вимог пояснювався бажанням
сприяти пробудженню національної самосвідомості українців, а
також уникнути переслідувань з боку каральних органів.

Серед дисидентів, які намагалися боротися за незалежність Украї-
ни конституційним шляхом, першими були Левко Лук’яненко3 та

                     
1 О. Галич — радянський поет, сценарист, драматург, автор і виконавець своїх пі-

сень. Народився у Дніпропетровську (Катеринославі) у 1918 р. Помер у Парижі у 1977 р.
2 1960 р. — поява першого самвидаву — журналу «Синтаксис». Олександр Гінзбург

був заарештований і засуджений до двох років ув’язнення. 1966 р. — після судового
процесу над письменниками А. Синявським і Ю. Даніелем — з’являються перші форми
громадянської активності: петиційні кампанії на захист письменників [12].

3 Л. Лук’яненко — юрист, 1958 р. закінчив юридичний факультет МГУ. На той час
працював у місті Радехові на Львівщині.
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Іван Кандиба1 (організація Українська робітничо-селянська спілка,
яка діяла в Західній Україні в 1958—1961 рр.). УРСС уперше в
післявоєнній історії склала ґрунтовну програму на 22 сторінки і
чітко наголосила, що є спадкоємицею ідеї боротьби за самостій-
ність України і так само чітко підкреслила відсутність організа-
ційної спадкоємності з попередньою збройною боротьбою. Про
методи боротьби за самостійність України у програмі написано:
«Методи досягнення нашої мети — мирні, конституційні» [6, с.
9]. Тобто українське національно-орієнтоване дисидентство на-
буває демократичного забарвлення. У січні 1961 р. у Львові від-
бувався суд над членами спілки. Їх засудили до різних термінів
ув’язнення2.

Щодо «культурників», то інерція десталінізації початку 60-х
років призвела до активізації процесу переростання частки наці-
онально-орієнтованого шістдесятництва у дисидентство. У від-
криту демонстрацію проти русифікації перетворилася конферен-
ція з проблем української культури та мови в Київському
університеті (1963 р.), традицією стали щорічні збори інтелігенції
біля пам’ятника Шевченку в Києві, шквал протестів серед керів-
них діячів літератури викликала підозріла пожежа в бібліотеці
Академії наук України у травні 1964 р., яка зруйнувала тисячі
книжок і документів з української історії та культури.

Із середовища «шістдесятників» вийшли дисиденти
Л. Костенко, В. Симоненко, І. Світличний, Є. Сверстюк, М. Він-
грановський, А. Горська, І. Дзюба, В. Стус, М. Осадчий, І. та
І. Калинець, М. Горбаль, І. Гель, брати Горині та ін. Усі вони
прагнули досягти громадянських свобод і реалізації національних
прав (становище України в складі СРСР, русифікація, утиски на-
ціональної інтелігенції й культури, мовна проблема, та ін.), але в
рамках існуючої ідеології. Їхні погляди були різнобічні та знач-
ною мірою суперечливі.

Ідеологічний спектр дисидентського руху в Україні був над-
звичайно широким: від марксистської платформи (П. Григорен-
ко) до націонал-комуністичної (І. Дзюба), а від неї аж до платфор-
ми, близької інтегральному націоналізму Д. Донцова та ідеології
ОУН (В. Мороз).

Український дисидентський рух розвивався в різних формах
— переважно самвидав (безцензурні видання), листи-звернення
                     

1 І. Кандиба — юрист, закінчив юридичний факультет Львівського університету.
Працював у місті Глиняни.

2 Л. Лук’яненко відсидів понад 27 років у 10 таборах і у п’яти засланнях. І. Кандиба
був засуджений до 15 років.
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до керівних органів УРСР і СРСР та на адресу міжнародних ор-
ганізацій (процес «підписантів»), критичні публікації в закордон-
них засобах масової інформації, малочисельні демонстрації проти
радянської влади, створення правозахисних організацій.

Дисидентство було загальноукраїнським явищем, але голов-
ними центрами дисидентської активності залишалися Київ і
Львів. Існували особливості дисидентів Західної України і Схід-
ної: на Заході країни дисидентські групи планували вихід з СРСР,
хоча і демократичним шляхом; на Сході, у Києві, Одесі, як пра-
вило, українське національно-орієнтоване дисидентство ще на
початковому етапі поєднувалося з правозахисним дисидентст-
вом. На відміну від «шістдесятників», які траплялися навіть на
високих щаблях компартійно-радянського апарату, дисидентів
було мало.

Коли в 1963—1965 рр. шістдесятників припинили публікувати
в журналах і газетах (наприклад, твори Л. Костенко, В. Симонен-
ка, Є. Сверстюка, М. Винграновського), дисиденти-«культурни-
ки» почали їх друкувати в самвидаві, в україномовних виданнях
у Польщі (газета «Наше слово», «Український календар»), Чехо-
словаччини (журнали «Дукля», «Дружно вперед» і «Народний
календар») [13].

Будучи спочатку суто літературним, переважно поетичним,
самвидав у 1963—1965 рр. стрімко політизувався, з’явилася полі-
тична публіцистика, часто анонімна. Найвідомішими авторами
політичного самвидаву першої половини 60-х років були: І. Дзю-
ба, Є. Сверстюк, І. Світличний, Л. Плющ, В. Мороз, В. Чорновіл.
Український самвидав загалом був зосереджений на національній
проблемі, яка розглядалася в політичному, історичному та куль-
турному аспектах.

Один із найбільш відомих зразків самвидаву середини шістде-
сятих років — анонімний памфлет «З приводу процесу над По-
гружальським», написаний Є. Сверстюком та І. Світличним, який
був присвячений пожежі в бібліотеці Академії наук Україні 24
травня 1964 р. У статті ставилася під сумнів офіційна версія ви-
никнення пожежі та стверджувалося, що це ще одна акція вини-
щення спадщини українського народу.

Окрім цього памфлету через самвидав поширювалися статті, у
яких критично оцінювалося становище СРСР: «Про стан і зав-
дання українського визвольного руху», «Про сучасне і майбутнє
України», «Націоналісти?», «Українська освіта в шовіністичному
зашморзі», «Відповідь матері В. Симоненка — Щербань Г. Ф.»,
«Лист до письменниці України Вільде та її земляків, які бояться
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правди»; книжки: «На багряному коні революції», «Україна та
українська політика Москви» М. Прокопа, «Сучасна література в
УРСР» І. Кошелівця, «Вивід прав України» (Мюнхен) тощо [14,
с. 49—50, 56, 63—65; 15, с. 49].

Широко циркулювала в самвидаві публіцистика Валентина
Мороза1. Ідеологічно В. Морозу була близька концепція інтеграль-
ного націоналізму Д. Донцова та ідеологія ОУН. Він вважав, що
необхідна озброєна боротьба проти радянської влади2.

Разом з Морозом поширював самвидав у Луцьку також Дмит-
ро Іващенко3. У Львові Богдан і Михайло Горині4 організували
видання і поширення самвидаву. Вони підтримували стосунки з
В. Морозом та іншими дисидентами. Художник з Івано-
Франківська (1961—1965) Опанас Заливаха збирав касети із за-
писами віршів В.Симоненка, Івана Драча, Ірини Жиленко. Спіл-
куючись зі Світличним, І. Дзюбою, Є. Сверстюком, братами Го-
ринями він, за його словами, зрозумів суть «московської
імперії»5. Окрім вищезазначених авторів самвидав розповсюджу-
вали І. Гель, М. Осадчий, М. Зваричевська, О. Мартиненко та ін.
До 1965 р. рух дисидентів-шістдесятників не зустрічав сильного
опору влади.

Прихід до влади групи Брежнєва наприкінці 1964 р. ознамену-
вався, за висловом тодішнього голови КДБ СРСР В. В. Семичас-
тного, «певним пожвавленням антирадянської діяльності окре-
мих осіб» [4, с. 48]. Справді новим було не «пожвавлення», а
якість деяких крамольних для керівництва країни виступів.

Щоб «заспокоїти» українських дисидентів, П. Шелест санкці-
онував заплановані КДБ акції. У серпні-вересні 1965 року поча-
лися арешти. В Києві та західних областях України за вільнодум-
ство було заарештовано близько 3 десятків осіб. Більшість
заарештованих мали пряме чи посереднє відношення до виготов-
лення і поширення самвидаву. Преса про арешти не повідомляла.
Проти більшості заарештованих було висунуто звинувачення в
«антирадянській агітації і пропаганді». Це викликало перший в
                     

1 В. Мороз у 1964 р. був викладачем Луцького педагогічного інституту, потім Івано-
Франківського.

2 На наш погляд, цю платформу не можна відносити до поняття «дисидент-
шістдесятник» (див. поняття «дисидент»).

3 Викладач кафедри української мови та літератури Луцького педагогічного інституту.
4 Б. Горинь на той час — працівник Львівського державного музею українського ми-

стецтва, виступав у пресі як літературний критик. М. Горинь — психолог. Підтримував
зв’язки з підпіллям ОУН.

5 У 1964 році до ювілею Т. Г. Шевченка разом з А. Горською, Л. Семикіною, Г. Сев-
рук і Г. Зубченком створив вітраж у Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка. Вітраж
був знищений владою як «націоналістичний».
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Україні (і в СРСР у післясталінський період) відкритий і колек-
тивний політичний протест. 4 вересня 1965 року Іван Дзюба1 ви-
користав для цього свій виступ перед прем’єрою кінофільму «Ті-
ні забутих предків». Йому було доручено вітати творців фільму
від імені киян. Увійшовши на трибуну переповненого кінотеатру
«Україна», після кількох вступних слів Дзюба сказав, що свято
національного мистецтва затьмарене численними арештами, і по-
чав перераховувати прізвища заарештованих. Дзюбу підтримали
Ю. Бадзьо2, В. Стус3, В. Чорновіл4. Під листом-протестом підпи-
салося ще 140 присутніх. У листопаді 1965 року до протесту на за-
хист заарештованих приєдналися 48 діячів культури та науки (авіа-
конструктор О. Антонов, поети І. Драч і Ліна Костенко,
композитори Г. і П. Майбороди, кінорежисер С. Параджанов та ін.).
Надіславши листа в ЦК КПРС і ЦК КПУ, вони розпочали процес
«підписантів» — своєрідну форму дисидентського руху. «Підписа-
нтами» стали кількасот представників української інтелігенції.

Але все ж із січня 1966 року почалися судові процеси над ти-
ми, хто був заарештований у серпні-вересні 1965 року (в Луцьку,
Івано Франківську, Києві та Львові). 17—20 січня 1966 року у
Луцьку відбувся перший процес (над В. Морозом і Д. Іващен-
ком). Вони були осуджені за «націоналістичну, антирадянську
пропаганду та агітацію»: В. Мороз був засуджений до 4 років,
Д. Іващенко до 2 років ув’язнення у таборах суворого режиму.
О. Заливаху судили в Івано-Франківську та присудили до 4 років
ув’язнення і заборону малювати («засуд, гідний пам’яті Т. Г. Шев-
ченка!») [16, с. 462]. У Львові разом судили М. і Б. Горинів,
І. Геля та М. Зваричевську. М. Горинь був засуджений до 6 років
таборів сурового режиму5, а Б. Горинь — на 3 роки6.

Серед заарештованих було 7 киян, з яких найбільш відомою
постаттю був Іван Світличний. Він був засуджений на 2 роки
(1965—1966 — СІЗО КДБ), але його відпустили через 8 місяців
«за нестачею доказів»: харизматичність особистості Світличного
були настільки великі, а протести з приводу арешту настільки ба-
гаточисельні, що влада не наважилась тоді його судити [17].

                     
1 І. Дзюба — критик, публіцист; на той час працював у видавництві «Молодь», аспі-

рант Київського педагогічного інституту.
2 Ю. Бадзьо — на той час аспірант Іінституту літератури Академіїї наук УРСР.
3 В. Стус — на той час аспірант Інституту літератури АН УРСР.
4 В. Чорновіл — на той час журналіст газети «Молода гвардія».
5 У 1971 р. вийшов на свободу, брав участь у роботі УГГ. У 1981 р. був удруге заа-

рештований (1981—1987 рр.).
6 Після звільнення у 1968 р. підтримував зв’язки з київськими і московськими диси-

дентами, членами московської ГГ і УГГ.



219

Усіх заарештованих судили за «антирадянську агітацію і про-
паганду» (ст. 62 КК УРСР). Вироки були — від кількох місяців
до 6 років таборів суворого режиму. Кілька людей були засудже-
ні умовно. Усього під час судових процесів були засуджені та
опинилися в таборах Мордовії 20 осіб.

Паралельно розгорталися утиски тих, які співчували заареш-
тованим. Але П. Шелест не бажав загострювати ситуацію, виступ
у кінотеатрі «Україна» було кваліфіковано як «антигромадський
вчинок». Це дозволяло обмежитися мінімумом санкцій (звіль-
нення з роботи, відрахування з аспірантури тощо).

Під впливом масових арештів 1965 року І. Дзюба взявся за ви-
вчення причин, що зумовили протест української інтелігенції. У
вересні-грудні 1965 року свої пошуки він узагальнив у памфлеті
«Інтернаціоналізм чи русифікація?», який був використаний як
додаток до листа ЦК КПУ. Це була перша післявоєнна праця
українського опозиційного руху, яка містила розгорнуту програ-
му культурних і політичних вимог. Не відходячи від позицій ра-
дянської ідеології, Дзюба піддав критиці офіційну концепцію з
національного питання, зокрема тезу про незмінність політики
партії у цій сфері, про рівність українців та росіян в Україні та
ідею майбутнього злиття націй за комунізму. Максимальна вимо-
га памфлету мала досить зважений вигляд — повернення партій-
ного керівництва до забутих принципів ленінської національної
політики. У завершальній частині своєї праці І. Дзюба доводив і
засуджував політичну та моральну відповідальність українського
керівництва за принижене становище України у складі Радянсь-
кого Союзу. Ознайомившись із працею Дзюби, партійна і держа-
вна верхівка республіки звільнила автора з роботи і вимагала від
нього публічно зректися написаного1.

У другій половині 60-х років сталися зміни в самвидаві: стала
переважати відкрита публіцистика, статті та листи протесту з
приводу репресій. Після судових процесів 1966 року В. Чорновіл
написав книгу «Правосуддя чи рецидиви терору?», у якій він
аналізував результати судових процесів. Ця робота і стаття Дзю-
би стали найпопулярнішими в українському самвидаві. Вони бу-
ли видані за кордоном українською та європейськими мовами і

                     
1 У 1972 р. Дзюба був виключений з СП України. Політв’язень (1972—1973 рр. —

СІЗО КДБ). Під тиском КДБ І. Дзюба публічно визнав, що відчував на собі вплив бур-
жуазної пропаганди імперіалістичних спецслужб, «осудив» закордонних видавців своєї
праці «Інтернаціоналізм…». Після «покаяння» засуджений до 5 років позбавлення волі,
але незабаром був помилуваний. Міністр культури України (1992—1994 рр.), Герой
України (2003 р.), академік Національної АН України.
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відкрили українському зарубіжжю людей нового українського
опору, чуждих для більшості емігрантів своїм ставленням до со-
ціалізму і марксизму, але щиро відданих Україні і мужніх обсто-
юванні її блага [3, с. 18].

Крім книг Чорновола і Дзюби, досить активно поширилися
публіцистичні виступи С. Караванського, написані у формі скарг
у відповідні радянські інстанції. Караванський наводив скрупу-
льозні докази русифікації України і повної невідповідності руси-
фікаторської політики партійним програмним документам і ра-
дянським законам [3, с. 24].

У другій половині 60-х український самвидав збагатився стат-
тями Є. Сверстюка («Собор у риштуванні»), В. Стуса («Місце в
бою або розправа?») на захист І. Дзюби; М. Брайчевського
(«Возз’єднання чи приєднання?») — про історію відносин Украї-
ни та Росії; Л. Плюща (писав під псевдонімами Лоза, Малоросе
тощо) і В. Мороза. Останній, ще перебиваючи в мордовському
таборі, передав на волю «Репортаж із заповідника імені Берії»
(був виданий у ФРН), а звільнившись написав статті: «Серед сні-
гів» (що закликала до «апостольського» служіння Україні) і
«Хроніка опору» — про руйнування української культури та ру-
сифікацію1. 21 жовтня 1967 р. твір Чорновола «Лихо з розуму»
було передано в ефір закордонною радіостанцією «Свобода». М.
Осадчий по звільненні віддав у самвидав книгу «Більмо» — ав-
тобіографічну повість з описом арешту, суду та табірних років.
Досить широко ходив у самвидаві колективний лист творчої мо-
лоді Дніпропетровська, за який отримали табірні терміни І. Со-
кульський, М. Кульчинський і В. Савченко [3, с. 25]. Були запу-
щені в самвидав описи процесів 30-х років, зокрема, суд над
режисером Л. Курбасом.

Поширювався в Україні й російський самвидав. У цьому ве-
лика заслуга Леоніда Плюща2, який розмножував у Києві приве-
зені ним з Москви рукописи3. Плющ організував переклад росій-
ською мовою кращих творів українського самвидаву для передачі

                     
1 Його статті були прийняті українською інтелігенцією неоднозначно (зокрема його

різкий осуд зречення І. Дзюби, а також міркування про національну ідентичність). Удру-
ге політв’язень (1970—1979 рр.).

2 Математик, публіцист. До 1968 р. інженер інституту кібернетики АН УРСР. Виго-
товляв, розповсюджував документи «антирадянського спрямування». Брав участь у
складанні листів і звернень аналогічного характеру. Член Ініціативної групи із захисту
прав людини СРСР (з 1969 р.) [17].

3 «Технологія влади» Авторханова, твори Солженіцина і запис його виключення зі
спілки письменників, ст. А. Сахарова «Роздуми про прогрес», запис суду над Б. Пастер-
наком.
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до Москви і за кордон. Там стали відомі «Інтернаціоналізм чи ру-
сифікація?» Івана Дзюби, «Лихо з розуму» В’ячеслава Чорновола
та інші твори. Крім того, Плющ був українським кореспондентом
«Хроніки поточних подій».

Таким чином традиційна підпільна і таємна антирадянська ді-
яльність з її соціалістичною в масі своїй фразеологією ніби відсу-
вається на другий план. А на перший план виходить цілком легаль-
на опозиційна активність, яка мала, до того ж, більш широкі ауди-
торію та сферу впливу. Інтенсивними стали зв’язки деяких «ан-
тирадянщиків» із суспільством і творчою інтелігенцією. З’яви-
лося впливове та незнищуване середовище, опозицію стало вкрай
складно повністю ізолювати від її соціальної бази або оточити
стіною мовчання.

Сплеск репресій у 1965—1966 рр. супроводжувався доволі
масштабним ідеологічним поворотом. У республіці пройшли від-
криті партійні збори, у яких засуджували «відщепенців», у газе-
тах з’явилися статті, спрямованні проти «буржуазної ідеології» та
«українського буржуазного націоналізму». Пожорсткішала цен-
зура. ЦК КПУ ухвалив низку «закритих» постанов, що стосува-
лися виправлення «ідеологічних помилок» у роботі деяких жур-
налів («Вітчизна», «Жовтень» та ін.), кіностудії ім. О. Довженка.

У 1967 р. у структурі КДБ було створено спеціальне «п’яте
управління», на яке було покладено обов’язки боротьби з «ідео-
логічними диверсіями», а по суті, з інакодумцями. Але громадсь-
ко активна частина дисидентів, яка залишилася на волі, продов-
жувала діяльність.

Після певного послаблення боротьби з 1968 р. діяльність ди-
сидентів знову активізувалася. Однією з причин розквіту дисидент-
ського руху наприкінці 60-х — на початку 70-х років стала часткова
реабілітація Сталіна (заклики до «об’єктивної та зваженої» оцін-
ки Сталіна). Це не залишилося поза увагою інтелігенції, вона не
прийняла просталінського корегування ідеології, яке справедливо
пов’язувалося з новими обмежуваннями свободи [4]. Дедалі бі-
льше інакодумців відійшло від пропозиції поліпшення радянської
системи, рух набув яскраво вираженого антитоталітарного харак-
теру. Починалася нова доба, епоха ідеологічної кризи радянсько-
го комунізму.

На зміну неорганізованому потоку українського самвидаву з
1970 р. у Львові почали таємно друкувати журнал «Український
вісник» (редактором був В. Чорновіл), який подавав інформацію
про події суспільно-політичного життя, що замовчувалися пре-
сою. Упродовж 1970—1972 рр. вийшло 6 номерів часопису. Бю-
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летень мав кореспондентів у 10 обласних центрах України. КДБ
зміг присікти розповсюдження цих матеріалів в Україні, однак на
Заході вони були опубліковані.

До 1968 року ставлення влади до українського дисидентцва
було відносно м’якішим, ніж до учасників правозахисного руху
загальнодемократичного спрямування, який ширився у Харкові,
Одесі, Чернівцях, Ворошиловграді, Запоріжжі, Донецьку1. Пря-
мим репресіям у той час піддавалися лише ті борці за національні
права, чиї дії мали міжнародний резонанс (наприклад, В. Чорно-
віл, його праця «Лихо з розуму» була опублікована на Заході) і ті,
хто безкомпромісно виступав проти радянського режиму (члени
націоналістичних організацій) [13]. Після чеських подій 1968 р.,
коли рух дисидентів-шістдесятників став набувати організацій-
них форм, починається загальне посилення жорсткого режиму.

У партійних верхах відбувалася своя боротьба: почались атаки
на П. Шелеста за «націоналістичні перегини». Тому, рятуючи се-
бе, у 1970 р. Шелест знову ініціював арешти інтелігентів-інако-
думців.

Арешти посилилися 1972 року після приходу до влади В. Щер-
бицького, який разом із секретарем ЦК з ідеології Маланчуком і
керівником КДБ України Федорчуком у рамках боротьби з
«українським буржуазним націоналізмом» влаштував масовий
погром українських дисидентів. У 1970—1972 рр. було заареш-
товано понад 100 осіб (В. Чорновіл2, І. Світличний3, І. Гель4, Л.
Плющ5, Є. Сверстюк6, В. Стус7 та ін.). Деякі дисиденти були ізо-
льовані в психіатричних лікарнях, решта зазнавала позасудових
переслідувань. Незалежно від просвітянського самвидавівського
руху виникли окремі самостійні групи, члени яких також були
                     

1 Наприклад, у 1969 році були заарештовані та засуджені на великий термін четверо
харківчан за те, що вони підписали лист до ООН Ініціативної групи захисту прав люди-
ни в СРСР.

2 Був засуджений до 6 років ув’язнення і 3 років заслання за «антирадянську агіта-
цію та пропаганду». Покарання відбував до 1978 року.

3 З 1972—1978 рр. — ув’язнений, а з 1978—1983 — на засланні.
4 1966—1968 — відбував термін у таборах Мордовії, 12 січня 1972 року заарештова-

ний удруге. У серпні засуджений за ст. 62 ч. 2 КК УРСР на 10 років таборів особливого
(камерного) режиму, 5 років заслання.

5 Заарештований у 1972 р., у 1973 році Київський суд винудив його до лікування у
психіатричній клініці Дніпропетровська. Емігрував у 1976 році до Франції. Закордонний
представник УГГ.

6 1972 року — заарештований і в березні 1973 засуджений за статтею 62 ч. I КК
УРСР за виготовлення і розповсюдження документів «самвидаву» до семи років таборів
(відбував у ВС — 389/36 у Пермській області) та п’яти років заслання.

7 В. Стус — ув’язнений з 1972—1978 рр., повернувшись до Києва, продовжив право-
захисну діяльність, за що у 1980 році знову був заарештований. Вирок — 10 років табо-
рів.
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заарештовані у цей час. У результаті повністю було паралізовано
самвидав, частина української інтелігенції припинила свою диси-
дентську діяльність, публічно покаявшись.

Арешти підірвали українське національно-орієнтоване диси-
дентство. Одначе 1975 року воно відновилось у правозахисній
формі. Почався новий період дисидентського руху — Гельсін-
ський. Цього року СРСР підписав Заключний Акт Гельсінських
угод, які включали статті щодо гарантії громадянських прав і
свобод. Серед них була й стаття про неприпустимість пересліду-
вання громадян за політичні переконання. Спираючись на цю нор-
му міжнародного права, дисиденти зробили спробу відстояти пра-
во на інакомислення. Академік А. Сахаров у травні 1976 р. скли-
кав у Москві прес-конференцію для західних журналістів. На ній
було оголошено про утворення в СРСР групи сприяння виконан-
ню Гельсінських угод.

У 1976 р., коли сформувалася Московська Гельсінська група,
Україна першою з неросійських республік підтримала цю ініціа-
тиву. 9 листопада 1976-го була створена Українська Гельсінська
група — перша відкрита неофіційна громадська асоціація в
Україні. Її творцем і керівником став Микола Руденко1. Фундато-
рами Групи були письменник Олесь Бердник, генерал Петро Гри-
горенко (помер у США), юрист Іван Кандиба, юрист Левко
Лук’яненко, інженер Ярослав Маринович, студент Микола Мату-
севич, учителька Оксана Мешко, поет і прозаїк Микола Руденко,
біолог Ніна Строката, вчитель Олекса Тихий.

Вступ П. Григоренка до Гельсінської групи — свідчення її тіс-
них контактів з московськими правозахисниками й особливо з
Московською Гельсінською групою. Члени МГГ відзначили, що
в умовах України створення Гельсінської групи є актом великої
мужності і що діяльність її членів зустрічає виняткові перепони:
у столиці України немає кореспондентів західних газет і дипло-
матичних представників, яким можна було б передати інформа-
цію про порушення гуманітарних статей Заключного Акта Гель-
сінських угод. Члени МГГ заявили, що допомагатимуть Україн-
ській групі в передачі інформації кореспондентам і представни-
кам глав урядів, які підписали Заключний Акт.

Загалом УГГ визначила собі широке коло завдань: ознайом-
лювати українське суспільство з Декларацією прав людини ООН1,
                     

1 Учасник В.В. війни. Член СП УРСР (1947—1975). На пленумі правління СП ви-
ступав із критикою русифікації. Член радянського відділення Міжнародної Амністії. Ав-
тор творів, що розповсюджувалися в самвидаві: «Я свободен», «Крест». У квітні 1975 р.
М. Руденку було пред’явлено обвинувачення за ст. 187 УК УКР. ССР [18].
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ООН1, збирати докази порушення владою прав людини, національ-
них прав в Україні, вільного обміну інформацією та ідеями. Це бу-
ла єдина з усіх правозахисних організацій, яка не розпалася.
«Отже, опертя на Прикінцевий Акт ставило боротьбу за україн-
ські національні інтереси на міжнародно-правову основу і вводи-
ло в контекст загальноєвропейського демократизаторського про-
цесу» [6, с. 13]. Група робила наголос на законності та демок-
ратії, а не на ідеологічних доктринах націоналізму або марксиз-
му. Це був корінний поворот в історії Української політичної дум-
ки. УГГ повністю зосередилася на українській національний проб-
лемі. Про це свідчить не тільки її програмний документ, а й інші
документи Групи (до кінця 1980 р. Українська Гельсінська група
випустила 30 декларацій і звернень, зокрема 18 меморандумів і
10 інформаційних бюлетенів) [3, с. 44]. Усі вони присвячені загаль-
ним або приватним аспектам національної проблеми.

Правозахисний український рух привернув увагу урядів і за-
конодавців багатьох країн світу до проблем України. У листопаді
1976 року у Вашингтоні створено Комітет Гельсінських гарантій
для України, до складу якого увійшли представники відомих за-
рубіжних правозахисних організацій. У своєму зверненні до
країн — учасниць Белградської наради влітку 1977 року Україн-
ська Гельсінська група наголошувала, що Україна, увійшовши до
складу СРСР, утратила свій суверенітет, свою державність. «Ми
глибоко шануємо культуру, духовність, ідеали російського наро-
ду, але чому Москва має вирішувати за нас на міжнародних фо-
румах… ті чи інші проблеми, зобов’язання?». Кожен народ, іш-
лось у зверненні, має жити в спілці демократичних держав
«вільним чинником, незалежним творчим духом. Народ має бути
господарем своєї землі, своєї традиції, своєї волі до побудови
кращого життя — для всіх, для кожного» [3]. Здобуття суверені-
тету України, на думку авторів документа, можливе лише за умо-
ви розв’язання загальнодемократичних завдань — досягнення ре-
альної свободи слова, волевиявлення, в’їзду та виїзду зі своєї
країни, вільного поширення своїх ідей та ознайомлення з ідеями
інших людей, вільного створення творчих, мистецьких, наукових
асоціацій тощо. Автори пропонували звільнити всіх політв’язнів і
скасувати відповідні статті в кримінальних кодексах союзних рес-
публік і СРСР, забезпечити вільний обмін інформацією, ліквідува-
                     

1 Радянське суспільство не було ознайомлене з Декларацією. Про це свідчить такий
факт: у Ленінграді на політичному процесі над дисидентами суддя грізно запитав одного
з підсудних: це ви автор антирадянського документа «Загальна Декларація Прав Люди-
ни»? [19]…
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ти цензуру. Пропонувалося також засудити на рівні Організації
Об’єднаних Націй саму ідею вбивства та війни.

Незважаючи на те, що Українська Гельсінська група діяла ціл-
ком легально, у межах радянської Конституцій і підписаних
СРСР міжнародних угод, вона стала об’єктом жорстоких пере-
слідувань з боку влади.

25 грудня 1976 року були проведені обшуки у кількох членів
Української Гельсінської групи. Це був перший крок наступу
влади на Гельсінській рух. Перші арешти були проведенні одно-
часно в Московській і Українській Гельсінських групах: 3 лютого
1977 був заарештований у Москві Олександр Гінзбург, 4 і 5 лю-
того в Україні — М. Руденко та О. Тихий. У квітні були арешто-
вані М. Матусевич і М. Маринович, у грудні — Л. Лук’яненко. У
листопаді 1977 р. П. Григоренку було дозволено поїхати до США
в гості до сина, і незабаром він був позбавлений радянського
громадянства.

Після арешту Руденка й Тихого до Української Гельсінської
групи у 1977—1978 рр. були прийняті нові члени. Від створення
групи 1976 року до 1985 року до групи вступило 41 і було засу-
джено 36 осіб, з них за гратами померли О. Тихий, Ю. Литвин, В.
Марченко та В. Стус [6, с. 14].

В умовах України вражаючим актом громадянської мужності
була саме заява про вступ до незалежної групи. У 1978 р. УГГ
почала випускати інформаційні бюлетені. Вони відображали ос-
новні факти переслідування учасників українського національно-
го руху, зокрема членів УГГ, і становище українських політ-
в’язнів. У цих бюлетенях публікувалися самвидавівські докумен-
ти, теж головно про репресії проти учасників українського націо-
нального руху і про долю його заарештованих учасників.

Політичні арешти 1979—1980 рр. на Україні передусім були
спрямовані проти учасників Гельсінської групи. При цьому ши-
роко використовувалися кримінальні звинувачення, сфабрикова-
ні за допомогою міліції або негласних співробітників КДБ. З 14
членів УГГ в 1979—1980 рр. 6 засуджені за кримінальними зви-
нуваченнями1. Це було незграбною спробою прикрити факт роз-
грому суспільної групи, створеної на основі Заключного Акта
Гельсінкських угод.

Водночас діячів українського самвидаву, які діяли анонімно, і
тому менше відомих на Заході, ніж члени УГГ, судили «за анти-
                     

1 Їм дали порівняно невеликі терміни ув’язнення (два-три роки), але у таборах їм
знову висунули нові звинувачення і засудили на довгі терміни (В. Стрільців,
В. Овсієнко, В. Стус, Я. Лесів, П. Січко, В. Січко та ін.) [3, с. 32].
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радянську агітацію і пропаганду» та давали максимальні терміни
(як і членам УГГ, яких судили за цією статтею). Так були засу-
джені Степан Хмара, Віталій Шевченко та Олександр Шевченко,
які здійснювали випуск «Українського вісника» в 1973—1975 рр.,
а також інші автори українського самвидаву (Юрій Бадзьо, Дми-
тро Мазур, Василь Курило, Григорій Приходько, Павло Чорний
та ін.).

До 1981 року, коли був заарештований останній, хто залишив-
ся на волі член Української Гельсінкської групи — Іван Кандиба,
всі учасники УГГ опинилися в ув’язненні, і до кінця 1983 року
жоден з них на свободу не вийшов: у кого підходив термін звіль-
нення, той, не виходячи з табору, отримував новий вирок. Тільки
так владі вдалося припинити діяльність Української Гельсінксь-
кої групи. Навколо репресованих утворилася інформаційна бло-
када. Така ж ситуація склалася і в Москві1. Відкрите дисидентст-
во стало неможливим.

Українське національно-орієнтоване дисидентство наприкінці
70-х — на початку 80-х років знову повернулося від відкритих
організацій до підпільних і, можливо, поставило під сумнів надію
про розв’язання «української національної проблеми» у складі
Радянського Союзу. Повернення до підпілля, і відродження ідеї
про відділення від СРСР — результат безперервної русифікації і
жорсткої репресивної політики влади. Однак незважаючи на
втрату можливості відкритої суспільної діяльності український
національний рух зберіг демократичну спрямованість.

Змикання правозахисників-неукраїнців з Українським націо-
нальним рухом відбувалося на платформі цього останнього.

Дисидентський рух не став масовим. Держава боролася з ди-
сидентами. За даними Секретаріату Міжнародної Амністії на по-
чаток 80-х років, кількість політв’язнів усіх напрямів в СРСР
становила від 600 до 700 осіб, серед яких у різний час українців
налічувалося від 25 % до 75 %2.

Одне те, що правозахисний рух існував, робить щонаймен-
ше неточним термін «застій» відносно 1970-х років [7]. Диси-
дентство сприяло системній кризі радянського ладу. Правоза-
хисний рух тривав до розпочатої М. Горбачовим нової
                     

1 У січні 1980 року академік А. Сахаров був засланий у місто Горький (місто було
закрито для іноземців). Тож йому було дуже важко виконувати свою роль інформаційно-
го центру правозахисного руху.

2 «Осуждённый, осуди свои националистические взгляды», — закликав великий
плакат в їдальні одного з таборів в Мордовії. Це дуже переконливо свідчило, що основ-
ним контингентом політв’язнів було національно-спрямоване дисиденство, у тому числі
і українське [20].
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кампанії десталінізації. У другій половині 80-х років дисиден-
ти влилися в широкий громадський рух, що народився в рам-
ках оголошеної в політбюро ЦК КПРС «перебудови», але шви-
дко переріс її рамки.

З погляду сучасних реалій формування політичної нації в
Україні національно-орієнтоване дисидентство 60-х — поч. 80-х рр.
— безумовно, історія. Змінилися масштаби, правове та соціальне
середовище, ступінь відкритості та інформаційне поле. Але від-
правляти у політичне чи інтелектуальне минуле українське наці-
онально-орієнтоване дисидентство не є ні історично, ані політич-
но обґрунтованим. Витоки сучасного етапу розвитку української
політичної нації — власне, у ньому.
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1.11. Ðåâîëþö³éíèé ñòðèáîê äî ïîë³òè÷íî¿ íàö³¿:
Óêðà¿íà íà øëÿõó äî âëàñíîãî ñóâåðåí³òåòó

². Ä. Äóäêî, Î. ². Ìàìàí÷óê

Політика перебудови в СРСР стала потужним поштовхом на-
ціонального відродження українського суспільства, найбільш ва-
гомим політичним здобутком якого стала державна незалежність
України. Національно-державні процеси в Україні в цьому від-
ношенні набули справді революційного характеру, хоча пробу-
дження та активізація українського суспільства протягом перебу-
дови зумовлювалася початково не стільки національно-держав-
ними або національно-політичними, скільки соціально-економіч-
ними тенденціями.

Показово, що сам процес перебудови ініціювався його лідера-
ми з метою прискорення соціально-економічного розвитку суспіль-
ства як тенденції, що мала ліквідувати очевидне (й усвідомлене на-
віть на рівні найвищого керівництва КПРС) відставання Радянсь-
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кого Союзу від країн Заходу. Так, навіть недостатньо прискіпли-
вий аналіз дозволяє зробити висновок, що економіка СРСР була
далекою від здобутків людської цивілізації і справжніх потреб
суспільства, декларативно орієнтованих на добробут і процвітан-
ня більшості громадян. Такі тенденції, будучи показовими для
Радянського Союзу в цілому, діставали очевидне підтвердження
й на прикладі Української РСР. Республіка займала 3 % території
Союзу, але при цьому давала близько 1/2 всього чавуну, 40 %
сталі і прокату, 1/3 вугілля, 60 % залізної руди, 20 % валового
збору зерна, 50 % цукру й олії. Водночас на споживчий ринок
працювало тільки 29 % підприємств, тоді як у світі це становило
до 50—60 %. В Україні 50 відсотків підприємств обслуговували
військово-промисловий комплекс. Це красномовно свідчило про
нереалізовані соціальні можливості, що підтверджувалося тоталь-
ним дефіцитом і ставало підґрунтям принизливого радянського
«жебрацтва» як явища, несумісного з тим способом життя, який
панував у 1980-х роках на гребені НТР в інших країнах світу.

Але це був тільки верхній шар видимих негараздів. Внутрішня
система суперечностей була пов’язана з відчуженням радянської
людини від власності і влади. На макрорівні це стосувалося цілих
націй і народів. Усе це приховувалося за доктринами «нової істо-
ричної спільноти», гаслами про дружбу, кампаніями продуманих
і примусових національно-виховних засад, які в цілому мали
приховати саму суть політичності націй. «Діячі 17-го року» міц-
но тримали важелі влади і не бажали їх віддавати будь-кому та за
будь-яких умов змінювати суспільно-політичний лад. Одне сло-
во, ленінський заповіт про те, що захоплення влади — це все, і
воно завжди компенсує брак цивілізованості, мало не тільки тео-
ретичне, а й цілком практичне значення. Але зазначене співвід-
ношення сягало такої міри ваги політичності, що саме нею нама-
галися компенсувати недостатній рівень цивілізованості.
Водночас не можна було приховувати, що радянська влада вже
давно не була владою Рад, про яку Ленін писав як про шлях до
соціалізму, «винайдений масами трудящих». Пішли в небуття
з’їзди Рад, і з радами вже ніхто не радився. Діяли так, як вважала
за необхідне партія, яку в брежнєвську добу в Конституції 1977
року було проголошено «ядром політичної системи» [1, с. 113].
Утім, деструктивні імпульси дедалі частіше зачіпали саму владу,
поставивши її перед дилемою: чи далі «заганяти в стійло» народ?
Чи проголосити реформи «згори»? А позаяк перше було вичер-
пано практикою «розбудови» і системною кризою, залишався
другий варіант.
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Горбачовська «революція згори» була спочатку далекою від
справжньої революції. Але коли вона була проголошена як при-
скорення і показала, що необхідно докорінно змінити, перебуду-
вати життя, суперечності, які незмінно несе розвал старого, нада-
ли процесу революційного характеру. Їх системність дістала своє
втілення в етнонаціональних відносинах народів Союзу, що в
свою чергу одразу поставило питання про його існування. Період
реформ раптом виніс на поверхню ту істину, що кожна нація
протягом свого розвитку творить певну власну національну ідею,
яка є втіленням самосвідомості нації і поясненням перспектив її
розвитку. Ясною стала проста істина, що людська цивілізація іс-
нує не в загальних, а в національних проявах. На цій основі гост-
ро постало національне питання в Грузії, Нагорному Карабасі,
Прибалтиці та інших національних анклавах колишнього Союзу.
Серед них особливу роль відігравало українське питання як таке,
що мало системоутворюючий характер як для республіки, так і
Союзу в цілому від його заснування.

Показово, що український націоналізм (перманентно з додат-
ком «буржуазний) постійно перебував у центрі уваги ідеологіч-
них структур РКП(б) (згодом — ВКП(б)) у межах СРСР. Вже з
кінця 1920-х років сталінське керівництво розпочало масову ата-
ку проти найменших проявів української національної самобут-
ності, оскільки політика українізації за її логічного завершення
неодмінно становила б загрозу єдності Союзу. Мовилося б про
витіснення з владних структур росіян і русифікованих представ-
ників інших національностей як носіїв комуністичної ідеології, а
вони становили 95 відсотків радянського апарату України. Наразі
в самій КП(б)У на початок 1920-х рр. українці становили менше
30 відсотків за 80 відсотків їх представництва в населенні респуб-
ліки [2].

Відтак, протягом 1930—1980-х рр. націоналізм (найчастіше у
формі проявів національної специфіки республіки) продовжував
розглядатися як загроза тодішній системі, причому протягом три-
валого часу навіть окремі незадоволення діяльністю органів влади
чи її працівників трактувалися як «націоналістичні прояви». Від-
повідно до джерел, до «націоналістичних проявів» за «реального
соціалізму» партійно-державна влада відносила: роздування наці-
ональної специфіки, ідеалізацію історичного минулого своєї нації
або народності; національний егоїзм, небажання визнати примат
загальнодержавних інтересів, національне чванство; сепаратистсь-
кі тенденції; ігнорування національних особливостей та інтересів
інших націй і національних меншин, їхніх мови, культури, звичаїв;
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нешанобливе ставлення до мови міжнаціонального спілкування;
приниження ролі позитивного досвіду інших націй і народностей,
їхнього внеску у розвиток економіки, техніки і культури країни;
псевдопатріотизм; недооцінку масштабів допомоги інших націй,
переваг інтернаціонального співробітництва; утиск інтересів пред-
ставників інших націй у кадрових питаннях; консервацію негатив-
них сторін старого національного побуту; негативне ставлення до
міжнаціональних шлюбів тощо [2].

Такі визначення за умов демократичного відродження Украї-
ни не тільки зумовили необхідність переосмислення поняття
«націоналізм», «патріотизм», «нація», а й сформулювали підходи
до проблеми громадянського суспільства, серцевину якого скла-
дає громадянська (політична) нація.

Осмислення цієї проблеми з усіма її суперечливими тлума-
ченнями відбувалося на тлі масових протестних виступів грома-
дян України в другій половині 1980-х рр. в умовах відсутності
серйозних зрушень у соціально-економічному житті республіки,
неспроможності керівництва КПУ до змін, відставання перебудов-
чих процесів в Україні від тих, що відбувалися в центральних ре-
гіонах Росії та республіках Прибалтики. Проявом протестних на-
строїв стає поява численних неформальних груп, об’єднань та
організацій політологічного, культурологічного, національно-
пошукового характеру, діяльність яких сприяла відкритій критиці
влади за консерватизм і безпорадність Виникає широка позацен-
зурна преса, відроджуються такі форми прямої демократії, як мі-
тинги, збори, демонстрації. Посилюється інтерес до історії дер-
жави та українського суспільства.

Після аварії на ЧАЕС у 1986 році та за злочинної бездіяльнос-
ті як союзного, так і республіканського керівництва в Україні
утворюються різноманітні екологічні організації. 13 листопада
1988 року в Києві відбувся масовий екологічний мітинг, органі-
зований громадськими об’єднаннями «Спадщина», «Громада»,
«Зелений світ», «Ноосфера», «Зелене милосердя», «Небайдужі».
Подібні заходи почали відбуватися в різних містах України. На
Рівненщині, наприклад, знаковим став перший здолбунівський
екологічний мітинг улітку 1989 року, який було підтримано пред-
ставниками міст Шепетівка, Кременець, Рівне, Дубно, Острог,
Славута та ін. Тут уперше було піднято національні синьо-жовті
прапори та проголошено антикомуністичні й антиімперські ви-
моги [3].

Проте екологія була не єдиним спрямуванням діяльності не-
формальних організацій, які підійшли до осмислення проблем
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національно-політичного розвитку України. Створюються полі-
тичні клуби, просвітницькі українознавчі організації, молодіжні
та студентські об’єднання. Негативне ставлення комуністичного
керівництва до таких громадських новоутворень спричинило їх
швидку політизацію, зумовлену відверто негативним ставленням
до тодішньої політичної системи і національної політики центру.

Восени 1987 р. у Львові виникло «Товариство Лева», що по-
ширило свої впливи й на інші міста республіки через свої тамтеш-
ні філії. Незважаючи на культурницько-етнографічний характер
об’єднання, серед членів Товариства вже 1988 року сформувало-
ся коло діячів, орієнтованих на глибоке осмислення національно-
політичного та національно-державного розвитку України. У цей
же період у Києві при будинку вчених АН УРСР створюється
українознавчий клуб «Спадщина», у Київському університеті —
студентське об’єднання «Громада». Їхня діяльність одразу вихо-
дить поза межі просвітницької та набуває політизованого харак-
теру. Значний розголос не лише в Україні, а й за її межами отри-
мав Український культурологічний клуб, що діяв у Києві. Влітку
1988 року створено Демократичний союз із широким спектром
поглядів його представників — від ліберально-демократичних до
соціал-демократичних або модернізованих комуністичних (сфор-
мованих у межах Демплатформи). У жовтні 1988 р. відбувся
установчий з’їзд Всеукраїнської організації «Зелений світ» [3].

У той же час після виходу з ув’язнення та повернення в
Україну відомих політичних діячів, дисидентів-правозахисників
В. Чорновола, Михайла та Богдана Горинів, відновлює свою діяль-
ність Українська Гельсінська Група. Саме на її засадах утворилась
Українська Гельсінська спілка (УГС), функціонування якої було
проголошено 7 липня 1988 р. на 50-тисячному мітингу у Львові.
Діяльність цієї організації мала особливе значення для подальшо-
го розвитку політичного процесу в Україні. Йдеться не тільки
про перехід від кола готових до самопожертви правозахисників
на рівні Української Гельсінської групи (УГГ) до об’єднання са-
моврядних правозахисних груп і організацій загальнодержавного
рівня — Української Гельсінської спілки (УГС), а й утворення
організаційного підґрунтя офіційної політичної опозиції в Украї-
ні, що слугувала національно-політичній активізації і сформувала
свою політичну програму під назвою «Декларація принципів
УГС».

Серед ідей Декларації в аспекті національно-державного будів-
ництва України — відновлення української державності як гаран-
тії забезпечення усіх прав українського народу; визнання права
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громадян чи їхніх об’єднань домагатися державності у формі як
федерації чи конфедерації з іншими народами СРСР або Європи,
так і повної державної незалежності…; відмова від імперіалісти-
чного терміну «радянський народ»… ; введення тимчасового за-
побіжного заходу проти багатолітньої політики русифікації у ви-
гляді контрольованого права на в’їзд для постійного проживання
й отримання громадянства; конституційне визнання статусу
української мови як державної; надання гарантій національним
меншинам на культурно-національну автономію. Відновлення в
складі України Кримської автономії з організаційним повернен-
ням репресованого кримсько-татарського народу; встановлення
дипломатичних відносин з іншими країнами на рівні посольств і
консульств, взаємне представництво органів масової інформації,
самостійне представництво України на міжнародних конференці-
ях, спортивних олімпіадах і першостях, мистецьких фестивалях;
передача фактичної влади в республіці з рук компартії до рад на-
родних депутатів, обраних на альтернативній основі не більше як
на два терміни підряд; право висування кандидатів усіма партія-
ми, спілками, неформальними об’єднаннями, ініціативними гру-
пами громадян… [4].

Так, до весни 1989 р. в країні склалася принципово нова полі-
тична ситуація, різко відмінна від тієї, що була у 1985 і навіть у
1988 роках. Процес демократизації, на відміну від перших років
перебудови, перестав бути справою верхів, розпочався рух знизу,
з боку широких народних мас. Відбувається політизація громад-
ської свідомості, поляризація та радикалізація суспільних сил.
Процес утворення численних суспільних формувань активізуєть-
ся і відзеркалює різні настрої соціальних груп суспільства. Вже у
березні 1989 року за активного сприяння УГС в Україні відбулася
масштабна політична демонстрація та політичний страйк. УГС
стає організацією, що відверто заявила про необхідність побудо-
ви самостійної Української держави. На першотравневу демон-
страцію львів’яни вперше в Україні вийшли із синьо-жовтими
прапорами.

Подальший розвиток подій вимагав консолідації національно-
демократичних сил, і таку місію взяв на себе Народний Рух
України за перебудову як організація, діяльність якої формально
була започаткована в січні 1989 р. з ініціативи Української Гель-
сінської спілки і Спілки письменників України. Восени 1988 року
з ініціативи партійного комітету київської організації Спілки
письменників України була утворена ініціативна група сприяння
перебудові на чолі з І. Драчем. Група розгорнула широку діяль-
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ність, спрямовану на утворення масової громадсько-політичної
організації. При цьому наголошувалося, що це має бути широкий
народний рух, а не політична партія. З лютого по вересень 1989
року по всій Україні пройшли регіональні й місцеві установчі
конференції «рухівців». 8—10 вересня 1989 року в Києві відбувся
установчий з’їзд Руху, який прийняв Програму і Статут організа-
ції, обрав її керівні органи (головою Руху було обрано поета
І. Драча).

Специфікою суспільно-політичної діяльності Руху від самого
початку була політична роз’єднаність її діячів на поміркованих і
радикалів, де помірковані, переважно представники творчої і на-
укової інтелігенції (В. Яворівський, І. Драч, Д. Павличко), висту-
пали за суверенну Україну в рамках союзної федерації та лібера-
лізацію КПРС, тоді як радикали, колишні дисиденти, правозахис-
ники (В. Чорновіл, Л. Лук’яненко, М. Горинь, С. Хмара), вимага-
ли виходу України зі складу СРСР та політичного плюралізму.
Процес творення Руху можна було вважати барометром оцінки
самосвідомості різних політичних сил, що діяли в Україні в ме-
жах демократичного табору. Утім, навіть за таких обставин Рух
спромігся вийти на шлях об’єднання під його знаменами широ-
ких національно свідомих сил («рухівців»). Кого і чому називали
«рухівцем»? Це було пов’язано з тим куди рухався Рух? А він
став на широкий історичний шлях боротьби українського народу
за соціальне і національне визволення.

Показником авторитетності Руху стало неухильне зростання
його чисельності. Якщо на етапі організаційного оформлення Ру-
ху (в листопаді 1989 р.) чисельність його членів становила 280
тис. осіб [5], то вже у жовтні 1990 року, коли відбувалися ІІ Все-
українські збори Народного Руху України (і коли в його назві
вже не було слова «за перебудову»), він був наймасовішою орга-
нізацією, в яку входило 663 тис. членів і близько 5 млн прихиль-
ників. Усього за оцінками експертів ідеологічного відділу ЦК
КПУ наприкінці 1989 року соціальна база Руху становила близь-
ко 12 млн осіб [6, с. 91].

Впливовість Руху може пояснюватись ідеологічними засада-
ми його діяльності, які враховували не тільки демократичні, а й
національно-патріотичні устремління багатомільйонного й бага-
тонаціонального українства. Так, на противагу мононаціональ-
ним фронтам в інших республіках Рух був орієнтований на дію
як широке міжнаціональне громадсько-політичне формування
(при запобіганні створення конкурентної їй організації типу ін-
терфронту [2]). У проекті рухівської програми зазначалося:



235

«Народний Рух України за Перебудову (Рух) — масова добровіль-
на організація, яка базується на патріотичній ініціативі громадян
Української РСР: українців, росіян, євреїв, болгар, угорців, по-
ляків, молдаван, всіх національностей, які живуть на українсь-
кій землі» [7].

З іншого боку, Рух мав стати «справжнім виразником життє-
вих і суспільних інтересів українського народу, людей інших на-
ціональностей, що проживають на Україні»; «здійснювати зв’яз-
ки з українцями в інших братніх республіках та за кордоном» [7].
І далі, щодо національно-державної платформи Руху у відозві
«До народу Української Радянської Соціалістичної Республіки»:
«Рух виступає за національне відродження українського народу,
його суверенний розвиток на своїй історичній території, визнає
законні національні права кожного народу, сповідує у взаєминах
між людьми і народами вселюдські гуманістичні ідеали... Віль-
ний розвиток і братерство народів — основоположний принцип
Руху в національному питанні» [8].

Такий підхід був спрямований на консолідацію народу Украї-
ни як політичної нації. Водночас у документах Руху чітко про-
стежується трактування української нації як етнічно орієнтованої
спільноти. Так, звертаючись до українців, які проживають на те-
риторії Української РСР і обрали своєю мовою російську або з
відозвою «К русскому населению Украины» його рідною мовою
[9] при засудженні антисемітизму, що виявився в роки сталінізму
і брежнєвщини [10], або фашистського геноциду за часів Другої
світової війни, Рух водночас наполягав на відродженні українсь-
кої національної символіки, яка «безпідставно трактувалась як
націоналістична, зазнавала всіляких шельмувань і була несправед-
ливо вилучена з історико-культурної спадщини українського на-
роду» [11].

Відповідні ідеологічні настанови були притаманні й такому
суб’єкту політичного процесу, як створене в лютому 1989 р. То-
вариство української мови ім. Т. Г. Шевченка, яке до реєстрації
Народного руху за перебудову виконувало низку його функцій
щодо національного відродження України і суттєво вплинуло на
формування національно-державної платформи демократично
орієнтованого українства. Його діяльність відповідно до статуту
спрямовувалася «на утвердження української мови в усіх ділян-
ках суспільного життя Української РСР, всебічний її розвиток,
охорону її чистоти й самобутності; збереження й розвиток націо-
нальної культури й традицій українського народу, формування
національної самосвідомості та історичної пам’яті громадян, по-
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долання національного нігілізму; гармонійний розвиток міжнаці-
ональних відносин» [12].

У розгорнутому тлумаченні зазначені ідеї дістали висвітлення
і в такому документі Товариства, як Звернення до громадян
Української РСР, до всіх українців, в Україні й не в Україні су-
ших. Серед кола позицій — турбота про майбутнє української
мови «як однієї з найголовніших основ самобутності й духовнос-
ті української нації», заклик до співвітчизників «виявити розу-
міння історичної відповідальності й послужити патріотичній
справі нашого народу». По-друге, поєднання перспектив утвер-
дження державного статусу української мови з відродженням
«високих моральних критеріїв почуття національної гордості й
гідності», «пошани до наших предків, які виплекали й зберегли
нашу мову протягом століть соціального і національного гноб-
лення». По-третє, сприйняття української культури як цілісності,
що уособлює «культурну працю всіх українців» і стає «складо-
вою частиною всеукраїнської культури — неповторного й мно-
гоцінного надбання в скарбниці світової духовності» [13].

Теоретичні розробки Руху і супутніх йому структур стали
проривом політичного мислення відносно перспективи розвитку
українського суспільства, формування української політичної на-
ції як підґрунтя єдиної, соборної незалежної України. Утім, їх ре-
алізація наштовхнулася на відчайдушну протидію тодішнього рес-
публіканського компартійного керівництва, яке на перше місце
ставило не проблеми українського національного відродження, а
мету підпорядкування його позиції інтернаціоналізму в тради-
ційному для компартії розумінні. Заради об’єктивності слід ви-
знати, що й Рухові бракувало чіткої, прозорої, наполегливої сис-
темної й зафіксованої в документах стратегії і тактики щодо
національно-державного будівництва, позиції тодішніх суб’єктів
влади та політичних сил. Ситуацію ускладнювало те, що на цей
час на базі Руху вже виникли Українська республіканська партія
(УРП) і Демократична партія України (ДемПУ), які мали відмін-
ності у підходах до різних (зокрема національного) питань. Між
Рухом, цими та іншими новітніми демократичноми партіями і
Народною Радою у Верховній Раді не було належного зв’язку та
єдиної, спільно виробленої лінії.

Саме в відході від ідеї консолідації навколо Руху можна по-
бачити перший важливий крок назад від цілковитої перемоги
української національно-визвольної революції, яка мала привес-
ти до повного державного суверенітету без будь-яких недомо-
вок та обмежень. Здавалося, що згодом Рух стане однією з по-
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тужних партій загальнонаціонального рівня, і це є тільки питан-
ням часу. Втім, Рух від партії до всенародного РУХУ зупинився
на півдорозі. Це було важливою ознакою краху стрибка в полі-
тичну націю.

З іншого боку, у Верховній Раді відбулось утворення першої
легальної політичної опозиції. Це була Народної Рада зі 125 де-
путатів на основі парламентарів регіональних груп, а також пар-
ламентських груп «Відродження», «Вільні демократи», «За права
людини», «Незалежність» і групи «Демократична платформа в
КПУ». Її супротивниками стала так звана «група 239» «За Радян-
ську суверенну Україну». Почалося жорстке політичне протисто-
яння. Демблок брав галасуванням, партапарат голосуванням.
Крім того, спостерігався поділ депутатів на Схід—Захід. Східня-
ки не знали мови, історії, культури. Комуністи ще тяжіли до при-
вілеїв партійної номенклатури. Зокрема, В. Івашко обміняв поса-
ду Голови Верховної Ради України на заступника Генерального
секретаря ЦК КПРС. Монополія комуністичної партії на владу
вже не була безперечною. Навесні 1990 р. вперше в історії СРСР
в Україні була зроблена спроба демократично обрати з’їзд на-
родних депутатів і парламент. Утім, деструктивні сили в парла-
менті далеко ще не чули побажань українського народу і дедалі
більше пристосовували незалежність під своє владне корито. У
непослідовній діяльності Верховної Ради втрачалась енергія ве-
ликого стрибка в політичну націю.

Зазначене дістало відзеркалення в законодавчій діяльності
Верховної Ради, яка не виявила спроможності до реалізації наці-
онально-державної політики у вимірі політичного мислення най-
більш прогресивно налаштованих національно-демократичних
сил. Показовим у цьому відношенні став Закон про мови, який
міг, але не став підґрунтям консолідації українства на засадах
спільних національно-ціннісних орієнтирів.

Закон «Про мови в Українській РСР» було схвалено Верхов-
ною радою України наприкінці жовтня 1989 р. Часовий збіг даної
події з організаційним оформленням Народного Руху України за
перебудову не можна вважати випадковим, оскільки поштовх
компартійної більшості в Верховній раді до перегляду національ-
но-мовної політики «радянського зразка» міг стати можливим
лише на гребені національно-патріотичного піднесення в Україні.
До найбільших здобутків Закону слід віднести те положення, що
вперше після десятиліть принизливого становища українська мо-
ва дістала статус державної на конституційному рівні. «Україн-
ська мова є одним з вирішальних чинників національної самобу-
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тності українського народу, — мовиться в Законі. — Українська
РСР забезпечує українській мові статус державної з метою спри-
яння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського
народу, гарантування його суверенної національно-державної
майбутності» [14].

Аналіз Закону водночас дозволяє зробити висновок, що він
мав серйозні недоліки, і насамперед у вимірі реалізації національ-
но-мовної політики в Україні. Йдеться про тенденцію (хоча й у
завуальованій формі) на збереження двомовності або, більше то-
го, превалювання російської мови в тих регіонах, де українська
мова не набула характеру мови міжнаціонального спілкування і
не стала своєю чергою культурним здобутком населення.
«Українська РСР створює умови для розвитку і використання
мов інших національностей в республіці, — стверджується в ст. 3
Закону. — В роботі державних, партійних, громадських органів,
підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях про-
живання більшості громадян інших національностей…, можуть
використовуватись поряд з українською і їхні національні мови.
У разі, коли громадяни іншої національності, що становлять біль-
шість населення зазначених адміністративно-територіальних
одиниць, населених пунктів, не володіють в належному обсязі
національною мовою або коли в межах цих адміністративно-
територіальних одиниць, населених пунктів компактно проживає
кілька національностей, жодна з яких не становить більшості на-
селення даної місцевості, в роботі названих органів і організацій
може використовуватись українська мова або мова, прийнята для
всього населення».

І далі (відповідно до ст. 4 Закону): «Мовами міжнаціонального
спілкування в Українській РСР є українська, російська та інші
мови. Українська РСР забезпечує вільне користування російсь-
кою мовою як мовою міжнаціонального спілкування народів Со-
юзу РСР» [14].

Зрозуміло, що українська мова за таких обставин набувала
серйозних перешкод щодо свого поширення, адже за радянсь-
ких часів переважно в російськомовних навчальних закладах
східних і південних регіонів країни українська мова могла і не
вивчатися, тоді як російська мова була обов’язковим компонен-
том середньої освіти. Так, з урахуванням специфіки історичного
та культурно-мовного розвитку значної частини регіонів
України за радянських часів українська мова в цих краях як
державна (навіть за наявності відповідного закону) не мала пер-
спектив утвердження. Заслуговує на підтримку й той висновок,
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який має місце в науковій літературі, що Закон не передбачав
жодної відповідальності за ігнорування державного статусу
української мови, а посилання на чинне законодавство не мало
правового характеру, більше розраховане на політичний резо-
нанс, ніж на реальні справи [2].

Отже, обмеженість потенціалу національно-демократичних
сил щодо впливу на всі регіони України, роз’єднаність політич-
них позицій суб’єктів демократичного табору, спроможність
компартійного керівництва (принаймні наприкінці 1980-х років)
впливати на законодавчий процес… слід віднести до першого
блоку негативних чинників, які стримали перехід українського
суспільства до політичної нації.

Другий cлід пов’язати з характером багатопартійності, яка
склалася в Україні на етапі 1989—1990 років. Так, українська ба-
гатопартійність послабила монополію КПУ на владу. Втім, бага-
топартійність за своєю структурою як сукупність нечисленних (за
кількістю партійних рядів) і часто-густо радикально протилежних
за політичними орієнтаціями політичних партій1, що характеризу-
                     

1 Правий фланг представляли: УМА, УНП, УНДП, ДСУ, УХДП, УРП, ДемПУ
— партії, національно-демократичного та національно-радикального спрямування, яких
об’єднували ідеї ринкових перетворень, боротьби за національну незалежність України.

УНП — Українська національна партія, утворилась у Львові 21 жовтня 1989 року.
Лідер — політв’язень Г. Приходько. Чисельність на червень 1990 року — 150 осіб. Не
визнавала тодішню державність в Україні, мала націонал-радикальне спрямування.

ДСУ — «Державна самостійність України», утворилася 8 квітня 1990 року на загаль-
ному зборі у Львові. Очільник — політв’язень І. Кандиба. За політичними позиціями
сприймалася як наступниця справи М. Міхновського і Д. Донцова.

УХДП — Українсько християнсько-демократична партія, утворилася 21—22 квітня
у Львові. Лідер — В. Січко, який відбув 6-річне ув’язнення. Проповідувала християнсь-
ко-демократичні цінності.

УРП — Українська республіканська партія, утворилася 29—30 квітня 1990 року на
зїзді УГС у Києві. Голова — Л. Лук’яненко. Формувала програму на національно-
радикальних позиціях.

ДС — Демократичний Союз. Загальносоюзна демократична структура, утворена 30 квіт-
ня — 2 травня 1990 року на ІV з’їзді ДС. За політичними поглядами — реалісти-радикали.

УНДП — Українська народно-демократична партія. Утворена 16—17 червня 1990
року. Мала регіональний характер з переважними впливами в Києві, Харкові.

УМА Українська міжпарламентська асамблея, утворена 1 липня 1990 року у Києві;
об’єднала 28 громадсько-політичних організацій. На березень 1991 року — 3 млн чоло-
вік. Виникла як націоналістична альтернатива до суспільних структур націонал-
комунізму і націонал-демократії, політика яких була спрямована на суверенізацію УРСР

ДемПУ Демократична партія України, організаційно утворена 15—16 грудня 1990
року в Києві. Перший голова партії — Ю. Бадзьо. Основу ДемПУ склали активісти На-
родного руху України — тоді ще громадської організації, а не партії. Партія виступала
за незалежність України і проведення демократичних реформ.

Партії центристського спрямування — СДПУ, ОСДПУ, УСДП, НПУ, ПЗУ,
ЛДПУ — об’єднувалися на платформі побудови Української демократичної держави,
розвитку загальнолюдських цінностей, збереження середовища проживання людини,
пошуку політичного компромісу.
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валися невизначеністю соціальної бази, утворенням навколо ідеї,
а не загальнонаціональної програми, локальністю партійного
впливу, переважно географічною орієнтацією [15], розмежувала
суспільство як за політичним, національно-культурним, мовним,
крайовим і навіть віковим факторами.

Інший негатив сформованої багатопартійності виявився в то-
му, що цей ерзац-плюралізм розчинив державний інтерес у пер-
сональному лідерстві, завадив консолідації суспільства, і це дало
змогу консервативним силам утримати свої позиції, згорнути пе-
ребудовчі процеси і розпочати вибудовувати незалежність за влас-
ним розумінням. Українство як суспільство розчинили в «кишень-
кових партіях» і маленьких наполеончиках-гетьманчиках, які
своїми барвистими промовами вже нікого не переконували. На-
                     

СДПУ — Соціал-демократична партія України утворена 27 травня 1990 року після
розколу на установчому з’їзді соціал-демократів України і проголошення її фракцією
правих. Перший лідер А. Носенко. Виступила за економічні і політичні реформи, націо-
нальний суверенітет України.

ОСДПУ — Об’єднана соціал-демократична партія України утворена в травні 1990
р. як лівий напрям соціал-демократії України. У своїй діяльності виходила з «принципів
демократичного соціалізму» у розумінні традиційних цінностей — свободи, справедли-
вості, солідарності. Програмні установки подібні до висунутих СДПУ. Виступала за фе-
деративний устрій України. Більше уваги, на відміну від СДПУ, приділяла економічним,
а не національним проблемам.

УСДП — Українська селянсько-демократична партія. Утворилась на установчому
з’їзді в Києві 9 червня 1990 року. Виступила з ідеєю консолідації сил. Мала суперечли-
вий характер. Більшість членів — на платформі КПРС.

НПУ — Народна партія України. Утворилася 22 вересня 1990 року у Дніпропетров-
ську. Її гасло — «Кожна людина має право бути щасливою». Нараховувала 335 осіб.

ПЗУ — Партія зелених України. Утворена 28—30 вересня 1990 року. Виступала з
політичними й екологічними гаслами. Намагалася сформувати «круглий стіл» і створити
Уряд народної довіри.

ЛДПУ — Українська ліберально-демократична партія утворена на установчому
з’їзді 24 листопада 1990 р. Виступила з ідеєю консолідувати лібералізм. Гасло «Менше
соціалізму».

Лівий фланг представляли — КПУ, ПДВУ, СТУ, ССУ, КАС — партії комуністич-
ного і прокомуністичного спрямування

КПУ — Комуністична партія України на етапі 1989—1990 рр. зберігала найбільшу
чисельність серед політичних партій України. В умовах демократизації суспільства по-
вільно пішла на створення «альтернатив» — Демократичної платформи (сформувалася в
1988 році на ґрунті підготовки до ХІХ партійної конференції). Українські демплатфор-
мівці характеризувалися нерішучістю позицій, не підтримували розділу майна КПРС.

ПДВУ — Партія демократичного відродження України. Утворилася на установчому
з’їзді 1-2 грудня 1990 року членами «Демплатформи КПРС». Виступала за демократиза-
цію суспільства, ефективну економіку, соціальну захищеність громадян.

СТУ — Спілка трудящих України за соціалістичну перебудову зареєстрована в травні
1990 р. Обстоювала ідеї оновлення суспільства на базі гуманних, демократичних цінностей
соціалізму.

ССУ — Селянська спілка України утворена в вересні 1990 р. Діяла на платформі
КПУ.

До лівих партійних структур примикали Конфедерація анархо-синдикалістів
(КАС), Конфедерація анархістів України (КАУ).
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справді змагалися дві протилежні системоутворюючі сили —
КПРС і її вірний помічник КПУ, з одного боку, і Народний Рух, з
іншого. Усунення 6-ї статті конституції загальмувалось. Утім, у
самій партії відбулося розмежування на марксистів і більшовиків.
Це свідчило не лише про ностальгію за минулим, а й про те, що
знову шукають виходи з кризи за допомогою старих ідеологічних
постулатів, коли замість «ворогів народу», винайшли «агентів
впливу» і багато іншого для підтримки «сильної руки».

Сама багатопартійність виявилась вдалою спробою ліквідува-
ти українську національну єдність і прагнення українського на-
роду до свободи. Вона «підготувала» можливість запустити про-
грами якоїсь «державної нації», що творяться передусім зусил-
лями державного апарату на основі спільних для всіх законів. На
противагу їм «громадянські нації» творяться зусиллями самого
народу і за допомогою духовної еліти — інтеліґенції на основі
спільної культурної спадщини. Спосіб формування нації, як
справедливо завважує публіцист М. Рябчук, безумовно, має
вплив на її подальший характер, дискурсивну леґітимізацію, ви-
значення пріоритетів, облаштування й функціонування держав-
них інституцій, здійснення тих чи тих політик [16]. Так, перехоп-
лення державними структурами, представленими компартійною
номенклатурою, ініціативи в керівництві політичними процесами
від народно-демократичних сил на етапі здобуття незалежності
також стало суттєвим гальмом революційного стрибка українства
в політичну націю.

Визнаємо, що усунення від влади КПРС вимагало й демокра-
тизації (якщо не люстрації) самої системи влади, до якої мали
прийти нові політичні сили і чого по суті не відбулося. Йдеться,
зокрема, про вирішення ключового питання про президентство в
Україні. Спочатку пошукачами цієї посади були 45 претендентів,
але згодом залишилося сім осіб, що представляли різні за своїми
позиціями політичні сили — В. Гриньов, Л. Кравчук, Л. Лукья-
ненко, А. Мороз, Л. Табурянський, А. Ткаченко1, В. Чорновіл,
І. Юхновський.

Утім, головна боротьба розгорнулася між Леонідом Кравчу-
ком, Головою Верховної Ради України, на етапі передвиборної
боротьби — безпартійним і водночас колишнім членом Політбю-
ро ЦК КПУ, завідувачем ідеологічного відділу, секретарем ЦК
КПУ, і В’ячеславом Чорноволом, головою Львівської обласної

                     
1 У ході передвиборної кампанії А.Ткаченко зняв свою кандидатуру на користь

Л. Кравчука.
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ради, колишнім дисидентом, політв’язнем, представником націо-
нально-демократичних сил.

Л. Кравчук висунув програму з п’яти «Д», що означало: дер-
жавність, демократія, достаток, духовність, довір’я. Це був лако-
нічний документ із доволі декларативними підходами до програ-
ми перетворень в Україні на етапі незалежності1. Об’єктивність
вимагає зазначити, що Л. Кравчуку вдалося частково реалізувати
перше програмне положення — державність. Утім, низка еконо-
мічних, політичних, духовних положень програми не тільки не
була реалізована, а й, більше того, внаслідок своєї гостроти при-
вела до економічної, політичної духовної кризи суспільства. Що-
до національно-політичних проблем, то вони були визначені в те-
зі — Духовність. «Історично склалося так, що душу українців,
їхню національну самосвідомість, їхню мову, культуру, звичаї
нищили протягом століть, — мовиться в Програмі. — Наш свя-
тий обов’язок — забезпечити, у найширшому розумінні слова,
духовне відродження української нації, надійно гарантуючи вод-
ночас вільний національно-культурний розвиток представникам
                     

1 Передвиборна програма кандидата у Президенти України Леоніда Макарови-
ча Кравчука 5 «Д»

Державність. Утвердження власної державності з усіма її атрибутами — одне з най-
головніших завдань, без розв’язання якого народ України ніколи не буде вільним і не
зможе сам вирішувати свою долю. Нова держава має бути суверенною і самоврядною,
незалежною, правовою і відкритою, здатною надійно захистити життя, майно, всі закон-
ні інтереси громадян.

Демократія. Українська держава не може бути нічим іншим, як демократичною дер-
жавою. Не люди для держави, а держава для людей. Ми маємо прийти до суспільства, де
правлять не правителі, а закони, де верховенство не «вищих розпоряджень», а прав і
свобод людини. Треба створити всі умови для формування справжнього громадянина
своєї держави — вільного, заможного, культурного.

Достаток. Людині, сім’ї, всьому народу нашому необхідно нарешті забезпечити до-
статок. Ми повинні створити соціально спрямовану економіку, яка працює на людину, а
не за рахунок людини, дає людині все для нормального цивілізованого життя: продово-
льство, одяг, житло, транспортні засоби, товари широкого вжитку і т. д. Треба передати
власність людині, зробити її господарем своєї праці та результатів цієї праці. Виробни-
кам — повний простір для ініціативи, непрацездатним та малозабезпеченим — соціаль-
ний захист та допомога з боку держави.

Духовність. Історично склалося так, що душу українців, їхню національну самосві-
домість, їхню мову, культуру, звичаї нищили протягом століть. Наш святий обов’язок —
забезпечити, у найширшому розумінні слова, духовне відродження української нації,
надійно гарантуючи водночас вільний національно-культурний розвиток представникам
усіх національностей, що утворюють український народ. Особа, сім’я, духовність —
альфа і омега державної політики. Пріоритети у ній — розвитку освіти, науки, культури.

Довір’я. Всі ми разом повинні постійно піклуватися про встановлення у нашому
українському домі атмосфери довір’я. Довір’я народу до влади, влади — до народу, лю-
дини — до людини. Підозрілість, відчуженість, нетерпимість як саркома роз’їдають сус-
пільний організм. Тому — злагода і ще раз злагода. Тільки за цієї умови ми зможемо по-
будувати нову, вільну, незалежну, суверенну Україну — державу народу і для народу,
для його блага, процвітання, щастя.
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усіх національностей, що утворюють український народ. Особа,
сім’я, духовність — альфа і омега державної політики. Пріорите-
ти у ній — розвитку освіти, науки, культури» [17—18]. Такі під-
ходи характеризували деякі особливо суттєві потреби розвитку
суспільства, проте не конкретизували шляхи їх реалізації, не ві-
дображали інноваційності політичної думки, і, зокрема, з погляду
проблем формування української політичної нації, взаємозв’язку
і взаємозалежності між формуванням громадянського суспільства
і реалізацією завдань державного будівництва тощо.

Навпаки, в програмі В. Чорновола «Україна: шлях до сво-
боди» проблема громадянського суспільства визначена як най-
важливіша в аспекті збереження незалежності України та реа-
лізації нагальних проблем державної політики. «Вячеслав
Чорновіл переконаний: головне завдання Президента —
об’єднання всього народу України навколо побудови Україн-
ської незалежної держави та відкритого громадянського суспіль-
ства, — зазначено вже в преамбулі до основних положень доку-
мента. — В. Чорновіл вважає, що розбудова Української дер-
жави можлива тільки шляхом еволюції на основі соціально-
економічних та суспільно-політичних реформ, найвищою цін-
ністю яких повинна бути свобода та процвітання кожного гро-
мадянина України» [19].

Проблема національного і духовного відродження України роз-
глядалася В. Чорноволом у вимірі державної політики з урахуван-
ням комплексу необхідних політичних завдань — від кардиналь-
ної зміни підходів керівництва країни до шляхів розвитку
культури — до зміни статусу інтелігенції в суспільстві, пріоритет-
ної уваги щодо розвитку науки тощо. «У сфері культури, науки,
освіти, духовного відродження політика Вячеслава Чорновола —
це політика деідеологізації та роздержавлення культурного життя,
— зазначалось у програмному документі, — політика всебічного
відродження української національної культури і духовності; полі-
тика повноцінного існування національних культур всіх громадян
України; запровадження статусу культурно-національних автоно-
мій для національних меншостей; політика відродження авторите-
ту та суспільної значимості інтелігенції, відновлення престижу
вчителя, вихователя — гарантів духовного здоров’я народу; це
включення всього комплексу прикладних наукових досліджень в
механізми ринкової економіки; це всебічне піклування держави
про розвиток фундаментальних наук; це державний захист таланту
та інтелектуальної власності; це значне збільшення бюджетної до-
лі витрат на освіту, науку і культуру» [19].
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Крім того, програмний документ В. Чорновола як кандидата в
Президенти — це серйозна розробка конкретних кроків щодо
державного будівництва на етапі незалежності України, значна
частина положень якої, і насамперед в аспекті соціально-
економічних перетворень, зовнішньої політики, екології, євроін-
теграційних орієнтирів, безпеки1 формувала програмну діяль-

                     
1 Україна: шлях до свободи. Основні принципи програми кандидата на Прези-

дента України В. Чорновола
Вячеслав Чорновіл переконаний: головне завдання Президента — об’єднання всього

народу України навколо побудови Української незалежної держави та відкритого грома-
дянського суспільства.

В.Чорновіл вважає, що розбудова Української держави можлива тільки шляхом ево-
люції на основі соціально-економічних та суспільно-політичних реформ…

В економічній сфері
Головним завданням Президента є формування нової соціально орієнтованої ринко-

вого типу економіки суверенної України, яка забезпечує максимальну підприємницьку
свободу її громадянам, відкриває можливості для найширшої реалізації творчого потен-
ціалу людини, гарантує гідний людини рівень життя та постійне його підвищення…

Першочерговими заходами в галузі економіки В.Чорновіл вважає:
— роздержавлення та приватизацію підприємств;
— якнайшвидше введення національної грошової одиниці та перебудову всієї фі-

нансової системи;
— реформу податкової політики в інтересах кожного громадянина України, населе-

ного пункту та регіону, в якому він проживає;
— лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності, створення однакових умов для її

здійснення всім підприємствам, незалежно від форми власності, широке залучення в
економіку іноземних інвестицій та їх захист;

— конверсію оборонних підприємств з одночасними заходами соціального захисту
працівників оборонного комплексу;

— утворення української митної служби, прийняття митних та інших протекціоніст-
ських заходів захисту ринку та вітчизняних товаровиробників;

— реформу оплати праці, зняття будь-яких обмежень на заробітки з державними га-
рантіями мінімального розміру оплати праці, пенсій, стипендій і т. п., які базуються на
науково-обґрунтованому прожитковому мінімумі й індексуються в разі інфляції…

Соціальна політика В.Чорновола — це політика створення рівних можливостей для
реалізації творчого і професійного потенціалу кожної людини і кожної соціальної групи;
це політика державних гарантій для тих, хто ще не здатний забезпечити собі гідне життя
в умовах ринкової економіки; це гарантія пенсій для спокійної старості; це гарантія ква-
ліфікованого загальнодоступного медобслуговування; це регулювання цін на найнеобхі-
дніші товари широкого вжитку…

У сфері екологічної безпеки
Вячеслав Чорновіл вважає, що екологічна політика має бути піднесена в ранг держав-

ної, що для стабілізації екологічної ситуації і її поліпшення в найближчі п’ять років необ-
хідно реалізувати комплекс радикальних заходів. Серед них:

— інвентаризація і повний контроль за джерелами забруднення; забезпечення регу-
лярного інформування населення про екологічний стан територій; розширення наукових
досліджень у цій галузі і створення необхідної інфраструктури та екологічних механіз-
мів використання і охорони природних ресурсів; поступове впровадження у виробницт-
во екологічно чистих технологій.

Невідкладними заходами, які будуть реалізовані в числі перших указів Президента,
стануть: закриття Чорнобильської АЕС, заходи для створення міжнародного фонду лік-
відації наслідків чорнобильської катастрофи.

У сфері культури, науки, освіти, духовного відродження
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ність (з тією чи іншою мірою успішності її реалізації) усіх після
Л. Кравчука президентів і урядів України.

Якщо визначити причини того, чому Програма В.Чорновола
не переконала більшість громадян України (за кандидатуру
В. Чорновола на президентських виборах проголосувало 23,27 %
виборців на противагу 61,59 % голосів виборців за кандидатуру
Л. Кравчука), то суттєву роль тут відіграла інертність, традицій-
ність мислення значної частини суспільства, сприйняття фігури
Л. Кравчука в якості досвідченого політика, очевидного лідера
країни, прагматика на противагу особі В. Чорновола, який (не без
ідеологічної обробки суспільства з боку ЗМІ) сприймався як
представник націоналістичних сил. Серйозним негативним чин-
ником став і розкол у рядах національно-демократичного табору.
Хоча тенденція до об’єднання партій і суспільно-політичних ор-
ганізацій національно-демократичного спрямування й виявляла
себе, хитка коаліція навколо Руху змогла проіснувати тільки до
вересня 1991 року і фактично розпалася в період президентської
виборчої кампанії, коли УРП і ДемПУ, проігнорувавши рішення
Великої ради Руху, висунули своїх кандидатів на посаду Прези-
дента України й розгорнули виборчу боротьбу проти кандидата
від Руху В. Чорновола.

Так, парадоксом залишається те, що саме один з колишніх лі-
дерів КПУ очолив незалежну Україну попри те, що саме протидія
ідеології і практиці комуністичного режиму виявляла себе протя-
гом десятиліть у якості найбільш потужного спонукального чин-
ника боротьби національно-патріотичних сил за незалежність
України. Ідеться при цьому не тільки і не стільки про особу
Л. Кравчука як першого Президента України, чиї модернізовані

                     
Політика Вячеслава Чорновола — це політика деідеологізації та роздержавлення

культурного життя; політика всебічного відродження української національної культури
і духовності…

У сфері національної безпеки
Політика В.Чорновола — це політика відродження славних традицій захисників

України, створення гарантій безконфліктного існування миролюбної Української держа-
ви. Суть цієї політики є оборонна доктрина, забезпечувана національною армією —
професійною, деполітизованою, справді народною.

Гарантом безпеки України повинна стати також її участь у системі загальноєвропей-
ської колективної безпеки…

У сфері міжнародної політики
Вячеслав Чорновіл вважає головним завданням Президента збереження дружніх

взаємовигідних стосунків із всіма державами колишнього СРСР, активну участь України
у творенні загальноєвропейської політики миру і співробітництва…

У сфері державного будівництва
Вячеслав Чорновіл головним завданням Президента вважає побудову держави все-

народного довір’я, державу для народу і для кожного громадянина України…
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погляди на етапі боротьби України за незалежність суттєво відріз-
нялись від позиції консервативної компартійної верхівки, скільки
про роль, яку продовжувала відігравати ця верхівка в державних
структурах країни в центрі і на місцях у формуванні проектів по-
дальшого розвитку України. Проблеми національно-державного
будівництва, зокрема, почали розглядатися не лише у вимірі тра-
диційних підходів минулого за значної частки нівелювання куль-
турної, історичної, мовної спадщини етнічного українства, а й
поза тенденцією широкої демократизації суспільного життя як
передумови соціального, національно-культурного самовиражен-
ня усіх громадян України, тобто формування української полі-
тичної (громадянської) нації.

Як справедливо зазначає з цього приводу український публі-
цист і політолог Т. Возняк, «УССРівська адміністративна вер-
тикаль», якою б слабкою вона не була, стала певним бюрокра-
тичним ресурсом (на базі російськомовної партноменклатури)
для творення окремої української політичної нації. Однак, на
жаль, номенклатурним. «Показово те, що саме українська совє-
цька номенклатура реально проголосила українську незалеж-
ність. Бо ж незалежність не була завойована у боротьбі з цією,
по суті колоніальною, адміністрацією. Зовсім ні — саме колоні-
альна адміністрація стала головним творцем українського суве-
ренітету. І вона не могла проголошувати щось, що не було б в її
інтересі. Вона вже тоді бачила своє реальне місце в спланова-
ному нею «проекте Украина». Таким чином, від самого початку
проект був номенклатурним. І першими громадянами незалеж-
ної «української нації» зразка 1991 року стали все ті ж совєцькі
номенклатурники».

І далі: «ситуація із створенням «української нації» на початку
90-х почала нагадувати ситуацію в Речі Посполитій XVIII ст. чи
Угорському королівстві, коли польську чи угорську «націю»
складала тільки шляхта, і до неї не входили польськомовні чи
мадяромовні селяни. До «української нації» так і не було запро-
шено більшу частину населення України — вона і досі ніяк не
може брати участи у вирішенні своєї долі та долі країни — ані
через тепер вже регулярно фальшовані вибори, ані через співвла-
сність чи причетність до розподілу більшої частини національно-
го продукту — вона відчужена від більшої частини власності, ви-
робничих можливостей, ані політично — вона не організована й
зазнає маніпуляцій, вона не може реально усвідомлювати та вер-
балізувати свої інтереси. Весь проект здійснюється не в її, якому
б то не було, інтересі…» [20].
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Отже, революційний стрибок українського суспільства до по-
літичної нації на етапі боротьби за незалежність не було завер-
шено, незважаючи на реальний прорив народу у справі консолі-
дації, національного і духовного відродження, перетворення на
дієвий суб’єкт демократичних процесів. Утім, саме цей стрибок
став свідченням потенціалу українського суспільства як нації, ви-
значив не тільки втрати, а й здобутки українства, принаймні у
вимірі усвідомлення сутності процесів, що відбувалися на шляху
до суверенітету, перспектив і реальних передумов перетворення
на громадянську спільноту.

Перебудовні процеси в Україні, зокрема, попри усі супереч-
ливі аспекти їх реалізації, показали вагомість національно-
політичного фактору у вимірі кардинальних політичних, соціаль-
но-економічних, державотворчих змін. Консолідація більшості
українського суспільства як громадянської спільноти на етапі
боротьби за демократію і незалежність відбувалась саме на на-
ціональному ґрунті під гаслами соборності України, відроджен-
ня її історії, мови, культури. Процеси привели до усвідомлення,
що спільнота стає політичною нацією за умов об’єнання усіх її
громадян, і водночас ця спільнота може стати політичною за
умови збереження її етно-культурного («національного») ядра
як спадщини титульного етносу — українства. «Протиставлен-
ня «політичної» нації та «етнічної» в українських умовах є час-
тиною маніпулятивної стратегії, спрямованої на те, щоб загаль-
мувати формування модерної нації взагалі і не допустити пере-
творення покірних підданих у свідомих і вимогливих громадян»
[16].

Збереження етнічного ядра політичної нації за нівелювання
суперечностей вимагає водночас постійної наполегливої держа-
вотворчої і націєтворчої роботи всіх рівнів з включенням до неї
усіх етносів, об’єднаних єдиною метою. Ця мета відома — загаль-
ний добробут, рівноправність, верховенство права, демократія
[16]. Питання, отже, стоїть у більш широкій площині, а саме —
подолання стереотипів минулого щодо характеру державної вла-
ди, національно-політичного і національно-державного будівни-
цтва в Україні, створення умов для економічного прогресу, демо-
кратії, реального народовладдя громадян України як перспективи
їх консолідації на визнаних ціннісних засадах як громадянської
(політичної) спільноти.

Так, загальне національне піднесення під час перебудовчих
процесів підвело українське суспільство до революційного про-
риву до політичної нації, який за низкою об’єктивних чинників
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був загальмований. Відродження на національному ґрунті стало
чи не найважливішою передумовою здобуття національної неза-
лежності України, тоді як сам чинник незалежності не забезпечив
одночасного з цим формування української політичної нації. Цей
процес став питанням подальшого етапу розвитку українського
суспільства, будучи не лише актуалізованим, а й ускладненим
через нагромадження соціально-економічних, політичних, націо-
нально-мовних проблем. Новий час поставив у площині форму-
вання української політичної нації нові завдання. Утім, деякі тео-
ретичні й практичні підходи щодо зазначеного питання,
опрацьовані під час перебудови, зберегли не тільки вагомість, а й
першочергове значення в аспекті консолідації українського наро-
ду як сформованої громади, спільноти, нації.

Ë³òåðàòóðà

1. Конституция общенародного государства. / Под общ. ред.:
К. М. Боголюбов, М. С. Смиртюков. — М.: Политиздат, 1978. — 247 с.

2. Мельник І. А. Національне відродження в процесі утвердження
суверенітету України / Мельник І. А. // Збірник наукових праць. — К.:
Фоліант, 2005. — Т. 4. — С. 59—74 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://yarosch.mylivepage. com/wiki/1325/375

3. Біля витоків української незалежної держави (до 20-ї річниці
створення Народного Руху України за перебудову) [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/
publication/content/3514.htm

4. Українська Гельсінська Спілка (УГС). Дисидентський рух в
Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://archive.khpg.org/ index. php?id=1162804910

5. Болбат Т. Перші осередки Народного Руху України за перебудову на
Сході України / Болбат Т. // Схід. — 2009. — № 6 (97). — С. 21—24.

6. Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985—1991 рр.):
навч. посіб. для студ. вузів / Бойко О. Д. — К.: Кондор, 2004. — 356 с.

7. Програма Народного Руху України за перебудову. Проект. — Лі-
тературна Україна. — 1989. — 16 лютого.

8. До народу Української Радянської Соціалістичної Республіки //
Літературна Україна. — 1989. — 21 вересня.

9. К русскому населению Украины // Літературна Україна. — 1989.
— 5 жовтня.

10. Проти антисемітизму // Літературна Україна. — 1989. —
19 жовтня.

11. Про національну символіку // Літературна Україна. — 1989. —
19 жовтня.



249

12. Статут Товариства української мови імені Тараса Шевченка.
Проект // Літературна Україна. — 1989. — 12 січня.

13. Звернення до громадян Української РСР, до всіх українців, в
Україні й не в Україні сущих // Літературна. Україна. — 1989. —
2 березня.

14. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про
мови в Українській РСР» від 28.20.2989 № 8212-ХІ [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8312-11

15. Кизименко І. Історіографія формування політичних партій
України / Кизименко І. // Вісник КНТЕУ. — 2010. — № 3. — С. 99—
107.

16. Рябчук М. Політична нація. Про перспективи українського халі-
фату [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://maidanua.org/
arch/arch2010/ 1283175769.html

17. Президенти та уряди України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://histua.com/knigi/aktualni-problemi-istorii-ukraini/prezidenti-
ta-uryadi-ukraini

18. Леонід Макарович Кравчук. Передвиборна програма кандидата у
Президенти України Леоніда Макаровича Кравчука 5 «Д» [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://litopys.com.ua/encyclopedia/
utverdzhennya-nezalezhno-ukra-ni/leon-d-makarovich-kravchuk/

19. Україна: шлях до свободи. Основні принципи програми канди-
дата на Президента України В. Чорновола. — Народна Справа. Часопис
Волинської крайової організації НРУ. — 1991. — № 5. — 22 жовтня. З
фондів ЦДАОО України, ф. 270, оп. 1, д. 123, 21—22 зв., 23 арк. [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Sections/
Rukh/Tema_7/index.php?39

20. Возняк Т. Украдена Україна. До формування української полі-
тичної нації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ji.lviv.
ua/n22texts/ voznyak.htm



250

×àñòèíà ²²

ÒÅÍÄÅÍÖ²¯ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ ÍÀÖ²¯ ×ÀÑ²Â ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²:

Â²Ä ÒÅÎÐ²¯ ÄÎ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

2.1. Ïðîáëåìè ïîë³òè÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿
ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè: íàö³ºòâîð÷à ñêëàäîâà

С. С. Бульбенюк

…державотворення, що не супро-
воджується націєтворенням, —
шлях хибний і принаймні позбавле-
ний користі у сенсі інтенсифікації
розвитку України

Д. М. Под’ячев

Політична модернізація в сучасній Україні як один з напрямів
процесу системної трансформації вітчизняного соціуму й одно-
часного творення національної державності являє собою комплек-
сну дослідницьку проблему, розв’язання якої вимагає від науков-
ців застосування різноманітних методологічних підходів для ви-
конання тих чи інших евристичних завдань. Зокрема, пошуки
відповідей на питання, якою має бути націєтворча складова полі-
тичної модернізації в Україні сьогодні, можуть бути спрямовані у
різні вектори. Відтак, на переконання авторки, системний аналіз
представленої проблематики потребує використання насамперед
синергізму як однієї з базисних методологічних засад наукового
дискурсу сучасності. Адже, виходячи із засад синергетичної ме-
тодології, політична нація розглядається як динамічна система,
що розвивається за принципами самоорганізації, нелінійності і
нестабільності. До того ж, синергізм в останні десятиріччя ви-
ступає евристично-методологічною основою для дослідницьких
пошуків не лише у царині націології, а й у сучасній транзитології
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— розділі політологічних досліджень, представники якого ви-
вчають особливості посттоталітарних і поставторитарних пере-
ходів, перебіг процесів демократичного транзиту. Отже, спираю-
чись на міжпредметну специфіку окресленої проблематики,
центральними дослідницькими питаннями представленої науко-
вої розвідки визначаємо висвітлення з позицій синергізму специ-
фіки формування української політичної нації в умовах здійснен-
ня системних трансформаційних перетворень суспільства і
держави.

Авторитетний вітчизняний етнополітолог О. Хорошилов до-
водить, що синергетика цілком у змозі стати основою нової сві-
тоглядної парадигми націєтворення в сучасній Україні, оскільки
здатна забезпечити вироблення дієвих підходів щодо реалізації
етнополітичного менеджменту [1]. Це є особливо актуальним для
нашої держави, адже в Україні за останні двадцять років ні у се-
редовищі науковців (політологів, соціологів, економістів, фахів-
ців з державного управління), ані у колах політиків так і не сфор-
мульовано консолідованого погляду на одне з найнагальніших
питань державного будівництва країни, що перебуває на стадії
політичної трансформації, — якою має бути конструктивна мо-
дель управління процесами формування української політичної
нації.

Зокрема, у процесі політичної трансформації, яка триває по-
над два десятиріччя в Україні, серед представників істеблішмен-
ту не вироблено остаточної стратегії державотворення. Іншими
словами, вітчизняна політична еліта так і не змогла дійти згоди
щодо питання: «Яку державу (а відповідно, й модель політичної
нації — С. Б.) ми будуємо — «державу-націю» (state-nation) чи
«націю-державу» (nation-state)?». На нашу думку, саме знахо-
дження компромісу у відповіді на зазначене питання може стати
тією відправною точкою, що дозволить максимально узгодити
перебіг процесів націєтворення та державотворення, забезпечив-
ши успішність як політичної трансформації України, так і фор-
мування політичної нації. Адже розбалансування названих про-
цесів призводить до того, що втрачається головна умова
забезпечення ефективності модернізаційних і трансформаційних
перетворень у будь-якому суспільства — системність їх здійс-
нення.

Тривале протиставлення двох базових концептів політичної
нації — «держава-нація» versus «нація-держава» вибудовує, у
свою чергу, таку низку опозицій, яких, на жаль не уникнула й су-
часна Україна:
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— прихильність до однієї «культурної цивілізаційної тради-
ції» проти прихильності до більше ніж однієї такої традиції, але
за умови, що прихильність до різних традицій не блокує можли-
вості ідентифікації зі спільною державою (останнє, як це не при-
кро, досить часто виявляється і в національній, і в мовній, і в со-
ціокультурній ідентифікації жителів значної частини регіонів
України, причому, як Заходу, так і Сходу країни — С. Б.);

— асиміляційна культурна політика супроти визнання та під-
тримки багатьох культурних ідентичностей (у цьому випадку вар-
то зауважити, що на офіційному, державному рівні сучасна Украї-
нська держава ніколи не намагалася проводити відверто асиміля-
ційну політику, проте на рівні крайовому такі спроби були помі-
чені — С. Б.);

— унітарна держава або мононаціональна федерація всупереч
федеративній системі (ці дискусії, як відомо, точаться постійно і
в наукових, і в політичних колах, загострюючись у періоди піку
політичних протистоянь в країні, скажімо, в період президентсь-
кої кампанії 2004 року — С. Б.);

— модель «нація-держава» зумовлює розвиток президентської
республіки, а модель «держава-нація» — парламентської форми
правління (одначе, досвід націєтворення і державного будівницт-
ва у сучасній Україні показав, на наш погляд, протилежну тенден-
цію — спроби конструювання яскраво вираженої національної
державності відбувалися у період зміни вітчизняної форми прав-
ління на парламентсько-президентську (2005 — початок 2010 рр.
— часи президентства В. Ющенка), та, навпаки, домінування у
влади бачення державної й національної розбудови як «держави-
нації» в період конституційного оформлення та закріплення пре-
зидентсько-парламентської республіки — С. Б.) [2, с. 16].

Слід зазначити, що представлений вище аналіз дискурсу
«“держава-нація” versus “нація-держава”» у реаліях вітчизняно-
го державо- та націєтворення стає предметом наукових розвідок
не лише українських учених, а й закордонних дослідників. Так,
знаний американський науковець, фахівець з проблематики по-
літичного розвитку авторитарних режимів і можливостей їх де-
мократизації Альфред Степан 2005 року опублікував статтю
«Україна: неймовірна демократична «нація-держава», але мож-
лива демократична «держава-нація»?», в якій протиставляє оби-
дві вказані моделі, розглядаючи політичну ситуацію тогочасної
України. Важливо, що дослідник наголошує: Україна на момент
здобуття нею незалежності мала абсолютно специфічне геопо-
літичне становище, отримавши разом з державним сувереніте-
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том цілком реальну іредентистську загрозу у вигляді свого най-
ближчого сусіди [3].

При цьому, як пише А. Степан, наша держава не відповідала
жодній з двох важливих для обрання першої або другої моделі
націєтворення умов. По-перше, поліс (суспільство) та культурний
демос не були єдині в прагненні мирного й демократичного тво-
рення «нації-держави», коли національна політична еліта
об’єднується в прийнятті такої стратегії, а міжнародна ситуація
як мінімум не є ворожою до неї. По-друге, вибір стратегії «дер-
жави-нації» найчастіше ґрунтується на офіційному визнанні і по-
літико-правовому закріпленні двомовності в країні (на зразок
Бельгії, Індії, Іспанії). Це для України означало б визнання росій-
ської мови як другої державної, що у вітчизняних політичних та
соціокультурних реаліях може сприяти не стільки суспільному
консенсусу і міжнаціональній злагоді, скільки розколу і проти-
стоянню. Тому американський науковець дійшов висновку, який,
на нашу думку, залишається актуальним майже через 10 років піс-
ля його формулювання: найоптимальнішою стратегією державо-
та націєтворення в Україні може стати лінія на побудову «нації-
держави», що має проводитися максимально безболісно, лагідно,
забезпечивши тим самим формування багатьох розмаїтих і ком-
плементарних національно-культурних ідентичностей, які при-
таманні зазвичай типовим «державам-націям» [3].

Стратегія державо- та націєтворення, запропонована для
України А. Степаном, видається цілком ефективною і життєздат-
ною внаслідок свого синкретизму, з одного боку, та врахування
специфіки вітчизняного суспільства, з іншого. Адже зрозуміло,
що побудова у процесі політичної трансформації моноетнічної
(мононаціональної) державності в Україні нині уявляється утопіч-
ною ідеєю, особливо, якщо йдеться про збереження територіальної
цілісності країни. Наприклад, згадуваний вище вітчизняний ет-
нополітолог О. Хорошилов зазначає: «…в нашій країні, врахову-
ючи її історико-культурну спадщину та етнополітичні реалії,
єдиним ефективним шляхом прискорення конституювання полі-
тичної нації може бути лише патерналістська модель етнонаціо-
нальної політики держави». При цьому, як пише науковець: «Са-
ме держава (попри всі вади цього варіанта) повинна виступати в
ролі головного ініціатора «розбудовчих» процесів у національній
сфері» [1]. Окрім того, будь-яка сучасна держава, яка прагне роз-
виватися на засадах демократії, відходить від суто етнічного тлу-
мачення поняття «нація» до її політичного трактування, що, зок-
рема, відображено і в Конституції України (ст. 11) [5].
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Відповідно, українська політична нація — це динамічна сис-
тема представників різних етносів, національностей, етнічних
груп, які інтегровані в українське суспільство та усвідомлюють
спільність свого минулого, сьогодення і майбутнього. Важливою
умовою їх консолідації стає усвідомлене розуміння своєї політи-
ко-державної «іншості» — відмінності в історії, побуті, традиці-
ях, політичному, економічному та соціокультурному житті від
інших, навіть найближчих територіально або за етнічним похо-
дженням народів. Не менш значимим фактором, що визначає іден-
тифікацію особи чи певної етнічної групи з українською політич-
ною нацією, на нашу думку, є їх інтегрованість (як на індивідуаль-
ному, так і на колективному рівні) у вітчизняний соціум. Аналізу-
ючи процеси політичної трансформації останніх двох десятиріч,
ми можемо з упевненістю стверджувати, що в сучасній Українсь-
кій державі створені достатні умови для інтеграції різних етніч-
них груп у єдину політичну націю. Утім, одночасно у представ-
ників окремих і досить значних за чисельністю та політичним
впливом (потенційним або реальним) етнічних (мовних) груп
спостерігається досить суттєвий брак відчуття власної «іншості»
(«українськості»), що викликано цілою низкою причин — від су-
то суб’єктивних (скажімо, почуття ностальгії за радянським ми-
нулим) до факторів зовнішньополітичного гатунку, тобто впливу
сусідніх держав.

Виходячи з вказаних політичних і соціокультурних особливо-
стей національно-державного розвитку сучасної України, необ-
хідно використовувати більш широке тлумачення категорій «ет-
нічність» і «політична нація», здійсненюючи як суто теоретичні,
так і прикладні дослідження з окресленої проблематики.

Так, поняття «етнічність», окрім традиційних чотирьох форм
її існування — «національна держава», «народ», «етнічна мен-
шина», «етнічна група», має бути доповнене двома додатковими
формами — «перехідна етнічність» і «незавершена етнічність»
[2, с. 341]. Слід зауважити, що характеризуючи сучасний стан
формування політичної нації в Україні, важко чітко з’ясувати,
якою є вітчизняна етнічність нині — «перехідною» чи «незавер-
шеною». Окрім того, категорія «етнічність» має бути доповнена
такими поняттями, як «політика ідентичності» та «менеджмент
ідентичності» у їх політико-національному розумінні. За визна-
ченням російських науковців, «політика ідентичності — система
цілей і заходів, які здійснюються суб’єктом реалізації політики з
метою створення таких умов, за яких особа (а в контексті пред-
ставленого дослідження — й етнічна або мовна група — С. Б.)
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ідентифікувала б себе з національною державою та (або) з відпо-
відним наддержавним утворенням». «Менеджмент ідентичності»,
у свою чергу — це «управління впливами та процесами, спрямо-
ваними на формування або руйнування підстав ідентифікації
громадянами себе з національною державою та (або) наднаціональ-
ним утворенням» [6, с. 438].

Саме політика менеджменту ідентичності у вітчизняних реалі-
ях необхідності синхронізації процесів державо- та націєтворення
має і може стати каталізатором обох згаданих процесів. При цьо-
му, вкрай важливо враховувати, що ці процеси розгортаються у
нашій країні за умов посилення глобалізаційних перетворень і
«наздоганяючої» (недомодерної в ситуації недостатньої сучасно-
сті за висловом американського науковця М. Манна [7, с. 408])
модернізації. До того ж, успішність процесів політичної транс-
формації у сучасному світі багато в чому визначається саме мож-
ливістю і здатністю об’єднати капіталізм з національною держа-
вою у глобалізованому середовищі. Як зауважує американський
дослідник: «Ті країни, де немає ефективних націй-держав, багато
чого віддали б за те, аби їх побудувати. Нація-держава сьогодні
не править бал, але й не виходить з ужитку ані в якості реальнос-
ті, ані в якості ідеалу» [7, с. 408 — 409].

Важко не погодитися з позицією М. Манна, бо сучасна держа-
ва в особі науковців, експертів, політиків і чиновників, особливо,
якщо вона перебуває на перших етапах державно-управлінського
будівництва і зміцнення, не може не проектувати певну модель
(моделі) свого поступу — блок стратегічного національного роз-
витку. Зрозуміло, що процеси формування, так би мовити, «виз-
рівання» національних держав неможливо звести до універсаль-
ного алгоритму, тим більше за умов їх перебування нині у
діалектичній єдності та боротьбі протилежностей — націєтво-
рення, з одного боку, та (суб)регіональної і міжнародної інтегра-
ції, з іншого. Власне, означені різноспрямовані вектори розвитку
висвітлюють одну з найхарактерніших особливостей глобалізації
нині — її амбівалентність. Вітчизняний науковець Д. Под’ячев
так зображує амбівалентність сучасної глобалізації: глобалізація,
впливаючи на національний суверенітет і національну ідентич-
ність, має означати кінець «гомогенної нації», коли національна
ідентичність поступається місцем у конкуренції за свідомість
людей новим ідентичностям, що надалі і синтезують сучасність
[8, с. 8].

Отже, можна стверджувати, що під впливом глобалізації сут-
тєво змінюється як форма, так і зміст національної держави. Так,



256

тривалий час у середовищі західних політологів дискусійним за-
лишалося питання про те, чи відімруть класичні національні
держави під натиском процесів глобалізації, поступившись міс-
цем наднаціональним органам державного управління і прийнят-
тя рішень. Авторитетний російський політолог О. Панарін дає та-
ку відповідь на це питання: слабкі національні держави під
впливом глобалізації втратять надкритичну частину свого суве-
ренітету (і, безперечно, будуть не здатні здійснювати ні «політи-
ки ідентичності», ані впроваджувати «менеджмент ідентичності»
— С. Б.), перетворившись на «квазідержави». Утім, з іншого бо-
ку, глобалізація в змозі стимулювати надзвичайно потужні дер-
жавотворчі процеси, спонукаючи політиків до пошуків альтерна-
тивних варіантів розбудови національних держав [9, с. 73, 78].

Отже, політична модернізація з огляду на процеси становлен-
ня політичної нації (націєтворення) у вітчизняних реаліях, набу-
ває особливого значення, стаючи своєрідним іспитом на «держав-
ницьку зрілість» України. Тим більше, що національна держава
залишається на сьогодні і можна з упевненістю прогнозувати, що
залишиться принаймні у найближчі кілька десятиріч, єдиною
міжнародно визнаною структурою політичного об’єднання, яка
закріплює суверенітет держави у внутрішній політиці та робить її
повноцінним суб’єктом політики світової.

За цих умов одним з найнагальніших питань політичної модер-
нізації України залишається питання про закінчення посткомуніс-
тичної трансформації держави, без якої, на переконання авторки,
не можна вести мову про формування української політичної на-
ції постмодерного типу. Варто зауважити, що у сучасній транзи-
тологічній науці домінує та група дослідників, які є противника-
ми прямого ототожнення посткомуністичних трансформацій з
процесами демократичного транзиту. З методологічного погляду,
на сучасному етапі розвитку політичної науки відсутня єдина,
універсальна парадигма транзитологічного процесу демократиза-
ції, яка дозволяла б систематизувати й адекватно передбачати по-
слідовність та закономірності режимних перетворень і політич-
них трансформацій в окремих країнах у рамках демократичних
переходів. Адже політичні трансформації колишніх авторитарних
режимів не завжди означають їх демократизацію — дуже часто
відбувається транзит від одного недемократичного режиму до
іншого недемократичного типу правління. Досвід політичних
трансформацій останніх двадцяти років переконує дослідників у
тому, що наслідком таких поставторитарних і посттоталітарних
транзитів стає формування «гібридних» політичних режимів, що
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не може не позначитися на процесах формування політичних на-
цій у таких країнах.

Зміцнення подібних напівдемократичних режимів багато в
чому можна пояснити тим, що у більшості посткомуністичних
країн (й сучасна Україна не є винятком) все ще зберігається полі-
тичне протистояння прихильників і противників демократії, і це є
свідченням недостатньої легітимності демократичної влади.
Адже значна частина громадян посткомуністичних країн пасивно
або і з недовірою ставиться до базових демократичних процедур
та інституцій. «Нові демократії» мають зміцнювати й розширю-
вати соціальну базу прихильників демократичної і ринкової
культури з метою консолідації суспільства. Тож консолідація де-
мократії означає інституціалізацію правил конкурентної політич-
ної гри та чітке визначення меж політичної боротьби, вихід за які
може загрожувати функціонуванню всього демократичного про-
цесу. «Консолідацію демократії можна визначити як процес, коли
епізодичні домовленості, половинчасті норми і випадкові рішен-
ня періоду переходу від авторитаризму трансформуються у від-
носини співробітництва і конкуренції, міцно засвоєні, постійно
діючі та добровільно прийняті тими особами і колективами (тоб-
то політиками і громадянами), які беруть участь у демократич-
ному управлінні», — стверджує дослідник демократичних пере-
ходів Ф. Шміттер [10, с. 170—171].

Тому консолідація демократії має вивчатися не лише з позицій
сучасної транзитології, а й у контексті етнополітологічних дослі-
джень, насамперед тих, що торкаються проблематики націєтво-
рення. Адже як процес посткомуністичного переходу й демокра-
тичної трансформації суспільства, так і процес формування та
зміцнення політичної нації потребують як однієї з базових умов
їх ефективності, перспективності, легітимації консолідації якомо-
га більш широкого кола соціальних і політичних учасників на ін-
дивідуальному, груповому і загальносуспільному рівнях. Серед
дієвих чинників консолідації української політичної нації модер-
ного типу Д. Под’ячев називає такі. По-перше, досвід спільного
досягнення мети (незалежності, свободи тощо). По-друге, ними
можуть стати в «ролі» допоміжних мова, історичний міф, етнос.
По-третє, це цінності добробуту та почуття соціальної справед-
ливості [8, с. 4—5]. До того ж, український дослідник наголошує,
що вітчизняні соціополітичні реалії нині вказують на неможли-
вість використання ідеї «Україна — європейська держава» як на-
ціональної та консолідуючої. Вказану ідею, як зазначає науко-
вець, доцільно замінити на ідею продукування унікальності
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національних суспільних практик на противагу продукуванню
чергових національних символів [8, с. 12].

Безумовно, наведена вище шкала цінностей, що може бути
покладена в основу консолідації української політичної нації, є
далеко не повною і має бути доповнена. Утім, проблема продуку-
вання національних практик, а не національних символів, на яку
вказує Д. Под’ячев, є вкрай актуальною з погляду політичної
трансформації України загалом і формування та зміцнення засад
вітчизняного націєтворення зокрема. На цьому шляху така спе-
цифічна риса національної ментальності як «соціальна маргіналь-
ність українства», тобто історично вкорінене несприйняття будь-
яких автократичних і деспотичних форм, які розвиваються за
умов максимальної ворожнечі у суспільстві [11, с. 208], може ві-
дігравати подвійну роль. З одного боку, нівелюючи будь-які
спроби авторитарного реваншу на вітчизняному ґрунті, що відріз-
няє Україну й українську політичну націю, яка тільки-но почала
оформлюватися в якості державницької, від найближчих сусідів
на Сході і Півночі. З іншого боку, саме названа «соціальна маргі-
нальність українства» почасти виступає вагомою перешкодою у
розгортанні процесу націєтворення, гальмуючи зокрема форму-
вання базових інституцій громадянського суспільства, без якого
нині не мислиться модерна політична нація. Власне, типовий
стиль життя пересічного українця за всім відомою формулою
«моя хата з краю» і в далекій, і в новітній історії нашої країни не
раз ставав тим чинником, який не тільки заважав, а навіть пере-
креслював державотворчі і націєтворчі потенції найкращих синів
рідної землі.

Системні проблеми здійснення демократичних переходів у
посттоталітарних державах пов’язані також з особливостями функ-
ціонування самих демократичних режимів. Однією з таких найсут-
тєвіших проблем є зростання у суспільствах перехідного типу
почуття апатії та розчарування, виникнення феномену «автори-
тарної ностальгії» (у вітчизняних соціополітичних реаліях — фе-
номен «совка»), що породжується нездатністю владних еліт ви-
рішити найгостріші суспільні суперечності. «Виживання» нових
демократичних режимів залежить, отже, не лише від здатності
політичних лідерів припинити перманентну боротьбу всередині
владної еліти, вміння домовлятися та йти на компроміси, але й
від готовності багатьох громадян зберігати прихильність чи на-
віть відданість демократичному режиму як такому, за достатньо
критичного ставлення до його керівників. А така легітимація до-
сягається зазвичай в умовах національної консолідації, зміцнення
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засад творення політичної нації. Тож, одним з найсуттєвіших по-
казників успішності націєтворення стають якісні, структурні змі-
ни у масовій політичній свідомості та політичній культурі суспіль-
ства. Наприклад, американський політолог С. Гантінгтон пов’язує
можливості третього авторитарного «відходу» з дією таких чин-
ників: слабкою вкоріненістю демократичних цінностей у свідо-
мості політичної еліти та мас, глибокими економічними потря-
сіннями, зростанням соціальних суперечностей і різкою соціаль-
но-економічною та політичною поляризацією суспільства [10,
с. 172]. До цього можна додати, що такі фактори, як правило,
стають гальмівними і в процесі націєтворення, підтвердженням
чого є такий складний і суперечливий шлях становлення україн-
ської політичної нації останніх двох десятиріч.

Так, специфіка здійснення демократичних транзитів у постко-
муністичних країнах, які супроводжувалися розгортанням глибо-
ких соціально-економічних криз, різкою соціальною диференціа-
цію населення та зростанням маргіналізації суспільства, спричи-
нила поширення у масовій суспільній свідомості цих держав по-
чуття розчарування у базових демократичних цінностях та орієн-
тирах. Упродовж 1990-х років навіть поняття «демократизація»
значно нівелювалося, втративши ореол суспільно-політичного
ідеалу та вживалося найчастіше з іронічним наголосом. Досвід
здійснення демократизації «згори» зміцнив у більшості громадян
ставлення до демократії як чогось чужинного, привнесеного ззов-
ні. Політичними та соціокультурними наслідками такої ситуації
виявилася політична апатія громадян, їхні украй низькі потенції
до самоорганізації і вияву політичної активності, до національно-
політичної самоідентифікації, а отже — і доволі невелика легітим-
ність інституцій влади, неузгодженість між формальними і нефор-
мальними політичними практиками за умов домінування остан-
ніх та також вкрай розмиті в масовій суспільній свідомості україн-
ських громадян, особливо окремих регіонів півдня та сходу, уяв-
лення про необхідність і важливість зміцнення політичної нації
як основи Української державності.

Отже, аналіз особливостей перебігу процесів демократичних
транзитів і специфіки становлення політичних націй (націєтво-
рення) у посткомуністичних країнах, у тому числі й в Україні, та
їх наслідків варто здійснювати, враховуючи такі характеристики
національних політичних систем:

— специфіку докомуністичних традицій у їх цивілізаційному,
соціокультурному, політичному та інших вимірах, зокрема — на-
явність або відсутність демократичного досвіду;
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— особливості зовнішнього середовища як чинника, який
сприяє або перешкоджає внутрішнім демократичним трансфор-
маціям;

— стан соціально-економічної, політичної, культурної, етніч-
ної, релігійно-конфесійної та інших сфер функціонування суспіль-
ства у відправних точках політичних трансформацій;

— характер перебігу процесів ерозії і розпаду старих, автори-
тарних структур влади;

— базові принципи зміни і репродукції політичних й економіч-
них еліт;

— специфіку нових політичних інституцій і способів їх побу-
дови;

— тактику політичних акторів (з урахуванням їх конкретних
індивідуально-психологічних особливостей) [12, с. 74].

Беззаперечною є теза, згідно з якою центральним вектором
державотворчого процесу в Україні має залишатися демократич-
ний транзит як основа політичної трансформації країни. Одначе в
умовах посилення впливу глобалізаційних процесів у середовищі
науковців пожвавлюються дискусії щодо майбутнього національ-
ної держави, а також формується переконання у тому, що розу-
міння нації, і насамперед нації політичної, має бути переосмис-
лено і доповнено. Скажімо, щодо долі національної держави у
найближчому майбутньому у глобалізованому світі серед дослід-
ників утвердилися два базові погляди.

Відповідно до першого, і далі зростатиме хронічна неспро-
можність національних держав адекватно реагувати на нові ви-
клики сьогодення, а процеси глобалізації і надалі підриватимуть
суверенітет таких держав. Як зазначає російська дослідниця
Д. Казаринова: «Інтеграційні процеси, які розвиваються у гло-
бальному контексті, отже, порушують звичний порядок у світі,
зачіпаючи життєві процеси національних держав» [13, с. 169].
Звісно, у такій ситуації змінюється і розуміння нації. Політична
нація, виходячи з позицій синергетичної методології, постає як
утворена на основі етнічних груп соціальна система, ключовими
рисами котрої є певний рівень національної самосвідомості та
воля до політичної самоорганізації [14, с. 82]. Саме здатність
політичної нації до самоорганізації і може стати тією «захисною
стіною», яка убезпечить національну державу від гомогенізую-
чого і поглинаючого впливу глобалізації. Тож можна без пере-
більшення твердити, що однією з базових умов збереження пов-
ноцінної державності України, її максимального убезпечення
від зовнішніх і внутрішніх викликів (зокрема, і породжених
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глобалізацією) стає нагальна необхідність остаточного форму-
вання політичної нації.

Прихильники другого погляду щодо майбутнього національ-
ної держави у глобалізованому світі (а варто зауважити, що їх
значно менше, ніж прибічників вищенаведеної позиції) переко-
нані — перспективи національних держав нині все таки зберіга-
ються. Вони наводять на підтвердження своєї позиції такі аргу-
менти. По-перше, і досі авторитет і надзвичайний вплив мають ті
потужні політичні сили, які апелюють до ідеї національної дер-
жави і виступають проти передачі її головних функцій альтерна-
тивним наднаціональним інституціям. По-друге, спостерігається
об’єктивна потреба в збереженні національної держави як центру
консолідації і розвитку культури, відтворення самобутніх політи-
ко-правових рис і підтримки національної ідентичності [15,
с. 70—71]. Тож творення національної держави на основі консо-
лідованого розвитку політичної нації залишається нині єдиною
продуктивною альтернативою для держав, які перебувають у
стані перманентної політичної трансформації.

Держава і тільки держава постає таким способом етнонаціо-
нальної самоорганізації суспільства, котрий забезпечує виконан-
ня таких базових функцій:

1) статусно-репрезентативної — за допомогою держави етно-
національна спільнота визначає свою юрисдикцію на певній те-
риторії та репрезентує себе у міжнародному співтоваристві;

2) фільтрувально-захисної — держава покликана відфільтро-
вувати негативні впливи, що можуть підривати національну ста-
більність і безпеку, захищаючи тим самим ресурсний і територіаль-
ний потенціал життєзабезпечення національної спільноти;

3) стратегічно-управлінської — держава визначає стратегічні
орієнтири національного розвитку, забезпечуючи тактичне й
оперативне управління всіма сферами життєдіяльності нації;

4) саморегуляційної — держава стимулює розвиток самодо-
статності спільноти на певній території, а самодостатність у по-
єднанні з неповторним способом буття нації забезпечує її само-
регуляцію;

5) функції власного самовідтворення — це допоміжна функ-
ція, яка виявляється у тому, що держава забезпечує своє самозбе-
реження — збереження усіх державних підсистем і структурно-
функціональної спадковості у разі змін [14, с. 199—200].

Аналізуючи державотворчий процес в Україні, починаючи з
часів здобуття незалежності, в ході аналізу вищезазначених фун-
кцій можна дійти таких висновків. Твердження про досить висо-
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кий ступінь неефективності державного будівництва в Україні
обґрунтовується тим, що національна держава не в змозі викону-
вати свої базові функції. До того ж, специфікою державного бу-
дівництва є його випереджальний порівняно з процесом консолі-
дації української політичної нації характер. При цьому сама
держава подекуди гальмує цей процес консолідації. Адже якщо
статусно-репрезентативна функція здійснюється Українською
державою максимально повною мірою, то, скажімо, фільтруваль-
но-захисна або стратегічно-управлінська функції почасти не тіль-
ки не забезпечуються державним механізмом, а й виконуються,
так би мовити, «навпаки», у протилежному напрямі. Це дає під-
стави частині дослідників твердити про наявність суттєвого фак-
тора дестабілізації в сучасному українському суспільстві, яке
представлене не лише окремими політиками, а й цілими соціаль-
ними, етнічними чи соціокультурними групами. Отже, одним з
найнагальніших завдань Української держави нині є насамперед
інтеграція названих груп у національну державу, на основі якої і
стане можливим остаточне формування та консолідація політич-
ної нації.

За цих умов національна ідея може стати ефективним інстру-
ментом творення політичної нації українства, зокрема за допомо-
гою оформлення національної ідентичності у свідомості грома-
дян, усвідомлення необхідності їх національної самоіденти-
фікації (особливо жителів окремих країв, як правило, прикордон-
них). Так, національна ідея є одним з базових елементів націєт-
ворення, оскільки саме на її основі формуються уявлення тієї чи
іншої етнічної чи етнічно-територіальної спільноти про власну
спільність, наявність свого особливого минулого, сьогодення і
майбутнього, своєї окремої історії, специфічних традицій, звича-
їв, культурних норм, мети (метаідеології) свого існування тощо.
Усі названі заходи та напрями і складають власне комплекс дій
щодо політики менеджменту ідентичності.

Зрозуміло, що політика менеджменту ідентичності в Україні
має формуватися та здійснюватися системно, на основі ретельно-
го аналізу історичної ретроспективи спроб творення й оформлен-
ня політичної нації. Одним з напрямів таких науково-практичних
пошуків повинен стати розгляд проблематики етнічності, зокрема
співвідношення понять «етнос» і «нація» у прикладних вітчизня-
них дослідженнях етнополітологічної тематики. Скажімо, важли-
вим видається (з огляду на потреби синхронізації в сучасній
Україні процесів державо- та націєтворення) вивчення специфіки
національного характеру українства як передусім територіально-
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політичної, а не мовно-етнічної спільноти. Не менш значимим
для авторки є з’ясування феномену національного характеру
українства, що може виявлятися, зокрема, і через стійки етноти-
пові ознаки та етнічні стереотипи. Особливу увагу, на нашу дум-
ку, потрібно звернути на такі риси національного характеру
українства, які суттєвим чином гальмують процеси націєтворен-
ня та почасти заважають успішному державотворенню в Україні.

Перше — це психологія народу-етносу, який усю свою істо-
рію живе на точках зламу та змушений постійно маневрувати між
різноспрямованими, часто-густо ворожими одна одній етнічними
і політичними цілями. Як наслідок, зазначають авторитетні віт-
чизняні дослідники О. Донченко та Ю. Романенко, спостерігаєть-
ся історично сформоване послаблення інтегрованості українства
спочатку як етнічної, а згодом і як політичної спільноти (прото-
нації та нації). Для типового українця, за словами науковців, ет-
нічна (національна) ідентифікація обмежується заявами, а не
вчинками, маргінальність, викликана страхом перед визначеніс-
тю, домінує над почуттям свободи. Друге — це соціокультурний
еклектизм — установка на поєднання різних традицій, спроби
імітувати інші культурні моделі [11, с. 214, 216]. Безперечно, на-
звані риси українського національного характеру було б методо-
логічно неправильно визначати виключно як негативні, адже
справжній науковий підхід вимагає максимальної неупереджено-
сті і незастосування поляризованих оціночних суджень.

Утім, саме такі риси українства, як етнічна (національна) іден-
тифікація маргінального (або, на думку авторки, радше інфантиль-
ного) типу та соціокультурний еклектизм багато в чому і спричи-
нили появу дихотомії «панросійськість versus пан’європейсь-
кість» у національній ідентичності. Так, політика «Україна як
об’єкт створення наднаціональної панросійської ідентичності»
має тривалу історію. Її витоки можна знайти і в доктрині «Моск-
ва — Третій Рим» старця Філофея (XVI ст.), і в державній полі-
тиці Російської імперії, починаючи з часів Петра І, що не могло
не позначитися на процесах формування національної ідентично-
сті обох націй — і української, й російської. І якщо у свідомості
переважної більшості росіян названий підхід сприяв закріпленню
майже незламного і до сьогодні стереотипу про те, що Україна є
частиною «исконно русских земель», підтвердженням чого є ре-
зультати одного з останніх за часом соціологічних опитувань,
проведених у Російській Федерації, згідно з яким 29 % опитаних
вважають Україну територією своєї країни [16]. То для України й
вітчизняного державо- та націєтворення така політика створює
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низку проблем і перешкод на шляху здійснення політичної
трансформації країни. Наприклад, за твердженням авторитетної
української дослідниці Н. Пелагеші, аналіз соціокультурних від-
носин між Україною та Росією, здійснений на основі методологіч-
ної парадигми етнополітологічного конструктивізму, дає підстави
вести мову про те, що «сучасна регіональна поляризація України
та її динаміка є наслідком не тільки культурно-історичних від-
мінностей між населенням Сходу та Заходу України, що склалися
історично, а й результатом цілеспрямованої політики ідентичнос-
ті, що проводиться Російською Федерацією» [17, с. 165].

 Власне, можна говорити про формування нової якості іншої
ідентичності — ідентичності так званої «радянської людини» з
використанням елементів ностальгії за «втраченим раєм (а точ-
ніше — квазіраєм)» часів СРСР. Окрім того, обидва типи ідентич-
ності, які пропонувалися і пропонуються (або, на переконання ча-
стини науковців і політиків, нав’язувалися і продовжують
нав’язуватися) українським громадянам, є за своєю природою,
по-перше, штучними (сконструйованими, а не такими, що сфор-
мувалися природним шляхом) та, по-друге, фактично спробою
закріплення російської національної ідентичності на теренах ко-
лишньої Російської імперії, а згодом колишнього Радянського
Союзу. За цих умов на поверхні формування панросійської іден-
тичності — питання необхідності формування єдиного соціокуль-
турного простору на основі спільної історії, спільних національ-
них і релігійних традицій, спільної культурної спадщини, а в її
основі — стратегічні геополітичні програми, які мають на меті,
зокрема, гомогенізацію та уніфікацію мовного й освітнього прос-
тору, творення спільного інформаційно-комунікативного середо-
вища і культурно-символічного ареалу. Вказані специфічні риси
проекту (політики) формування панросійської ідентичності на віт-
чизняному ґрунті можуть створювати потенційні (і досить вагомі)
ризики для збереження і розвитку української ідентичності, від-
так — для процесу державо- та націєтворення.

Розглядаючи шляхи європеїзації української національної іден-
тичності в перебігу політичної трансформації держави, варто за-
значити, що на цей складний процес вагомий вплив має поши-
рення серед українства панросійської ідентичності, що найчасті-
ше автоматично цілковиту повну відсутність в особи відчуття
причетності до європейської спільноти. Наприклад, знана вітчиз-
няна фахівець-соціолог Н. Паніна свого часу підкреслювала: «…у
масовій свідомості дорослого населення України й надалі збері-
гається високий рівень східнослов’янської відособленості та на-
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ціонального ізоляціонізму» [18, с. 42]. Утім, слід зауважити, що
дана ситуація з кожним роком змінюється, і нині вже значно біль-
ша частина українців, особливо у центрі, півночі та заході країни,
відчуває свою причетність, приналежність до Європи. За цих
умов можна оперувати поняттям «європеїзація» при розгляді змі-
ни національної ідентичності частини українських громадян. Єв-
ропеїзацію нині розглядають у двох основних аспектах. По-
перше, як політичну та інституційну адаптацію до євроінтеграції
в межах Європейського Союзу; по-друге, як переформатування
національної ідентичності та створення наднаціональної євро-
пейської (пан’європейської) ідентичності. За словами Д. Ольсена,
«через європеїзацію створюються відчуття приналежності до єв-
ропейської спільноти, відчуття емоційної прив’язаності до неї та
спільної системи смислів і значень» [17, с. 205].

Процеси формування пан’європейської ідентичності в Україні
багато в чому схожі з подібними процесами творення панросій-
ської ідентичності: конструюються спільні життєві (регіональні
та цивілізаційні) «смисли», утворюються спільні інформаційно-
комунікативний і культурно-символічний простори, уніфікується
законодавство й нормативна база тощо. Така схожість обох типів
ідентичностей пояснюється, насамперед, тим, що обидві вони є
наднаціональними за своєю природою і спрямуванням. Головною
відмінністю пан’європейської ідентичності від ідентичності пан-
російської, у тому числі й на вітчизняному ґрунті, є те, що євро-
пейська наднаціональна ідентичність не змінює національні іден-
тичності, а функціонує паралельно з ними, спричиняючи їх
трансформацію, будучи інклюзивною за своєю сутністю. Це по-
яснюється тим, що конструювання пан’європейської ідентичності
відбувалося виважено і продумано, здійснювалося за допомогою
тих механізмів, які створювали відчуття приналежності громадян
передовсім до своєї національної спільноти [17, с. 220]. До того
ж, і самі інтегративні процеси політичного, економічного, соціаль-
ного та культурного характеру в Європі значно відрізнялися та
відрізняються нині від подібних процесів, що розгорталися і роз-
гортаються на просторах колишньої Російської імперії та колиш-
нього Радянського Союзу. Тому можна стверджувати, що проце-
си поширення на теренах України пан’європейської ідентичності
несуть значно менші загрози для утвердження національної іден-
тичності, аніж процеси поширення панросійськості. Та якщо по-
ширення впливу панросійської ідентичності в Україні активно
лобіюється з боку сусідньої держави, а також має підтримку і з
боку досить впливових вітчизняних політичних сил, то процес
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формування пан’європейської ідентичності відбувається часто
хаотично та/або вкрай неефективно.

Отже, глобалізаційні процеси, які охоплюють своїм впливом
увесь сучасний світ, і процес політичної трансформації, що спо-
стерігається в Україні в останні десятиріччя, сприяють паралель-
но з утвердженням національної ідентичності формуванню над-
національної ідентичності двох типів — панросійської та
пан’європейської. Це зумовлюється двома методологічними по-
зиціями.

Перша — національна ідентичність не є вродженою універса-
лією або утворенням іманентно притаманним особі чи групі. Во-
на конструюється соціумом, народжується та зникає під впливом
тих чи інших соціальних і культурних процесів [17, с. 218]. Озна-
чена дослідницька позиція, на думку авторки, є важливою з огля-
ду на представлену проблематику, оскільки аналіз специфіки фор-
мування національної ідентичності у вітчизняних реаліях дово-
дить, що процес усвідомлення власної національної ідентичності
як особливої, «окремішної» від інших, панівних раніше або у су-
сідніх державах, відбувається з досить великими ускладненнями
навіть серед етнічних українців.

Друга — національна ідентичність є дискурсивною формаці-
єю, що твориться державою як результат певних культурних по-
літик (інформаційної, освітньої, культурної, політики громадянс-
тва тощо) [17, с. 218]. Відтак національна ідентичність
нерозривно пов’язана з суверенітетом, суверенними правами на-
ціональної держави, що й зумовлює необхідність і нагальність
максимальної синхронізації процесів державо- та націєтворення
заради оптимізації їх спільних результатів. Неконтрольоване з
боку держави творення національної (та/або наднаціональної)
ідентичності у свою чергу може призводити до непрогнозованих
результатів, а в частині випадків — ставати серйозною загрозою
для державного суверенітету. Адже особливо наднаціональна
ідентичність, за словами Н. Пелагеші, може виступати засобом
контролю наднаціонального утворення над індивідом або групою
осіб [17, с. 219]. Окрім того, саме наднаціональна ідентичність
спричиняє часткову втрату державою монополії на контроль со-
ціокультурної сфери суспільства. «Наднаціональні утворення че-
рез освітні, культурні, інформаційні та інші практики створюють
власні маркери ідентичності на початковій стадії формування, а в
перспективі спроможні трансформувати їх до власної самото-
тожності, що є проблемою національної безпеки держави», — на-
голошує українська дослідниця [19, с. 4].
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Отже, беззаперечною є методологічна позиція, відповідно до
якої розгляд процесів державо- та націєтворення в сучасній
Україні буде неповним без вивчення специфіки формування па-
ралельно з національною ідентичністю різних практик наднаціо-
нальних ідентичностей у вітчизняному соціумі. В українських
соціокультурних і політичних реаліях таке паралельне функціо-
нування різних типів ідентичностей несе небезпеку подальшого
поглиблення регіональної поляризації країни, що не може не галь-
мувати, у свою чергу, процес творення єдиної політичної нації.

Окреслені вище процеси плюралістичного формування націо-
нальних (та/або наднаціональних) ідентичностей, як вже зазнача-
лося, є наслідком посилення впливів глобалізаційного характеру
у світі загалом та в Україні зокрема. Глобалізація зумовлює роз-
виток (а у вітчизняних умовах творення) держави в якісно ново-
му соціополітичному середовищі, провідними рисами якого ста-
ють уніфікація, упорядкування та диверсифікація. Вітчизняна
науковиця І. Алексєєнко зауважує: «Змінюючи сучасний світ, ці
процеси (інтенсифікації, інтернаціоналізації, універсалізації і
глобалізації — С. Б.) не можуть не викликати корекції ролі й фун-
кцій суверенної національної держави, яка тривалий час була
центральною віссю міжнародної політичної системи та забезпе-
чення цивілізаційного поступу різних народів» [20, с. 12]. Зрозу-
міло, що ці нові виклики вимагають як політичної трансформації
від самої національної держави, так і нових підходів до процесу
націєтворення. На думку авторки, утвердження української полі-
тичної нації нині передусім має здійснюватися спільними зусил-
лями — держави, інституцій громадянського суспільства, окре-
мих осіб (політичних і громадських лідерів, моральних автори-
тетів нації та ін.) з урахуванням глобальної перспективи нашої
держави, з одного боку, та намаганням максимально повно зберег-
ти унікальні національні маркери і водночас уникнути крайніх
проявів локального націоналізму, з іншого.

За таких умов особливого значення набуває здатність і спро-
можність національної політичної еліти, істеблішменту стати
провідником, генератором творення політичної нації. Власне,
провідним суб’єктом реалізації комплексу заходів етнополітичної
політики у царині державного менеджменту і має бути політична
еліта. Ефективність процесів державо- та націєтворення, на пере-
конання авторки, повинно спиратися, зокрема, й на ретельно роз-
роблену та послідовно втілювану в життя політику державного
планування як частину національної державно-управлінської
стратегії (державного менеджменту). Український науковець
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О. Валевський пропонує формувати політику державного плану-
вання, використовуючи поняття «соціокультурна детермінація
політичної дії», «стратегічне мислення», «стратегічна еліта»,
«стратегічна культура» [21, с. 30, 35]. І хоча такі пропозиції були
висунуті більше ніж десять років тому, вони не втрачають актуаль-
ності і нині. Скажімо, на брак стратегічної культури та стратегіч-
ного мислення на рівні функціонування вітчизняної політичної
та/або державної влади і державного управління вказує більшість
дослідників, ведучи мову про причини провалів політичної
трансформації в Україні. До того ж, і вітчизняні, і закордонні
вчені наголошують: в Україні так і не сформувалася політична
еліта, яку можна було б з упевненістю охарактеризувати як
«стратегічну», що не може не позначатися на неперервності і по-
слідовності трансформаційних процесів у державі.

Якою ж має бути стратегічна політична еліта в Україні, яка в
змозі забезпечити остаточне завершення процесів державо- та на-
цієтворення? Український дослідник І. Радзієвський пропонує на
сформульоване питання наступну, максимально повну і докладну,
на наш погляд, відповідь. Це має бути система, що включає такі
елементи: «перехід від моноцентричної до багатоцентричної сис-
теми державного управління, що спирається на розширення меж
функціонування й підвищення спроможності держави та її інсти-
тутів через потенціал міжюрисдикційної, міжорганізаційної та
міжсекторальної вертикальної і горизонтальної багаторівневої ко-
операції на добровільних засадах для розв’язання суспільно зна-
чущих проблем; […] збереження за державою як суб’єктом управ-
ління центральної позиції та ініціативної функції співробітництва,
навколо якої формуються мережеві, асоціативні горизонтальні
структури у складній системі публічного врядування; визнання
ефективності критичним атрибутом державного управління, під
яким слід розуміти здатність державних органів налагодити взає-
модію з іншими соціальними суб’єктами та їх мережами, досягаю-
чи стійкості та динамічності розвитку системи при мінімальному
витрачанні суспільних ресурсів; […] зосередження діяльності
державних органів на створенні умов для взаємоузгодження інте-
ресів і поєднання людських, матеріальних, фінансових та інших
ресурсів усіх заінтересованих сторін на всіх рівнях і формування
спільної та дієвої управлінської практики через співпрацю, моти-
вацію, уповноваження, комунікації, переговори і обмін для задо-
волення суспільних інтересів і потреб» [22, с. 12].

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що дослідниць-
кий дискурс окресленої проблематики є надзвичайно складним,
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оскільки охоплює своєю увагою коло питань, пов’язаних із проб-
лематикою глобалістики, теорією модернізації, транзилогічними
концепціями, вивченням царини політичного управління і прий-
няття політико-управлінських рішень та, безумовно, етнополіто-
логією. Скажімо, виходячи з базових позицій сучасної глобаліс-
тики, державо- та націєтворення в Україні, варто зважати на те,
що глобалізація як складне і суперечливе явище сьогодення зу-
мовлює необхідність докорінного перегляду місця та ролі націо-
нальної держави у світі, формування якісно нового погляду на її
внутрішню і зовнішню політику, на розуміння державного (та/
або народного, національного) суверенітету й форми його ви-
яву. Зарубіжні і вітчизняні представники концепцій транзитоло-
гії та теорії модернізації у свою чергу наголошують на тому, що
однією з найважливіших умов консолідації політичної нації
стають вимоги синхронізації процесів державо- та націєтворен-
ня заради забезпечення їх максимально оптимального результа-
ту. Аналіз проблематики політичного управління і прийняття
політико-управлінських рішень дає підстави стверджувати, що
однією з основних проблем у здійсненні процесів політичної
трансформації в Україні та вагомою перешкодою на шляху
утвердження політичної нації у вітчизняних соціополітичних
реаліях стають труднощі у забезпеченні поєднання бюрократи-
чного і професійного начал у системі державної влади та держа-
вного управління. І насамкінець, спираючись на засади етнопо-
літологічної парадигми, згідно з якими нація (і як політична
спільнота, і як етнічно-територіальна спільнота) — це об’єд-
нання людей не тільки у просторі, а й у часі. Тож і політичну
націю, що має утвердитися в Україні, і проблеми її творення та
утвердження слід досліджувати в її постмодерністському варіа-
нті. Як зауважує вітчизняна дослідниця В. Горлова: «Найкраще
нації розглядати як уявлювані політичні спільноти, водночас
суверенні та просторово обмежені, тому що більшість її членів
ніколи не побачить і не буде знати всіх мешканців. Колись
створені, ці уявлювані спільноти націй репрезентують впливову
соціологічну реальність, яку можна зрозуміти через аналіз нара-
тивів та іміджів тих, хто репрезентує іншим цю спільноту»
[23, с. 12].

Отже, формування сучасного концепту української політичної
нації є надзвичайно складним, виходячи як з евристично-
методологічної, так і з політико-прикладної дослідницької пози-
цій. Означений концепт, на нашу думку, має спиратися на конс-
трукти національної ідентичності та етнополітичного менеджмен-
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ту з урахуванням специфіки перебігу процесів політичної транс-
формації у країнах перехідного типу. При цьому обов’язково слід
врахувати таку характеристику української політичної нації, яка
ще перебуває на стадії формування й утвердження, як процесуаль-
ність. Оскільки будь-яка політична нація не виникає «нізвідки» і
не йде «в нікуди», то розглядаючи процеси державо- та націєтво-
рення, варто зважати на політичну історію становлення того чи
іншого народу; на етнополітичні стереотипи, усталені у суспільстві;
на його готовність до системних або часткових змін, здатність адек-
ватно сприймати взірці нового у політиці, економіці, соціокуль-
турній царині існування нації. Безсумнівно, що процес конститую-
вання української політичної нації є ще незавершеним, а, отже, по-
требує подальшого наукового аналізу з метою забезпечення необ-
хідних умов для саморозвитку і самовдосконалення національної
системи як суверенної й автономної.
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2.2. Óêðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà ³äåÿ:
êîíöåïòóàë³çàö³ÿ ïîíÿòü

Ñ. É. Âîâêàíè÷

Буцімто демократичний запис у Конституції України, що
«жодна ідеологія не може називатися державою як обов’язкова»
не цілком суголосний з попереднім: «Суспільне життя в Україні
ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної
багатоманітності» [1]. Це призвело до того, що Україна досі не
тільки не має ідеологічного супроводу свого державотворення та
становлення нації, а й девальвована актуалізація національної
ідеї, пошуку позитивного її історичного тлумачення, наукових
досліджень перспектив розвитку в інформаційно-просторовій,
інноваційній моделі розбудови національної держави, в здійс-
ненні її євроінтеграційних намірів тощо.

Фактично в Україні немає ідеологічних партій. Це все ставить на
порядок денний нагальну потребу: опрацювати систему ідеологіч-
ного забезпечення державотворення і закрити спекулювання запи-
танням: ідеологічний плюралізм чи монізм? Адже вийшло так, що в
Україні ні того, ні іншого немає: обпікшись на чужинській монопо-
лії тоталітарних ідеологій, зокрема комуністичної, ми боїмося дотор-
кнутися думкою до своєї, розмаїття її сучасного ідеологічного дизай-
ну. Можна зрозуміти німців, які заборонили не тільки нацистську
ідеологію, а й, настрашені гітлерівськими маніпуляціями з прове-
денням загальнонаціональних референдумів, не послуговуються
ними у післявоєнній Німеччині. Однак до чого тут Україна та її на-
ціональна ідея як споконвічна мрія здобуття свободи і державної
незалежності, як концептуальна програма розвитку демократичної,
вільної країни? Навіть наші північні сусіди, які мають безпосереднє
відношення до формування тоталітарних імперсько-більшовицьких
ідеологій творення т. з. нової радянської людини, побудови світлого
«комуністичного майбутнього», що призвели до нечуваних у мир-
ний час людських жертв і трагедій, нині не гребують ідеєю «обуст-
ройства России» чи побудови «русского мира».
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Національна ідея — категорія, властива етнічним, громадсько-
політичним формуванням, що стали націями. У таких націй є свій
усталений суспільний концепт, ідеологічний духовно-інтелек-
туальний супровід державотворення, що ґрунтуються на ідеї
(мрії), яка консолідує спільноту, є її підоймою, програмою і до-
роговказом діянь. Українська національна ідея (УНІ) теж має
свою ґенезу розвитку [2].

Незалежно від поглядів і підходів до формування УНІ нація
повинна об’єднатися і консолідуватися навколо визнання того,
що історично процес виникнення, становлення та поширення
української ідеї проліг від демократичної Конституції Пилипа
Орлика, Кирило-Мефодіївського соціального гасла «країна без
холопа і пана» через Міхновськівське усвідомлення України як
національної самостійної держави, боротьбу УНР, її злуку із ЗУНР
і визвольно-бойовий клич УПА «здобути або вмерти» за неї до
сьогоднішніх пошуків і розробки євроінтеграційної стратегії роз-
витку нашої країни в системі модерних світових держав і досяг-
нень їх життєвих стандартів. Упродовж цього тривалого і склад-
ного періоду на історичний генезис складових УНІ, як і на будь-
який генезис інших суспільних напрямних, впливали та вплива-
тимуть спадковість і новаторство, еволюційність і революцій-
ність, зовнішні і внутрішні фактори, їх суперечності, інтереси і,
зрештою, боротьба за них.

Проте в Україні нині немає нічого більш невизначеного, вод-
ночас найчастіше вживаного, особливо високими політиками та
урядовцями в позитивному, однак, набагато рясніше (шкода!) в
негативному контексті (аж до повного заперечення), — аніж дис-
курс національної ідеї. Рівно ж — ми є свідками зловмисної спе-
куляції поняттями «етнічна» і «політична» нація в час, коли, зда-
валось б, Україна будує громадянське демократичне та інформа-
ційне суспільство, в якому всі надумані політиканами суперечно-
сті знімаються введенням у науковий обіг дефініції «громадянсь-
ка нація». Особливо посилюються спекулятивний тиск на соціум
під час передвиборчих баталій. Доморощений негативізм, псев-
донаукове критиканство та лукавство владного інтелектуального
антиукраїнізму, бажання на ньому висунутися чи прислужитися
сусідові, дезінформувати власний народ, а відтак розколоти і по-
ділити країну, — настільки переповнюють інформаційний, ніби-
то національний простір зухвалістю, цинізмом і марнославством,
що дивуєшся, чому в Україні, як у США, при в’їзді до населених
пунктів, зазвичай немає гасел: «Якщо не любите Америку, то за-
бирайтеся геть!». Чому, на відміну від цивілізованих країн, в
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Україні досі немає законів про натуралізацію (набуття громадян-
ства) іммігрантів, про покарання зловмисних заперечень Голодо-
мору (аналогічно Голокосту) як геноциду українського народу,
про духовно-інтелектуальне забезпечення ідеології стратегії на-
ціонального відродження, врешті, про люстрацію поборників
УНІ?

Чому так довго умислюємося в нашу національну Ідею як кон-
солідуючий націю інтегральний чинник, не можемо зважитися на
підвищення її ваги для сьогоднішніх процесів державотворення та
становлення нації, надати їй відповідні знання та правове підґрун-
тя? Нелегка дорога до реалізації національної ідеї значною мірою
зумовлена не тільки поневоленням України близькими сусідами, а
головно тим, що загарбники цілеспрямовано нищили нашу націо-
нальну ідентичність, історичні традиції, мову, культуру, господар-
ку [3]. Вороги намагалися відірвати нас від пробатьківського ко-
ріння, розмити почуття державної самостійності, гордості, вкрасти
навіть ім’я, анексувати метрополію Київської Помісної церкви, а
пограбованих представити як безбатченків, що можуть бути щас-
ливими лише у великій сім’ї завойовника.

Знання національної ідеї, усвідомлення її значення та його
правове забезпечення дозволяють адекватно зрозуміти історію
українського народу і держави та ефективно прогнозувати їхнє
майбутнє. Справедливе є і зворотне — нерозуміння національної
ідеї України не дозволяє вибудувати цілісну концепцію її мину-
лого, оцінити сучасне й унеможливлює розроблення адекватного
стратегічного прогнозу майбутнього. Відсутність національної
ідеї або її деградація ведуть до роз’єднання та руйнування країни,
до продовження окупації її економічного. інформаційного, зреш-
тою, ідеологічного просторів.

Новітня українська понаддвадцятилітня практика державотво-
рення та становлення нації беззаперечно актуалізує перед духов-
но-інтелектуальним проводом спільноти передовсім два осново-
положні завдання. Перше: об’єднати і консолідувати націю. Без
сконсолідованої громадянської нації звести міцний підмурівок
нашого державотворення — неможливо. Друге: визнати, що фун-
даментом і наскрізним елементом цього підмурівку має стати
широко соціалізована УНІ — густо змішана на загальноукраїнсь-
ких інтересах, високих суспільно-моральних, традиційних духов-
них і матеріальних цінностях — обітована земля, соборна неза-
лежна держава, її питома мова, єдина Помісна церква, націо-
нальний інформаційний, освітній, науковий та інші простори, іс-
торична пам’ять, конкурентоспроможна економіка, благополучна
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екологія, заможний народ, європейський вектор інтеграції, рівно-
правні взаємини зі всіма добрими сусідами, зокрема, і світовим
співтовариством узагалі. Урешті-решт, побудова національної,
демократичної держави та інформаційної, громадянської спіль-
ноти.

У нову добу сучасної незалежності Українська Ідея вийшла з
підпільного існування на арену публічного громадського осмис-
лення і світового визнання. Українству за національну ідею не
треба сьогодні умирати, а продуктивно, творчо, самовіддано і чес-
но працювати та жити, втілюючи її новітню місію в багатогранних
внутрішніх і зовнішніх вимірах — безпекових, ментальних, ду-
ховно-інтелектуальних тощо. Національно-патріотична спільнота
активно веде пошуки обґрунтування сутності феномену УНІ.
Проте до цього миттєво долучилися апологети залишково-
імперського штибу, автори неоколоніальних ідеологій і «миров»
з однією метою: позбавити українство механізмів захисту своєї
етнічної, культурної, релігійної та інших видів національної іден-
тичності, цілісної системи традиційних світоглядних цінностей і
духовно-інтелектуального супроводу сучасних державотворчих
процесів як орієнтирів загальнонаціональної єдності, світової ін-
теграції. Україна, як і кожна країна, що прагне консолідувати на-
цію, повинна закласти у будівлю свого дому державотворення та
становлення нації якнайміцніший підмурівок — свою національ-
ну ідею, дати їй чітку дефініцію, визначивши візію та місію в
процесах національного і духовного відродження, рівноправної
інтеграції в світове співтовариство, можливості долучитися до
цивілізованих процесів прогресу, демократії, колективної оборо-
ни [4]. Що таке в цьому контексті УНІ?

Українська національна ідея — це своєрідний комплекс віру-
вань і духовне кредо народу, квінтесенція патріотичних почу-
вань, національного світобачення та усвідомлення державної не-
залежності, суверенності її інтересів; це концепт-конструкт
духовно-інтелектуального потенціалу нації, тобто людей — дер-
жавотворців і співгромадян, які, спираючись на минуле, мобілі-
зують творчі зусилля та здобутки сучасні і майбутні, на станов-
лення і консолідацію українського народу як єдиної політико-
етнічної громадянської спільноти і цілісної одиниці світового
співтовариства, щоб наблизити національний ідеал до найвищих
досягнень людства в різних сферах розумової його життєдіяльно-
сті на шляху прогресу та добробуту.

Ця дефініція достатня для нації, тяглість (безперервність, спад-
ковість) розвитку якої не переривалася. А збереження національ-
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ної тотожності титульного народу, який упродовж віків намага-
лися знищити, вимагає вивчення її не лише як явища складної
соціально-економічної, етнічної, культурно-мовної, релігійної,
екологічної та ін. природи в духовно-інтелектуальному, феноме-
нальному і вельми динамічному історичному контекстах, а і як
багатофакторну програму сучасного розвитку країни, підвищення
її суб’єктності, субсидіарності, конкурентоспроможності тощо.
Отже, УНІ — це не лише програма дій на завтра, засвоєння і збе-
реження набутків минулого, його історичних, традиційних інсти-
туцій, а й науково обґрунтовані, сконсолідовані, інноваційні та
інтеграційні спрямування сучасників у світоглядному, мотива-
ційно-ціннісному та інших духовно-інформаційних, просторово-
часових вимірах. Зрештою, УНІ — це семантичний знак
об’єднатися, ідеологічна основа цього процесу.

Такий підхід до концепту УНІ ґрунтується на загальноукраїн-
ських інтересах, що акумулюються, на нашу думку, такими су-
часними складовими Великої національної ідеї — Україна: собор-
на, українська і гідна людини. Не деталізуватимемо кожну складо-
ву, за якими стоїть низка факторів, ресурсів, пріоритетів їх засто-
сування тощо. Тут лише зазначимо, що соборність — це не лише
географія, а й соборна здатність нації творити Українську держа-
ву, наповнювати її добрими справами. Святая святих завдань УНІ
— це сформувати єдиний національний економічний, мовно-
інформаційний, культурний, релігійний та інші простори і допо-
могти всім українцям у різних краях усвідомити себе соборною
державоцентричною нацією. Отже, соборність — це не лише ін-
теграція економік регіонів, а й консолідація народу на рівні духов-
них, морально-психологічних характеристик, внутрішньо прита-
манна людині, її свідомості та ментальності. Рівно ж — українсь-
ка Україна не означає зловмисно підкинутого гасла: Україна ли-
ше для українців. Таку позицію затаврував ще Михайло Гру-
шевський, позиціонувавши демократичну думку: якщо ти живеш
в Україні та працюєш задля її добра, ти — українець.

Варто виокремити також Малу національну ідею: «Знання,
інформація і рух (чин, дія)» як робочий інструментарій вирішен-
ня тих чи інших складових Великої. Мала ідея — це поточне, ча-
сто тактичне гасло. Мала як частина Великої стратегічної націо-
нальної ідеї спрямовує за умов глобалізації продуцентів лідер-
ської інтелектуальної власності, творчу енергію наукової молоді
на: інтенсивне використання нових знань, досягнень науки, інте-
лектуально-інноваційних чинників створення модерної національ-
ної держави, економіки знань, збільшення інвестицій у розвиток
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людини, її культури та інтелектуального капіталу; побудову ін-
формаційного, громадянського й правового суспільства, збере-
ження генофонду українського народу, тяглості його розвитку в
плані безперервного досягнення високої освіченості, креативнос-
ті, духовності та моралі; зрештою, пізнання навколишнього світу,
зменшення його ентропії та небезпек — внутрішніх і зовнішніх.

Мета сьогоднішніх складових УНІ — це соборно-сконсолідо-
вана нація як повноцінне, самодостатнє соціально-економічне,
етнокультурне, політико-правове, філософсько-історичне середо-
вище в системі національного інформаційного простору, який не
гнітить, не розмиває тотожність народу; в ньому повнокровно
функціонує традиційна система передачі знань від покоління до
покоління, а значить, виховується національно свідома, цілісна
людина і ковітальна спільнота. Тобто спільнота, об’єднана націо-
нальною ідеєю, самоідентифікована і здатна відроджуватися зав-
дяки цій ідеї як синтезу державницьких, духовно-моральних та
інших цінностей, зеленій ідеології, соціогуманістичній політиці,
які підживлюють це середовище, розширяючи його до масштабу
всеукраїнського чи навіть світового простору. Спочатку було
Слово (Logos), тобто думка, ідея як знаннєва (духовно-інфор-
маційна) основа об’єднання людей у свідому спільноту для спів-
праці щодо творення своєї держави на наукових засадах [5].

На жаль, Україна постійно відчуває загрози своїй незалежнос-
ті. В Україні сакраментальність шекспірівського запитання «бути
чи не бути» набуває значно ширшого і трагічнішого аспекту: бут-
тя чи небуття титульного народу як державної нації зі всіма її
ознаками: мовою, освітою, культурою, традиціями, творчою дія-
льністю тощо. Врешті, йдеться про знеособлення людини і збез-
державлення нації у спосіб пригнічення, уповільнення, а відтак
припинення їх духовно-інформаційної мобільності (ДІМ) як до-
мінанти соціального руху інформації (знань, досвіду), як фактора
самодостатності та конкурентоздатності нації, захисту її інфор-
маційного простору, збереження мови, культури, традицій, націо-
нальної ідентичності в умовах загроз глобалізаційного зоднорід-
нення, яке в Україні має подвійну природу — залишково-
імперську та невідворотно-цивілізаційну. Проте соціанта ДІМ
нації не набула належної уваги.

ДІМ нації — це перманентний, природний і вільний суспіль-
ний процес передавання сучасниками наступному поколінню
традиційної інформації (знань, досвіду), яку вони успадкували
від своїх попередників, зберегли та творчо примножили (прирос-
тили на якусь величину ∆І) не лише для збереження своєї етно-
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національної ідентичності (тяглості розвитку), а й для того, аби
не опинитися на узбіччі науково-технічного, технологічного, со-
ціально-економічного чи будь-якого іншого прогресу як цивілі-
заційного планетарного явища.

Цей рух здійснюється людиною (громадою, суспільством)
шляхом традиційного її передавання «по вертикалі» (від поко-
ління до покоління) як нематеріальний трансферт і творчого ге-
нерування нових знань «по горизонталі», здобутих на рівні одно-
го покоління (чи особистості). Якщо в першому випадку домі-
нантна роль належить сім’ї, школі, вишам, то в другому — науці,
проектно-конструкторським організаціям, інноваційній, творчо-
пошуковій активності і раціоналізаторсько-винахідницькій діяль-
ності. Потенціал (сила, дії, чин, ефект) знань від двох попередніх
векторів соціалізується як рівнодійна, побудована на основі їх ін-
тегрування «по діагоналі», що відображає середовищеспромож-
ність нації, її конкурентоспроможність у певних сферах діяльнос-
ті. Як знаннєвомістка «вертикаль» спадковості (консерватизму,
традиціоналізму) розвитку, так і модерна наукомістка «горизон-
таль» креативної інноваційної діяльності потребують відповідно-
го правового забезпечення, аби прогрес відбувався з урахуванням
двох основоположних складових (традиціях і новаціях), оптималь-
не поєднання, тобто гармонізація яких забезпечує тяглість (спад-
ковість) і модерність (інноваційність) поступу.

Що стосується третього вектора «по діагоналі», то він ком-
плексно, у «знятому» вигляді відображає комфортні умови, необ-
хідні для оптимізації середовищеспроможності людини (нації)
зберігати як розмаїття форм своєї ідентичності, так і утримувати
передові (а, можливо, і лідерські) позиції в динамічних процесах
сучасного розвитку людства на рівні високих нанотехнологій,
нових соціогуманістичних ідеологій, «зелених» екологій та ін-
ших сфер діяльності. Ці умови стають факторами зеленого ди-
зайну, за якого інформаційний чи будь-який інший простір у кон-
тексті УНІ не пригнічує середовище, а співвідношення викорис-
тання традиційної та інноваційної інформації — адекватне пот-
ребам розвитку людини, громади і корінного (автохтонного) на-
роду. Цьому має сприяти соціогуманістична сила міжнародного
права, сила бінарного захисту прав і людини, і нації, дієва не ли-
ше для сильних світу цього, а й для ними ж ослаблених націй [6].

Ідеться не лише про сталість (Ріо + 20), а і збереження тягло-
сті (спадковості, безперервності) розвитку ослаблених націй,
зокрема й української за обставин названої вище подвійної гло-
балізації. Завдання такої якісно нової ідеології — створити не-
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обхідні умови, аби спільнота була ковітальною, тобто здатною
забезпечити свою самодостатність як суб’єкта власного розши-
реного відтворення і пов’язаного з ним комплексу господарсь-
ких, духовних, гуманітарних та інших напрямів творчої діяль-
ності. Приміром, проводити модернізації економіки треба не
«поза рамами нації», аби «вселюдськими фразами інтернаціона-
лізму… прикрити своє духовне відчуження від рідної нації», за
І. Франком, як це вже було із індустріалізацією чи колективіза-
цією «всей страны». Нині вкрай важливо, щоб розрекламовані
урядом ринкові перетворення не набули суто технічних, регіо-
нальних домінант та ухилів, а відповідали загальнонаціональ-
ним цінностям, соціогуманістичним потребам духовного рене-
сансу нації, захищали її людину від подальшого національного
знеособлення, нищення інтелекту, питомої мови як Логосу на-
роду, його генофонду. Водночас захистили корінний (титуль-
ний) український народ від збездержавлення, адже його свідо-
мість, історичну пам’ять упродовж тривалого періоду окупанти
жорстоко «зачищали» від бажань стати Державною Нацією, ма-
ти свої державні атрибути, виховувати дітей на духовних цінно-
стях, національній автентичності.

Отже, в перспективі питання: чи встануть і, головне, чи ви-
тримають реформаторський курс новонароджені держави без но-
вої концепції допомоги ослабленим, без правової підтримки жи-
вильної сили ренесансу їх середовища та національного простору
буття — далі відкрите (і не лише для України). Доконечно потріб-
но, хочемо того чи ні, в якомога стисліший термін на основі україн-
ської національної ідеї розробити концепцію зеленої ідеології не
лише з наголосом на екології, економіці, а й на соціогуманістич-
них цінностях як духовно-моральних, консолідуючих імперати-
вах збереження середовищеспроможності нації за складних умов
і нових викликів. І конституційно-правові рішення не повинні іг-
норувати ці насушні соціогуманістичні проблеми. Принаймні у
цьому контексті українська освіта, мова, культурні традиції, ду-
ховність нації негайно потребують червонокнижного (аналогічно
з загрозами зникаючій флорі та фауні) соціогуманістичного захис-
ту на «своїй — не чужій землі» як духовний ексклюзив нації, як
фундамент її внутрішньої консолідації та зовнішньої рівнопарт-
нерської інтеграції. Це вимагає нової соціогуманістичної парадиг-
ми захисту ослаблених народів і народностей, посилення міжпо-
коліннєвих трансферів щодо збереження національної ідентичнос-
ті та створення нових площин діяльності з піднесення активності
продукування суспільних благ і гарантій не тільки для насліду-
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вання світової концепції сталого розвитку, а й збереження соціаль-
ної, етнічної тяглості (спадкоємності) нації — соціально-економіч-
ної, науково-технічної, мовно-культурної та ін.

В Україні соціальні науки (філософія, соціологія, соціальна
психологія, історія, економіка, право, націологія тощо) повинні в
процесах державотворення і становлення нації відігравати дедалі
вагомішу роль, особливо в контексті її когнітивно-превентивної
функції. У сьогоднішніх реаліях це означає, що насамперед потріб-
но допомогти сучасникам не лише опрацювати нову соціогуманіс-
тичну доктрину УНІ, а й уникнути помилок, яких припустилося
українство в минулому, навчити їх якомога менше наступати на
власні граблі, вчитися не лише на своїх, а й на чужих хибних кро-
ках; врешті, працювати так, щоб гідно увійти вільною, соборно-
свідомою нацією в коло розвинутих держав світу. Більше ніж
трьохсотлітня історія нашого уярмлення свідчить, що першопри-
чиною чи не усіх бід української нації було нерозуміння ваги уні-
версальних і взаємозалежних чинників — єдності Батьківщини і
неподільності її землі, ігнорування національної еліти як чолівки
народу. Саме ці вади спричинили поділ спочатку по Дніпру, а від-
так — по Збручу. Чи не тому точка відліку псевдоперемог люмпе-
на над світлом розуму з болем сьогодні проектується на площину
трагічних подій, описаних ще П. Кулішем у «Чорній раді», де рі-
шення черні, ігноруючи думку козацької еліти, інтелект нації, при-
звели до наявності двох гетьманів в Україні, а відтак — до її поді-
лу на ліво- і правобережну, врешті, до розділення за Андрусів-
ською угодою між Польщею і Московією. Звісно, вже заочного, бо
зрозуміло, що жодного гетьмана запрошувати не було сенсу. Ця
угода є повчальною і для тих, хто тоді не без утіхи ділив Україну:
саме з моменту, словами сучасних російських ідеологів, її «деком-
позиції» почався занепад першої і розвиток агресивних імперських
мотивацій другої, котра відтак поділить і саму Річ Посполиту. По-
ляки цього не зрозуміли, а ми через незгоду, амбіції гетьманства і
традиційне самоїдство, кочубеївщину тощо нерозумно змарнували
час і ту точку біфуркації, за якої у випадку протекторної угоди з
третьою стороною, скажімо, з Туреччиною, як це вчинила Руму-
нія, могли б зберегти свою державність. І сьогодні Польщі не до-
велось би виконувати роль адвоката щодо прийняття України до
Асоціації держав ЄС. Але історія не знає звороту «якби», особливо
за обставин відсутності стратегії розвитку держави, її національної
ідеї як вектора руху вперед.

Нерозуміння та урядова неувага до національної ідеї як дорож-
ньої карти розвитку державотворчих процесів спотворили осново-
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положні засади гуманітарної політики України, призвели до бра-
ку патріотизму у внутрішній і зовнішній політиці, до непотрібних
хитань у виборі вектора інтеграції, стратегії національної безпеки
на третьому десятку державної Незалежності. У нашій історії ще
такої дати не було. Зрозуміло, що для історії нації — це часова
мить, але стосовно людини — це вік, упродовж якого змінюють-
ся не тільки одне покоління, а і концептуальні підходи до
розв’язання суспільно важливих проблем, утверджується новий
світогляд на довкілля (в широкому сенсі). Здавалось б, що пере-
житий час висвітлив гостру необхідність глибшого розуміння
взаємозалежності принаймні двох речей, природа яких, здавалось
б, — різна. По-перше, не можна будувати державний дім —
Українську суверенну державу без сучасної візії і місії Національ-
ної ідеї.

По-друге, імітацією буде проголошена урядом модернізація
національної економіки, навіть Конституції як панацеї нашого
відродження без наукового опрацювання нової соціогуманістич-
ної парадигми буття нації, особливо за умов посилення духовно-
інтелектуальної діяльності творчої людини, її здатності генерува-
ти знання як основи інноваційного розвитку, формування шосто-
го укладу економіки. Тобто без урахування комплексу якісних
змін, викликаних інституалізацією економіки знань і потребою
поєднання інноваційних технологій зі збереженням національної
ідентичності суб’єктів господарювання. Адже навряд чи можливе
ефективне проведення соціально-економічних чи інших суспіль-
них трансформацій без ренаціоналізації, інтелектуалізації та гу-
манізації соціуму в сенсі збереження українськості як ексклюзиву
народу, що дав назву державі і прагне піднести рівень життя.

Для українства важливим є ступінь усвідомлення власного ви-
бору не лише в площині прийняття доктрини сталого розвитку, а
й обов’язок збереження тяглості на шляху до вершин, досягнутих
розвинутими країнами. Власне, на цьому шляху українству для
його буття як самодостатньої модерної нації в світовому ринко-
вому розмаїтті, як імперативу перед прийдешніми поколіннями,
окрім економічного, екологічного і соціального секторів, архіваж-
ливо зберегти понівечену імперіями національну ідентичність, ду-
ховно-культурні вартості, врешті — своє «Я». А це означає, що
слід замислитися не тільки над тим, що взяти зі світової скарбни-
ці знань (бо завжди вони будуть секонд-хендівськими) для свого
розвитку, а і чим оригінальним та новим її збагатити, аби не бу-
ти, за Іваном Франком, «Тяглом у поїздах їх бистроїздних», віч-
ним бідним родичем у земному племені людей. Тобто працювати
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на випередження, творити і володіти лідерською інформацією,
передовим досвідом у різних сферах діяльності [7].

Це все своєю чергою вимагає осягнення системи нових смис-
лів державотворення та становлення сучасної розвинутої нації,
насамперед — як громадянської. Мультикультуризм навіть у
країнах старої Європи, з їхніми великими національними тради-
ціями, цивілізаційними досягненнями, дає збої, а що говорити
про ослаблені імперіями нації, які вимагають особливих умов для
ковітального відродження. Ці смисли вельми проблематично ре-
алізувати на одній етнокультурній основі з огляду на її цілеспря-
моване багатовікове нищення, брак широкомасштабної стратегії
соціально-економічного, науково-технічного розвитку країни,
слабке усвідомлення УНІ як інтегральної ідеологічної основи
творення нової свідомості та власної держави, які забезпечують
тяглість духовно-культурного відродження, визначення пріори-
тетних і сталих векторів внутрішньої та зовнішньої політики, мо-
дерних інтеграційних орієнтирів і нових викликів національній
безпеці в жорстких умовах глобальних ринків, оборонних блоків.
До цього ще слід додати продумані політичними технологами
(закордонними та внутрішніми — «п’ятиколонними») провокації
щодо «мовного» закону чи передвиборні комуністичні ініціативи
переглянути українські державні символи. Ідеться, як вже наго-
лошувалося, про розробку в якомога стисліший термін зеленої
ідеології з наголосом на соціогуманістичних цінностях як духов-
но-моральних імперативах збереження середовищеспроможності
нації за складних умов і нових викликів.

Такі цінності акумулюються гармонією середовища людини і
простору нації, а відтак — простором нації і світом людства. Зав-
данням такої якісно нової ідеології є: створити необхідні умови,
аби спільнота була ковітальною, тобто здатною забезпечити свою
самодостатність як суб’єкта власного розширеного відтворення і
пов’язаного з ним комплексу господарських, духовних, гуманітар-
них та інших напрямів творчої діяльності. Без такої ідеології, без
сучасної науки інвайронментології (середовищезнавства) та її
знань про творення належних умов не зазеленіє на національних
теренах те, що під прикриттям релятивізму, пролетарського ін-
тернаціоналізму впродовж тривалого часу затоптувалося в небут-
тя різними шовіністами-загарбниками. Утілення зеленого ідеоло-
гічного дизайну вимагає нового підходу до проведення на дер-
жавному рівні нової соціогуманістичної політики, до наповнення
її новим змістом таких понять, як інтелектуалізація соціуму й
економіки, національне середовище та інформаційний простір у
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структурі ковітального відродження ослаблених народів, де гло-
балізаційні зодноріднюючі впливи мають подвійну природу: з
одного боку — невідворотно цивілізаційну, а з другого — залиш-
ково-імперську, постколоніальну.

Названі сучасні компоненти УНІ (соборність, українськість
і гідність людини, нації) — це лише головні бренди довгого і
відкритого списку факторів другого порядку, їх пріоритетів,
ресурсів, інституцій, екосистем, потрібних для реалізації склад-
ників націдеї, — фундаментальних і насущних для екзистенції
українства, його національних інтересів і пошуку нових якіс-
них змін життя. Говорімо не тільки про загальне дерево життя,
а і про передачу наступним поколінням конкретних матеріаль-
них, фінансових і духовних, приватних і державних благ (то-
варів, ресурсів) як трансферів життя, що забезпечать їм стар-
товий капітал і рівні умови конкуренції, розвитку. Нині
важливо усвідомити не тільки кого, а й що, які цінності виби-
раємо. Гасло загарбника: «народ без національної духовно-
інтелектуальної еліти, а еліта без мови народу» далі діє, триває
кочубейство, обман, корупція, інші девіантні форми поведінки.
Українці поки що не є господарями в своїй рідній хаті, не по-
ставили концептуального пам’ятника борцям за волю України,
подвижникам її національної Ідеї, що більше, не визначили її
сучасну сутність.

Попри те, вже нині очевидно, що візія майбуття України не в
ентропії (невизначеності спільноти, хаосі, безладі, маргіналізації
та її креолізації), а в негентропії, тобто в гармонізації: а) національ-
них інтересів та загальновизнаних фундаментальних принципів
свободи, соціального й економічного добробуту, захисту прав і
людини, і нації; б) неоліберальної (в центрі — людина, вільна
ринкова економіка) і націоналістичної (наголос на розвитку нації,
патріотичної любові до неї) ідеологій. Шлях досягнення мети
один: на основі гармонійного поєднання цих чи дотичних до них
ідеологій створити нову парадигму суспільного розвитку — соціо-
гуманістичну, яка комплексно і паритетно захищала б людину і
націю як когнітивно необхідне мовно-інформаційне, звукове, ві-
зуальне, водночас природно-ексклюзивне середовище (тло, а від-
так простір), де можна було б зберегти та розвивати свою націо-
нальну ідентичність, ментальність, культуру, промисловість,
народні промисли, торгівлю та інші сфери трудової діяльності в
умовах глобалізації.

У цьому розрізі, вочевидь, соціогуманістична парадигма —
фундаментальне поняття, а введений у науковий обіг дискурс
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«соціогуманістичний» віддзеркалює бінарну парадигмальну сут-
ність збереження автентичності українців, котра полягає в пари-
тетному підході до гармонізації прав і людини, і нації; потребу їх
захисту в адекватному, сприятливому для їх розвитку середови-
щі, в його якнайширшому інформаційно-мовному, світоглядно-
му, національно-патріотичному, державотворчому, врешті, гео-
політичному, геостратегічному вимірі. Масштабність такого
виміру диктує якнайшвидше надання цій бінарності статусу сві-
тового морально-правового імперативу, а відтак міжнародної
юрисдикції. Лише за такого комплексного розуміння введеного
дискурсу можна широко соціалізувати універсальність принципу
взаємодії стратегічно жорсткого інформаційно-мовного, культур-
но-етнічного каркасу кожної нації (народності) з гнучким, мобіль-
ним і щоденним його поповненням цивілізаційними досягненнями
без шкоди збереженню їхньої автентичності [8].

Правове зміцнення соціогуманістичного забезпечення міжна-
родних взаємин конче потрібне — у світі відбувається не лише
експлуатація людини людиною, а й нації (націй) нацією. Водно-
час, якщо світове співтовариство прийняло Декларацію прав лю-
дини, то Декларації прав народів досі немає. Шкода, але панує
змагання за лідерство сильних світу цього, а дехто намагається
стати всемогутнім диктатором керованої (?) демократії. Не все
людське — людяне. Якщо поняття «соціальне» означає людське,
суспільне, а «гуманне» — людяне, то їх синтез, власне, складе
нову «соціогуманістичну» якість, украй нині потрібну. Не може
бути вільною людина, коли — підневільна її нація. На цьому тлі
українська ідея формує та концентрує важливі соціогуманістичні
цінності та мотиви діянь, які пов’язані саме з боротьбою за сво-
боду і людини, і нації — їхню безпеку, побудову самостійної
держави, за суверенітет країни, збереження її етнічної, мовно-
культурної, релігійної та іншої ідентичності на своїй землі в ме-
жах усіх компонент національного простору. Чи не тому тільки
для нас характерне таке словосполучення, як «борець за волю
України», чи не УПА воювала під гаслом «Свободу людині!»,
«Свободу народам». Воно не галицьке, а всеукраїнське і світове.

Соціогуманізм у нашому розумінні — це також новий, гідний
ХХІ віку гуманний порядок міжнародних відносин у цивілізова-
ному світі. Нині девальвовано поняття «гуманний», легко ототож-
нюються вислови «людський» і «людяний». У нашому вживанні
поняття «соціогуманістичний» не зводиться до одноразової гу-
манітарної матеріальної допомоги, пов’язаної з різними природ-
ними катаклізмами (землетруси, паводки і т. ін.), з нераціональ-
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ною діяльністю людини (біженці воєнних конфліктів, екологічні
катастрофи, гуманітарна місія військових) чи з «секонд-
хендівською гуманітаркою». Усе це паліативна допомога людям,
які потрапили у матеріальні скрути, природні чи неприродні (не-
людяні, але створені, на жаль, людиною) ситуації.

У запропонованому трактуванні прикметник «соціогуманістич-
ний» означає нову якість: сталий захист духовних і матеріальних
цінностей титульних, корінних націй і народностей, їх традицій,
мов, культур від зодноріднення не тільки невідворотними глоба-
лізаційними впливами, а, головно, асиміляційними діями неоко-
лоніалістів, які інспірують в інформаційний, освітній та інші про-
стори свої замисли і тексти, зловмисно і широко використовуючи
так званий інтелектуальний антиукраїнізм в імперській семіотиці,
антиукраїнській семантиці та аксіології для цинічного зомбуван-
ня інтелекту людей, їхніх душ, цінностей і свідомості через ін-
спірацію імперських інновацій в інформаційний простір україн-
ців. Імперська семіотика, оспівана в пам’ятниках Леніну, Сталіну,
Кірову, представлена танками, сорокоп’ятками — загарбницький
матеріальний рудимент, його має оновити буцімто духовна ідео-
логія «русского мира», який надуманий та експортується одержав-
леною церквою, а раніше — православним атеїзмом.

Натомість представники соціогуманізму в світовому масштабі
дедалі більше актуалізують морально-духовні імперативи, які
могли б захищали ослаблені народи. Як уже йшлося, УНІ має ви-
ходити із соціогуманістичних засад стратегії розвитку, з нової
парадигми буття нації, що оптимально поєднує морально-націо-
державоцентричність як усередині країни, так і співпрацю з єв-
ропейським (світовим) співтовариством на підставі паритетного
захисту і людини, і нації. Розробляючи таку концепцію передов-
сім на культурологічній основі, в постколоніальному просторі
маємо твердо пам’ятати мудрі соціогуманістичні настанови Ма-
хатми Ганді своїй нації: я повинен залишати всі вікна і двері від-
чиненими, я за те, аби звідусіль усі культури світу припливали до
мого порогу, але нічого не може бути таким, що збиватиме мене з
ніг і повінь заливатиме мій дім. Нам треба мати не лише свого
Вашингтона, а й Ганді.

Такий соціогуманістичний імператив, але вже як ідею «сім’ї» у
міжнародних стосунках (за якою до найслабших ставляться з най-
більшою любов’ю, а голоси сильних світу не мають морального
права залишити безголосими постколоніальні народи), — Папа Іван
Павло ІІ переніс у третє тисячоліття, у національну і соціальну
площину цілих народів і народностей, які прагнуть стати чи вже
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стали на шлях повернення до своїх духовних витоків. Це було 5 жовт-
ня 1995 року в ООН з приводу святкування її п’ятдесятиріччя.

Світ над ініціативою Папи не застановився. Ми спромоглися на
популістське святкування Дня ненасильства, але не всіх днів у кож-
ному році та щодо кожного ослабленого народу, його беззахисної
мови, культури. Але культура, мова, традиції хоча є надбанням на-
ції, — водночас вони феномен загальноцивілізаційний і служать
розвитку культур інших народів і націй. Ця рефлексія притаманна
сузір’ю великих соціогуманістів минулого і сьогодення, серед яких
назвемо Вацлава Гавела, який пропагує «силу безсилих» як чинник,
вартий уваги у міжнародній політиці. Влада безвладних конче по-
трібна, якщо ми хочемо збудувати громадянське суспільство. Гавел
десь тут успадкував традиції, закладені ще Масариком. Узагальни-
вши їхні погляди, екстраполювавши їх на українські реалії, можна
зазначити, як це зробив Понтифік під час пастирського візиту до
Києва, згадуючи Володимира Мономаха: Не дайте сильним світу
цього занапастити людину. Проте, на жаль, занепадають нації, їх
мови і традиції. А це означає, що втрачаємо духовно-ціннісні зміс-
ти і час інтегруватися у світове вільне товариство.

У контексті нашої проблематики не може бути так, щоб ідео-
логія штучно створеної імперією т. зв. радянської людини домі-
нувала і зменшувала середовищеспроможність корінної нації, що
на рідній землі дала назву державі Україна і, окрім цієї обітованої
землі, іншої не має. Водночас УНІ має нині враховувати, окрім
етнічних, національних аспектів, повною мірою інтеграційний і
цивілізаційний контекст у зрізах минулого, сучасного і майбут-
нього. А також виокремлювати поняття «середовище» і «прос-
тір», де перше більше прив’язане до конкретної особистості,
сім’ї, а друге — цілої нації (національний простір, національна
економіка і т. ін.). В Україні під час проголошеної чинним уря-
дом модернізації економіки вкрай важливо, щоб національна
ідея, набуті знання і досвід виступали суспільно-інформаційною
мембраною, яка не допускала б проникнення недостовірної інфор-
мації, підвищували б імунітет (опірність) людини проти її денаці-
оналізації та дезінтеграції країни, водночас посилювали б середо-
вищеспроможність нації в плані розвитку вітчизняної освіти, на-
уки, культури, підприємництва, екології на її шляху цивілізацій-
ного поступу. А це означає, що проголошена урядом модерніза-
ція економіки має відбуватися комплексно: на інноваційній, но-
ваторсько-інформаційній і культурологічній основі. Знання, ін-
формація — інструментарій реалізації складників Великої ідеї,
яку не можна зводити до вузького технічного розуміння модерні-
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зації економіки, забуваючи світові, європейські епіцентри гене-
рування інтелектуального потенціалу спільнот як лідерів високих
зелених технологій та ідеологій, де знаннєво-інформаційний ре-
сурс — невід’ємна складова їхнього буття.

Звідси всеукраїнська мета: розбудувати власну модерну дер-
жаву як дім нації, як її рідну хату на спільних духовно-куль-
турних цінностях, патріотичних почуваннях та інтелектуальних
кодах українського народу, на традиціях, нормах і правилах, при-
таманних його спільноті; на інноваційних засадах модернізації
національної економіки, її перепрофілювання, модернізації та ре-
структуризації відповідно до модерних завдань формування її
нових укладів, підвищення рівня людського розвитку тощо. У
цьому ракурсі потенціал національної ідеї бачиться як фундамент
ідеології структурування української спільноти в потужну соці-
ально-економічно розвинуту націю, що будує сучасну європейсь-
ку демократичну державу, шанує національні традиції, проти-
стоїть зодноріднюючим процесам глобалізації, запозичує і ді-
литься зі світом прогресивними інноваціями та світоглядними
концепціями, керується економічним націоналізмом і впевнено
дивиться у майбутнє.

Запропонований контент нової соціогуманістичної парадигми
буття людини і нації вимагає нових підходів до інших, здавалося б,
таких звичних понять, як «ресурс», «потенціал», «духовність» тощо.
Введення в науковий обіг поняття «соціогуманістичний» актуалізує
чи радше вимагає реконцептуалізації дотеперішніх підходів до звич-
них речей — як в українському слововживанні, так і ширшому між-
народному контексті. Візьмімо для початку український аспект,
скажімо, неправильне вживання понять «ресурс» і «потенціал». Ми
досі не самоусвідомили вітчизняний парадокс: «Багата Україна —
бідна країна, зубожілий народ, ненаціональний інформаційний про-
стір». Чому? Відповідаю коротко: Нема людей! Нема людей вели-
кого інтелекту і душі, моралі та фаху, які б перетворили наші, поки
що багаті ресурси в творчий потенціал народу. Недооцінюється па-
сіонарність, альтруїзм і патріотизм праці науково-інтелектуальної
еліти на реалізацію концепту УНІ в міждисциплінарному діяльно-
результативному, а не обліково-статистичному вимірі.

Помилкою, якщо не брехнею, є твердження, що буцімто
Україна має великий потенціал. Україна поки що має чималі ре-
сурси — земельні, мінеральні, лісові, водні та ін. Але ті ресурси
ще треба перетворити засобами мудрої та вмілої діяльності у від-
повідний потенціал. Ресурс — це те, що маємо, володіємо; це те,
що нас оточує, а потенціал — це якісний показник нашої з вами
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праці; індикатор того, як ми розпорядилися наявним добром, на-
скільки якісно використали багатство, що маємо — що нам було
дано природою і Богом. Отже, потенціал завжди пов’язаний з ді-
яльністю людини, він характеризується якістю праці, спромогами
та чеснотами її виконавця і носія, врешті, його людяністю. Не все
людське є людяним. Народу багато, а людей мало. Як у Біблії:
багато було запрошено, але мало прийшло. Потенціал віддзерка-
лює не кількість запрошених, а тим, хто, як і яким здобутком від-
гукнувся на запрошення.

Соціогуманістичний вимір вимагає більш якісно-прикладного
розуміння поняття «духовний». Cаме у цьому контексті шукаймо
домінанту, сенс і новизну цього поняття. Ця думка повністю мо-
же бути перенесена на проблему екзистенції, самоідентифікації
та розвитку української нації, руйнування її мови, культури, не
включення в процеси суспільного оновлення духовних цінностей,
традицій, ресурсу знань, досвіду, зрештою, інтелекту. Дискурс
«духовний» не пов’язаний виключно з релігійною чи церковною
природою. Праця вчителя, науковця — також духовна, тут пере-
дача і здобуття знань, інформації. Вона передовсім віддзеркалює
силу розуму, зокрема інтелекту як випереджальної реакції люди-
ни (нації) на необхідність передавання традиційних і створення
нових знань, темпи їх використання для соціогуманістичного
розв’язання потреб сьогодення та майбуття. Духовність — це вер-
бально-іпостасна, знаннєво-інформаційна істина (правда, відкри-
тий фізичний чи моральний закон, віднайдений алгоритм, метод
дії, поведінки, прийняття рішення і т. ін.), що надаються джере-
лом їх володіння приймачу. Широка соціалізація духовності
пов’язана з інтелектуалізацією, елітаризацією і гуманізацією спі-
льноти щодо спроможності, по-перше, генерувати нові знання;
по-друге, безперервно їх передавати наступним поколінням, ши-
роко та інтенсивно їх застосовувати для добра. Це не матеріаль-
на, майнова, а інформаційна передача знань, досвіду. Що більше,
приростити досвід минулого як нематеріальний (інформаційний)
актив, як здобуток (невичерпний ресурс) людського капіталу,
який у разі розкриття може стати інтелектуальним потенціалом
сучасників, насамперед у їх творенні добра. Капіталізація потен-
ціалу, коли він приносить прибуток, формує людський капітал,
зокрема інтелектуальний. На жаль, креатив людини не завжди
скерований на творення тільки добра [9].

Шкода, але добро і зло йдуть поруч, їх творить інтелект —
одного і того ж складу сірі мозкові клітини — як завойовника-
асимілятора, так і повстанця. Більше того, завойовник зловмисно
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перериває передачу інформації від покоління до покоління, по-
ширення традицій поневолених, аби їм імплементувати свої, а
відтак їх асимілювати. Фюрери чи вожді всіх народів креативно
продукували не лише інформацію, а й дезінформацію, яка не
сприяла правді, розвиткові — національному, сталому чи ноо-
сферному. Природа інформації як дезінформації, звісно, завжди
однакова — інформаційна, але це не гарантує лише духовно вмо-
тивоване використання знань, інновацій для добра і прогресу.
Коли йдеться про моральність, соціогуманізм, то головне, на наш
погляд, доброзичлива вмотивованість інформаційного (духовно-
го, ідеального, а не тільки матеріально-фізіологічного) процесу
генерування нових і передавання нагромаджених знань, досвіду,
навичок, їх альтруїстична скерованість саме задля добра, а не ко-
рисливого визиску. Країни, які вчинили таке пригнічення щодо
інших націй, мають справді морально, соціально-психологічно
переродитися (перезавантажитися), тобто покаятися, як це зроби-
ли повоєнні Німеччина чи Японія. Це може вчинити лише одухо-
творений інтелект, людський капітал та духовно-інтелектуальний
потенціал.

Тому говоримо не просто про інтелектуальний, а духовно-
інтелектуальний потенціал, не про інформаційну, а — духовно-
інформаційну мобільність, тобто додаємо слово «духовний» у
його соціогуманістичному наповненні людиною і нацією. Чи
можемо нині говорити про духовно-політичну націю, що неза-
лежно від етнічного походження, конфесійності, мови, визнання
героїв боротьби за волю Українського Народу, його інтеграцій-
них намірів і безпекових вимірів тощо, — творить єдину спіль-
ноту, яка прагне незалежної держави Україна? Чому так повіль-
но усвідомлюємо, що європейська інтеграція — шлях задекла-
рованої соціально-економічної, науково-технічної модернізації
України? І насамкінець, чи можна позитивно оцінювати проб-
лематику нашої Всеукраїнської наукової конференції, що вона у
такий спосіб націлює і націлить українство на творення нових
благ, лідерської інформації, знань, на якісно новий концепт-
конструкт у розбудові української України, на збереження націо-
нальної ідентичності та гордості народу, творення конкурентоспро-
можного його національного середовища, належного природного
довкілля, інформаційного простору та віками вимріяного дер-
жавницького ідеалу як інституційних джерел сучасної соціогу-
маністичної політики щодо тяглості українського поступу, а не
лише сталого, розрекламованого світом, розвитку? Слід споді-
ватися, що так!
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Î. Á. Ãàºâñüêà

Історична даність спонукає світову управлінську цивілізацію
до самовизначення вектора й етапів руху до більш досконалих
організаційних форм соціального буття з помітною, досить точ-
ною вказівкою на суперечливість власного руху, зокрема, у загаль-
ноцивілізаційних перехідних формах, які не повинні мати жодних
штучних засад (хоча зовні такі форми здаються наслідком полі-
тичних, зокрема, суб’єктивістських дій певних соціальних сил).
Аналіз такого руху має бути побудований на вторгненні в реаль-
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не організаційне буття певного соціуму, яким у даному разі є
Україна.

Проте перехідний стан будь-якого об’єкта з погляду науки
управління є певною невизначеністю, в якій присутні два начала,
що зовні суперечить твердженню про невизначеність, якщо ці два
первні відомі. Але невизначеність полягає не у невідомості, не у
незнанні, а у реальному стані об’єкта, в якому постійно виника-
ють результати, наслідки зазначеного протиборства, які в часі
дуже важко передбачити і тому реальний рух перехідного об’єкта
«за станом на» й кваліфікується як невизначеність, хоча це неви-
значеність не фундаментального, а, так би мовити, поточного,
оперативного характеру, яка за недостатньої організаційної енер-
гії може виявити свою фундаментальну природу.

Як відомо, усі постсоціалістичні країни, зокрема й Україна,
перебувають у перехідному, від радянсько-більшовицького соці-
алізму до соціалізованого капіталізму, стані.

Слід зазначити, що досвідна світова демократія не є найдоціль-
нішим управлінським витвором, оскільки вона фіксує не вибір на-
роду, а рівень його розвитку, який склався стихійно, в ході істо-
ричної еволюції, зокрема організаційної, яка породила чимало
науково неспроможних управлінських систем, оскільки спрацьо-
вували фактори загальної історично досягнутої даності, без мож-
ливості використання науково доведеної ідеї, як сфокусовано
представленої управлінської системи.

І лише в сучасних умовах у людства, в окремих народів стихія
дедалі більше поступається можливості свідомого вибору шляху
розвитку, зокрема, управлінської системи, яку надає цивілізація.

Тому Україна в цьому контексті має критично поставитися
до світової демократії і запропонувати свій підхід до її основно-
го змісту — управління суспільством. А це означає, що було б
доцільно висловити своє ставлення до практики світової демокра-
тії в сучасному світі, його об’єктивно недосконалого стану, щоб
Україна не робила помилок, маючи небачену в історії можли-
вість свідомого вибору національного варіанта управлінської
цивілізації.

Соціальна ефективність будь-якої з форм демократії має бути
науково достатньо забезпечена як управлінська система, в якій
представлений набір суперечливих інтересів як об’єктивна струк-
тура потреб народу України (та й інших народів) і що спонукає її
мати такий управлінський корпус, який володіє управлінським
знанням з організації в Україні нової соціальної системи. Як нау-
кове, так і політичне впорядкування об’єкта (української полі-
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тичної нації) на основі принципів управління як виду діяльності,
може стати в такому єднанні досить розрахованою величиною.
Тому Україні варто шукати у світовому управлінському досвіді
лише ті управлінські формули, які побудовані на загальноцивілі-
заційних засадах управління, і, прикладаючи їх до національного
ґрунту, створювати свої теоретико-практичні знання, які набува-
ють сенсу в умовах формування сучасної демократичної системи,
гідної великої нації. Саме такими бачить Ю. Ж. Шайгородський
стратегічні кроки української політичної нації в процесі створен-
ня нової соціальної системи і яким дає таку оцінку: «Засадниче
стратегічне протиріччя української моделі цивілізаційного розвит-
ку полягає у застосовуванні «траєкторії переслідування», намаган-
ні наздогнати найбільш розвинуті країни світу шляхом запози-
чення і відтворення західних зразків і стандартів життя. Така
стратегія не видається ефективною, а відтак існує потреба її вдо-
сконалення» [1].

Водночас українським політичним інститутам сьогодні потріб-
ні національні конструкції самоорганізації, оскільки світовий ор-
ганізаційний національно-політичний досвід теж має національні
джерела формування, але в інших історичних умовах і на іншому
національному ґрунті: природному, демографічному, соціально-
му, економічному, культурному тощо, а це робить його запози-
чення обмежено конструктивним, що ми бачимо щораз у реаль-
ному управлінському стані України. Навіть політична боротьба
за шляхи формування і розвитку української політичної нації, за-
конодавчі акції чи державне управління певними соціальними
об’єктами відбувається як боротьба інтересів, а не проектів до-
сконалішої управлінської діяльності, хоча вона, політична бороть-
ба у вищих владних структурах, є адекватною політичному стано-
ві народу України. Тому висновок з погляду науки управління
може бути один — принцип відповідності системи і методів
управління потенціалу об’єкта відверто об’єктивно відтворюєть-
ся саме управлінцями.

Але ця об’єктивність більше скидається на стихійність, оскіль-
ки з погляду одного з основних постулатів науки управління во-
ни не мають права її вести взагалі, оскільки об’єкт управління —
українська політична нація потребує управлінських зусиль з упо-
рядкування власного життя і лише рівень та ефективність індиві-
дуальних зусиль людини щодо власної самореалізації в певному
осередку суспільних відносин і в межах суспільного договору —
Конституції України, має бути визначальним критерієм доскона-
лої організації соціального управління.
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Тобто українська демократія завдяки наявності історичної
можливості вибору може стати прецедентом і водночас дослід-
ним полем упровадження основного принципу соціального
управління — науково достовірного знання і основного його
ефекту — процесуального приведення у відповідність системи та
методів управління потенціалом об’єкта, який має організувати
суб’єктивними зусиллями нації нову соціальну систему, створив-
ши національно адекватні управлінські структури, які не мають
світових аналогів саме тому, що це не лише об’єктивна даність, а
саме можливість розумної організації. Кінцевою і вищою метою
такого управління є соціально-економічна та духовна можливість
створювати і впроваджувати в життя правові норми, незалежні
від політичних інтересів різних частин суспільного організму.
Гарантія повноти і правдивості інформації про вихідні дані пра-
вових розрахунків таких норм мають бути абсолютними, такими,
що спираються не лише на міць держави, зокрема, Президента
України як гаранта Конституції, а й на вище управлінське знання
— науку управління.

Це не нехтування світовим демократичним досвідом, а саме
всебічне його врахування, зокрема наукове осмислення недоско-
налості (трагічності) якого й зумовлює необхідність точного
управлінського розрахунку нових внутрішніх і міжнародних
умов організації національної системи соціального управління.

Цей розрахунок має будуватися на такому баченні реального
стану української політичної нації.

Україна входить до загальноцивілізаційного простору через
двоєдиний процес — заперечення неадекватних фундаменталь-
ним засадам розвитку цивілізації соціальних якостей і організації
системи суспільних відносин сучасного світового зразка. А для
організації цього процесу (а саме він є об’єктом управлінської
організації) потрібна така програма, яка є розрахунковим доку-
ментом, у якому буде представлений потенціал України, його
спроможність у часі і просторі позбавитися неадекватних зазна-
ченому зразку якостей і утвердитись у сучасному загальноцивілі-
заційному просторі.

І тому Україна має здійснити організаційний прорив за раху-
нок свого національного інтелектуального потенціалу і здатності
до самоорганізації, становим хребтом якої має бути управлінсь-
кий корпус усіх рівнів суспільної організації, у всіх видах коопе-
ративної та індивідуальної діяльності. Кожен управлінський акт
має оцінюватися під кутом зору вищого інтересу народу України
— організації життєдіяльності української політичної нації у від-
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повідності із загальноцивілізаційними вимогами і реальним по-
тенціалом України. Тому законодавчу і виконавчу діяльність слід
покласти саме на такий методологічний розрахунок.

У цьому контексті проблема визначення основної організацій-
ної сили, яка створює нову соціальну систему в Україні, має
принципове значення для процесу її становлення. При цьому, во-
на стосується всіх управлінських інституцій, зокрема і політич-
них партій, оскільки вони представляють різні інтереси різних
прошарків населення, що для утвердження такої системи є прин-
циповим. Тим паче, що це не витвір політики і не
суб’єктивістська справа, а саме об’єктивна потреба народу
України, яку мають задовольнити управлінці усіх рівнів, навіть
незалежно від політичних уподобань.

У характеристиці сьогоднішнього стану України слід відпові-
сти на основне визначальне питання: наскільки взагалі політична
боротьба відтворює (відображає, уособлює) політичний стан
об’єкта управління — української політичної нації, чи є в ньому
енергія такого рівня суперечностей, яка часто-густо вирує у влад-
них структурах і чи не є відносини між елементами політичної
системи України чимось самодостотнім, самостійним, принаймні
організаційно незалежним від народу, його інтересів?

Для відповіді на це питання необхідні деякі науково-теоре-
тичні підходи, якими має керуватись будь-яка політична система,
будь-який управлінський корпус, а також, правова база їхньої ді-
яльності, включаючи Конституцію країни. Організаційно вони
повинні забезпечити механізм соціального управління, владні
відносини, насамперед між владними інституціями, причому всіх
рівнів.

Вектор тут полягає у тому, щоб організаційно-правовими засо-
бами звести до невідчутного практично-політичний тиск на об’єкт
управління і, зрештою, реалізувати повнокровне демократичне іс-
нування організаційного механізму соціального управління, який є
з погляду науки управління природним для досконалої організації
соціальної системи. Навіть наявність Конституційного Суду в
державній системі є свідченням неповноти управлінського визна-
чення функціонального навантаження державних інституцій, їх
правових характеристик. А це означає, що в управлінській системі
України, та й у Конституції країни є можливості для суб’єкти-
вістського маніпулювання повноваженнями та їх правовими ви-
значеннями, що свідчить про їх науково недосконалий стан.

Отже, дуже важливо позбавити українську політичну націю
політичних пристрастей, знайти той організаційно адекватний
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управлінський механізм, у широкому плані — управлінську сис-
тему, яка і має відкрити максимальний простір для перетворення
цих пристрастей в енергію природного організаційного руху на-
ції, народу України до рівня розвитку сучасної цивілізації. Тим
більше, що це об’єктивний рух, який проходить скрізь усю україн-
ську історію і тому його тяжіння до вищих рівнів цивілізованості є
природним явищем. Тобто соціальна система, яка має утвердити-
ся в Україні, — це спосіб природного входження України у сві-
товий цивілізаційний простір, шлях до якого був перетнутий ві-
домими історичними політичними обставинами. Адже українська
політична нація, яка постійно переживала неприродні для влас-
ного національного розвитку катаклізми та ще й за наявності ка-
піталістичного прикладу, воліє обійти цей природно необхідний
час і тому потребує інших методик створення відповідної соціа-
льної системи. Ці методики зводяться до фундаментального по-
ложення про необхідність для України принципово іншого шляху
досягнення рівня розвитку найрозвинутіших країн світу. Це шлях
самоорганізації через національний інтелектуальний потенціал,
досягнення системної впорядкованості, яка існує як система та-
кого порядку, що негайно та науково зріло, у відповідності зі сві-
товими стандартами, за абсолютного панування права і чеснот
громадянського суспільства організовує у своєму соціальному
середовищі відповідні суспільні відносини, які є основним, вирі-
шальним чинником утвердження нової соціальної системи.

Ще раз слід наголосити, що такого типу самоорганізації немає
в історичному прецеденті, оскільки такою залежності від власних
інтелектуальних можливостей історія не знала. Тому Україна в
цьому контексті водночас і типова, й унікальна. Винайти якомога
повніший набір показників співвідношення першого і другого —
завдання, яке має для неї стратегічне значення. Таку стратегію
визначення української ідентичності у контексті модернізаційних
процесів М. А. Козловець характеризує ось як: «Не повторювати
і копіювати те, що вже пройдено іншими, а разом з ними брати
участь у створенні нового світу — тільки так можна подолати ту
кризу, що нас уразила, і надолужити те, що прогаяли, заявити про
себе як про розвинуту країну XXI століття та зберегти себе у гло-
бальному світі» [2].

Загальноцивілізаційність тут — найефективніший метод вста-
новлення зазначеного співвідношення. А це означає необхідність
розрахунку шляху загальноцивілізаційного розвитку, який може
бути досить ефективним у разі використання інтелектуально-
організаційних зусиль управлінців усіх рівнів і сфер діяльності,
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оскільки Україна не має необхідного історичного часу, типового
для світової практики створення сучасної соціальної системи [3].

Тобто національний організаційний потенціал України, пред-
ставлений нині найбільш повно частиною її населення, яка про-
фесійно або практично займається управлінням на всіх рівнях
економічної, політичної та духовної організації українського су-
спільства. Це та організаційна енергія суспільства, яка має бути
позбавлена егоцентристських політичних пристрастей, що сприя-
тиме виробленню рекомендацій, спрямованих на створення в
Україні системи управління країною на основі розрахованої її
ефективності. Організаційні механізми цієї системи мають функ-
ціонувати лише в рамках управлінської доцільності, хоча й на
основі врахування розмаїття соціальних інтересів. Але ці інтере-
си є, саме з погляду професійного, об’єктом упорядкування, гар-
монізації, а не руйнівної політичної боротьби. І саме в цьому по-
лягає вища управлінська ефективність, насамперед щодо соціаль-
ної системи.

Слід також зазначити, що в Україні слід формувати, розвивати
управлінську (організаційну) культуру, організаційне мислення
народу, яка є визначальним чинником освоєння тих форм управ-
ління суспільством, які притаманні сучасній управлінський циві-
лізації, їх поєднанню з національними факторами організаційно-
го розвитку української політичної нації.

Але нині навіть управлінський корпус України ще не має не-
обхідної організаційної міцності, оскільки, відверто кажучи, в
ньому працює не «цвіт нації», не тільки ті діячі, які здатні сприя-
ти управлінському розвитку української політичної нації, розвит-
ку її управлінської культури, хоча це й одна з вад демократичної
системи соціального управління, про що свідчить саме вивчення
загальноцивілізаційних засад соціального управління.

Унікальне національне для України завдання полягає в тому,
щоб створити найефективніший управлінський корпус, який по-
винен своїм інтелектуальним і професійним рівнем бути доско-
налішим утворенням, ніж корпуси, базовою засадою яких є загаль-
ноцивілізаційна представницька демократія, в тому числі й та, що
існує у так званих розвинутих країнах. Українська управлінська
система є нині принципово доленосною, незважаючи на її істо-
рично об’єктивне завдання творення сучасного соціуму, що не
має необхідних ґрунтовних чинників, які в такому разі є детермі-
нуючими і на які може розраховувати нова управлінська еліта.

Тому управлінський корпус України має бути не лише профе-
сійною, а й інтелектуальною організацією, в якій зосереджений
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саме управлінський інтелект нації, рішення якого повинні мати
максимальну ефективність. Тобто він повинен мати таку владу,
яка органічно необхідна суспільству: владу знань, бути об’єдна-
ним управлінським корпусом країни, який силою свого управлін-
ського знання вирішальною мірою впливає на рух України [3].

Практичні кроки реформування системи управління Україною
пов’язані з низкою обов’язкових для цього теоретико-практичних
акцій, без яких вони не матимуть необхідного ефекту:

по-перше, необхідно визначити управлінську доцільність по-
літичної системи України, виходячи з її вирішальної ролі в ста-
новленні нової соціальної системи в країні;

по-друге, необхідно визначити об’єкт управління, тобто пред-
ставити достатньо переконливі характеристики української полі-
тичної нації, оскільки її кваліфікація як несформована є недостат-
ньою, бо передбачає неточну вказівку на те, від якого до якого
стану вона переходить. Відсутність такого визначення призво-
дить до плутанини, невизначеності в соціальних орієнтирах на-
віть на особистому рівні, не кажучи вже про політичні орієнтири
певних соціальних прошарків;

по-третє, управлінська національна ідея повинна включати
українську управлінську ідею! Сенс її є створення такої управ-
лінської системи, яка буде відтворенням не набору суперечливих
інтересів як це відбувається тепер, а створенням принципово но-
вої системи управління Україною — професійної демократії. От-
же, українська управлінська ідея — це концепція переходу україн-
ської політичної нації до нової соціальної системи, яка не має для
цього достатнього історичного часу і тому цей перехід повинен
здійснитися за допомогою інтелектуальної та вольової енергії,
яка має бути певною мірою організована;

по-четверте, слід уточнити наголоси, які постійно присутні у
політичних заявах різного рівня, про те, що в Україні як свідоцт-
во її загальноцивілізаційного розвитку формується українська
політична нація, яка є надійною опорою прогресивного розвитку
суспільства. Одначе, ця характеристика не досить активна, оскіль-
ки її формування є наслідком вирішальної ролі у цьому процесі
українського управлінського корпусу країни — знизу догори.
Особливість українського руху до сучасного загальноцивіліза-
ційного стану полягає в тому, що Україна не створює, а органі-
зовує формування української політичної нації та створення
нової соціальної системи, оскільки для її традиційного будів-
ництва в неї немає історичного часу. Тому саме управлінці, ор-
ганізатори всіх рівнів є тією організаційною силою, яка вирі-
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шує долю, зокрема, процесу формування української політич-
ної нації;

по-п’яте, організаційною необхідністю, яка визначає сучасне
життя України, є те, що принципово іншим повинен бути підхід
до управлінської діяльності. Він полягає в об’єктивній потребі
для управлінців усіх рівнів, включаючи депутатів Верховної Ради
України і Президента країни, спеціальної, професійної, управлін-
ської підготовки, яка має перетворитися в конституційну норму;

по-шосте, необхідно звернути увагу суспільства на те, що
управлінська праця нині — це найвигідніше вкладання капіталу,
оскільки геній організації в умовах сучасної цивілізації, не кажу-
чи вже про постсоціалістичні країни, вирішує все, на що зорієн-
тований менталітет народу України, що зніме багато, навіть полі-
тичних проблем у країні.

Зовні управління виступає як антидемократичне явище, яке
тяжіє до централізації волі, до об’єднання управлінського корпу-
су у «мозковий центр» країни, який своїм професійним умінням
зробив би досконалішою й саму представницьку демократію,
йдучи шляхом впровадження в її механізми неполітичних форм
організаційної діяльності і вищої для України сьогодні — органі-
зації нової соціальної системи.

Однією з прикладних рекомендацій тут може бути створення
системи соціального управління, побудованої на принципі верти-
кально-горизонтального функціонування об’єкта (української
політичної нації), інженерного розрахунку організаційних зусиль
управлінського корпусу України. Це моносистема, що має адек-
ватно функціонувати в унітарній державі. Найбільш досконалим
управлінським витвором тут є основна постать — управлінець-
професіонал, призначенням якого є професійна творчість у при-
кладанні норми до конкретної ситуації, людського вчинку, орга-
нізаційно-правових потреб будь-якого соціального об’єкта. Самі
ж норми створюються відповідними інституціями, які розрахо-
вують внутрішній і зовнішній потенціал об’єкта, послабляючи в
такий спосіб політичну боротьбу як знаряддя правової та полі-
тичної діяльності.

Для цього управлінський корпус як організатор процесу фор-
мування української політичної нації та створення нової соціаль-
ної системи постійно визначає різницю між свідомим і стихійним
в управлінському впливі на процес реформування соціальної сис-
теми в Україні і на цій різниці визначає процент власної участі у
цьому впливі та процент самоорганізації української політичної
нації.
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В Україні тепер зовні переважає стихійна організація ринко-
вих відносин, демократичних форм співпраці між суб’єктами та
об’єктами управління. Але це зовнішнє враження, оскільки про-
цеси становлення нових відносин відбуваються в рамках прин-
ципового впливу правового поля країни на їх проходження, хоча
суперечність між правом і стихійною самоорганізацією ще до-
сить помітна.

І все ж, з урахуванням енергії самого об’єкту, в даному разі
народу України, його потенціалу, «мозковий центр» покликаний
українською історією організаційно «витягнути» націю на дорогу
загальноцивілізаційного розвитку в національному варіанті.

Загальний висновок у тому, що формування української полі-
тичної нації та створення в Україні сучасної соціальної системи
вирішальним чином залежить від управлінського корпусу, на ко-
ристь історичної місії якого свідчать наведені вище наукові по-
ложення. Але вони саме як наукові повинні мати «власний» ма-
теріальний і духовний базис, принаймні посферний.

Соціально-економічна сфера життя українського політичної
нації організовується у відповідності до світових стандартів і
водночас як творення нової соціальної системи на основі реаль-
ного потенціалу України. Суперечливість цього потенціалу з
огляду на практичну відсутність традиційного історичного часу
для створення соціально-економічних підвалин сучасної соціаль-
ної системи надто ускладнює управлінську діяльність. І все ж він
змінюється саме під впливом управлінців, підприємницької діяль-
ності, і на цьому слід наголосити. Адже на відміну від розвинутих
капіталістичних країн, де приватна власність і вільне підприєм-
ництво були соціально-економічною об’єктивною підвалиною
соціальної системи і лише в ході соціально природної еволюції
змінювався їх рівень, ступінь досконалості, демократизму, соціа-
лізації відносин, в Україні ці зміни відбуваються під вирішаль-
ним впливом суб’єктивної волі народу, за допомогою права і по-
літики, і тому вони так важко входять у наше життя. Але органі-
зація через управління таких соціально-економічних засад і тако-
го суспільства має бути менш трагічною, ніж в історії світової
цивілізації, хоча ця організація соціально-економічних підвалин
сучасного суспільства практично без кореневих засад підприєм-
ницької діяльності і приватної власності не може не бути безбо-
лісним процесом. І все ж українська реформація української по-
літичної нації має вигляд суперечливо послідовного наступаль-
ного реформаційного процесу, який свідчить про генетичну адек-
ватність зусиль управлінського корпусу України в контексті істо-
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ричної необхідності реформ, у баченні їх значення для українства
як єдиного, історично детермінованого порятунку в його бороть-
бі за власне існування як нації, не кажучи вже про її об’єктивно
рівнозначне місце в системі розвинутих держав світу.

Організаційний вплив на соціально-економічні відносини з
боку управлінців усіх рівнів має супроводжуватися не лише реаль-
ним рухом у бік загальноцивілізаційних переваг, а й створенням
матеріальних і духовних гарантій незворотності цього процесу.
Тому необхідні реальні результати соціально-економічної рефор-
мації, які б слугували формуванню суспільної свідомості, а саме
організації приватновласницького менталітету народу, в якому
вона, тобто приватна власність, буде представлена не як фактор
експлуатації людини людиною, а як історією вистражданий шлях
самореалізації і самоутвердження особи, найкращий спосіб фор-
мування й підвищення соціальної активності людини, найефек-
тивніший фактор підвищення продуктивності праці людей [4].

Говорячи про організатора української реформації, метою якої
є формування української політичної нації та створення сучасної
загальноцивілізаційної соціальної системи, потрібно звернути
увагу на положення науки управління про ефективність і відпові-
дальність управлінської праці.

Ця думка непопулярна в народі, оскільки представляє управ-
лінський корпус України як щось самовіддане, майже героїчне, і
це тоді, коли корупція у його рядах поширена досить помітно.
Але йдеться про ефективність професійної управлінської праці у
системному відношенні, яка, як правило, підвищує ефективність
праці управлінського персоналу у таких величинах, відшкоду-
вання яких узагалі неможливе, не кажучи вже про працю управ-
лінців, яка спрямована на реалізацію таких доленосних для
української політичної нації завдань як організація нової соціаль-
ної системи, яка здебільшого наповнена об’єктивно патріотичним
змістом.

Пропагувати цей особливий стан управлінської праці треба
саме в такій редакції, оскільки наявність права розпоряджатися,
давати вказівки, видавати накази, офісна обстановка, службовий
автомобіль створюють враження привілейованого стану, який на-
справді має виробниче призначення, розрахункові виміри, що
входять у структуру собівартості продукту як обов’язковий еле-
мент організації праці, професійний фактор підвищення її ефек-
тивності, розрахованого впливу на об’єкт управління тощо. Тому
саме в Україні та в інших постсоціалістичних країнах доцільне
політичне виділення в системі продуктивної праці сьогодні най-
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більш продуктивної, принаймні, історично — праці управлінців,
менеджерів усіх рівнів і сфер діяльності.

Видається також доцільним розгляд проблеми відповідальнос-
ті управлінців у процесі формування української політичної нації
та створення нової соціальної системи. Адже йдеться не про зви-
чайну управлінську діяльність, а про доленосну для країни, по
суті, історичну місію управлінської професії. Тут має бути ви-
ключена соціальна помилка, управлінський прорахунок, оскільки
не існує такого еквівалента, який був би достатнім для відповідаль-
ного відшкодування збитків, заподіяних управлінцями будь-якого
рівня.

А це означає, що управлінець не має права на помилку і тому
необхідна така організація управління, яка б не давала можливос-
тей припускатися помилки. Тому ця організація має функціону-
вати як професійне утворення і тому президентами, депутатами
(конгресменами) не мають права бути представниками інших
професій, як це часто-густо бувало і є в сучасних управлінських
системах. Адже така практика — це відверте ігнорування науко-
вих знань з управління, науки управління, яка має виключне пра-
во на забезпечення управлінської діяльності на будь-якому рівні
управлінської організації суспільства.

При цьому умовою достатньої ефективності соціального
управління є єдність суб’єкта управління. Ця єдність повинна
бути вищою за соціальну єдність, оскільки вона має бути дже-
релом соціальної єдності, як уособлення вищої мудрості, по-
множеної на управлінський професіоналізм. Практика противаг
не є позитивною, оскільки вона свідомо обирає шлях політичної
боротьби, яка може відбуватися лише як форма управлінського
професіоналізму, який на основі науки управління обирає шлях
здорового розвитку суперечностей через змагання конструктив-
них проектів.

А якщо є така гарантія безпомилковості управлінської діяль-
ності як наука, то вона має входити у підготовленість управлінців
усіх рівнів.

До цього слід додати постулат науки управління про такі види
управлінської відповідальності, які за будь-якого її забезпечення
не можуть її нести, оскільки об’єкт управління надто великий для
будь-якого відшкодування, то проблема відповідальності управ-
лінців, що «формують», «створюють», «реформують», стає най-
важливішою, особливо в країнах перехідного типу. Можна навіть
запропонувати формулу, за якою що вищий статус управлінця, то
менше можливостей для відповідальності. І тому управлінську
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відповідальність слід покласти не лише на правову, а й на науко-
ву забезпеченість, на науку управління.

Одним з варіантів, запропонованих наукою соціального
управління, може бути ідея режимної відповідальності, коли вона
так розкладається на управлінський персонал, що жоден із пра-
цівників незалежно від характеру помилки не може завдати такої
шкоди об’єкту, якої б він не міг відшкодувати, хоча організацій-
но (функціонально) створення такої системи відповідальності ще
не має технологічного забезпечення.

Отже, відповідальність як принцип управління в основному
зводиться до правових і несуттєвих матеріальних форм, що пере-
творює цей принцип в одну з найскладніших проблем управлін-
ської цивілізації.

Тим більше, якщо проблема відповідальності стосується полі-
тичного управління чи управління духовним виробництвом, де
політична чи духовна самоорганізація — є об’єктивною здатніс-
тю людей. Вона теж вимірюється історичними важелями і може
слугувати як фактор, а не інструмент безпосередньої управлінсь-
кої діяльності і тому не може бути виправданням її безвідповіда-
льності. Тобто необхідним є зосередження організаційної здатно-
сті в руках певної частини суспільства і враховуючи потенційний
стан об’єкта (українська політична нація, що формується), це має
бути суб’єкт, що володіє достатньою науково-дослідною інфор-
мацією та юридично і морально забезпеченою відповідальністю,
для того, щоб досить ефективно використовувати їх для адекват-
ного реагування на організаційні потреби об’єкта.

Такою достатністю є управлінська підготовленість, яка ладна
взяти на себе тягар відповідальності як єдино можливий спосіб
вийти на рівень світових стандартів життя через організацію як
зміст управління.

Отже, якщо якийсь об’єкт створюється не лише саморозвит-
ком матерії або духу, а й цільовою їх організацією, то він має бу-
ти наукомістким, таким, що кладе в основу свого буття постійне
надходження й реалізацію ідей (індивідуальних чи групових —
значення не має). Тим більше, це стосується такого об’єкта, як
політична нація, соціальна система, управлінська система, що
повинні бути максимально наукомісткими.

Тому аналітичне бачення організаційної еволюції України по-
лягає у постійному приведенні системи і методів управління
Україною у відповідність до її потенціалу, її економіки і культу-
ри за допомогою розробки і впровадження в управлінську прак-
тику необхідних ідей та проектів, які матимуть створювати орга-
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нізаційно-правові умови для їх розвитку і забезпечення достат-
ньої ефективності. Таке створення має супроводжуватися розу-
мінням, що процес формування української політичної нації, її
перехід до нової соціальної системи, як вже зазначалося, не за-
безпечений достатнім історичним часом і тому він може здійсни-
тися лише за допомогою національної інтелектуальної і вольової
енергії, яка має бути необхідною мірою науково і професійно за-
безпечена. А середній клас, формування якого значною мірою є
показником становлення в Україні нової соціальної системи, —
це така перспектива України, яка є умовою її входження до сві-
тового загальноцивілізаційного простору з адекватними йому со-
ціально-економічними і духовними потенціалами. Одначе для та-
кого формування необхідний історично достатній час, якого
Україна не має. Тому необхідний організаційний прорив до тако-
го стану, який може здійснити тільки організаційний потенціал
нації — управлінський корпус України, про що свідчить основ-
ний, перспективний вид діяльності в Україні — реформаційний.

Організаційно сприяє прогресивній еволюції управлінського
корпусу України формування сучасної управлінської еліти, яка
має будуватися на останніх досягненнях науки і практики управ-
ління, розширенні і зміцненні зв’язків управлінців усіх сфер і рів-
нів матеріального та духовного виробництва, політичної системи
України, постійному оволодінні наукою і кращими досягненнями
сучасної управлінської практики, активне впровадження їх в ор-
ганізацію суспільного виробництва і політичного життя в Україні
і на цій основі піднесення ефективності управлінської праці. Цю
думку підтримує і М. Т. Степико у своїй книзі «Українська іден-
тичність: феномен і засади формування»: «Провідна роль еліти у
націєтворенні, якщо посилатися ще на Платона, випливає з пере-
ваг раціонального мислення, розуму, притаманних еліті, над ек-
зистенційними нахилами, часто ірраціональними діями населен-
ня» [5].

Особливо важливо, що створення в Україні сучасної соціаль-
ної системи за допомогою управління, управлінського корпусу,
власної управлінської діяльності все більше входить у повсяк-
денну практику, зокрема, на основі творчо-наукового ставлення
до управлінського потенціалу вищих правових актів України, до
правових норм, що безпосередньо визначають зміст управлінсь-
кої діяльності на певному робочому місці. Залучення до цих
процесів спеціалістів різних сфер діяльності, зокрема, науко-
вців, сприяє формуванню управлінського менталітету народу
України.
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Розробка наукових рекомендацій для управлінської діяль-
ності, визначення ролі українських менеджерів з організації в
Україні сучасної соціальної системи практично мають здійс-
нюватися як набір інженерних конструкцій, потенціал яких
розрахований з точністю до одиниці без жодної примарності,
на органічному поєднанні історичного і логічного, внутрішніх
і зовнішніх можливостей України, як елементу світової спіль-
ноти. Такий розрахунок не може обійтися без глибоких фун-
даментальних наукових розробок економічного, духовного та
організаційного потенціалу України, які доведуть міру і час
нашого руху у відповідності з ним, і в такий спосіб політика
піде з цього розрахунку, бо зніметься сама можливість спеку-
ляцій на наших негараздах.

Українська управлінська енергія — це державність українсь-
кої політичної нації, причому державність не лише як інституці-
ональна організація, а як вищий політичний менталітет нації, як
та здатність до самоорганізації, яка дає можливість українству іти
її шляхом і вірити в можливість такого варіанта виходу великої
нації до сучасного рівня розвитку цивілізації.

Сьогоднішнє українське життя висуває багато таких питань,
на які можна знайти відповіді лише в науці, її реагуванні на
життєві питання. Вже та обставина, що людський досвід у нау-
ково узагальненому вигляді є на озброєнні, створює можливо-
сті для правильної орієнтації як у системі суспільних відносин,
так і у конкретній життєвій ситуації. Навіть участь у політич-
ному житті може перетворитися без відповідної управлінської
підготовки у політичну гру, в емоційний подвиг, який може
полонити навіть цілі народи. Але завтра цей же народ вимага-
тиме точного наукового розрахунку його діяльності, прогнозу і
плану його нового життя, заради якого цей подвиг відбувся.
Отже, створюється необхідність звернення до науки, яка б га-
рантувала розрахункову ефективність поглядів, позиції управ-
ління, пошук істини, яка й є об’єктивним знанням, наукою.
Пристрасті натовпу тут недоречні: в істинному закладене те,
що він сам ще іноді не знає, оскільки керується потребами, ін-
тересами, у кращому випадку, ідеалами, переважно ілюзорни-
ми. Тому, зокрема, лідери його так часто розчаровують, оскіль-
ки в народі живе ілюзорне уявлення про лідера-панацею, ліде-
ра, який розв’язує усі проблеми швидко і максимально ефектив-
но, без додаткових зусиль народу.

Така обмеженість у визначенні шляхів власного розвитку у
загальноцивілізаційному потоці виявляє себе в сучасних умо-
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вах досить помітно, хоча стає дедалі зрозумілішим, що встанов-
лення істинності, правильності практичних кроків, насамперед
у політиці під час формування політичної позиції має бути са-
ме науково-політичним і тільки науково-політичним, оскільки
нехтування будь-якою з частин цього визначення є посяганням
на ту вселюдську істинність, яка закладена у виключній люд-
ській здатності до наукової творчості, яка убезпечує будь-яку
діяльність від принципових помилок, робить її розраховано
ефективною.

Тим паче ця науково розрахована ефективність потрібна для
української політичної нації в такій об’єктивно історичній діяль-
ності як організація нової соціальної системи, яка може бути ус-
пішною лише на основі науки. І будь-яке піднесення голого
практицизму над науковим знанням є перетворенням науки на
служницю, а не на каталізатор, рушійну силу історичного руху.

Тому не буде перебільшенням сказати, що у людства, в управ-
лінців усіх рівнів і сфер діяльності є єдиний цілком надійний ін-
струмент розв’язання соціальних проблем, яким повинен корис-
туватися насамперед управлінський корпус країни, який
забезпечується надійним інструментом від усіх соціальних нега-
раздів — наукою як винайденою істиною, і та соціальна система
є прогресивною, яка має максимальну наукомісткість, покладає
на її плечі всі, зокрема, управлінські, проблеми, встановлює по-
тенціал об’єкта (суспільства, колективу) за допомогою наукових
методів і водночас також науково доводить неспроможність
управлінської діяльності без опори на наукове знання. Отже,
«Важлива сучасна функція науки — сприяти ухваленню обґрун-
тованих рішень у політиці», як зазначає О. Н. Кубальський у своїй
статті [6].

Сказати, що сьогодні Україна є саме такою системою важко,
оскільки навіть діяльність вищого прошарку управлінського кор-
пусу України організована не у повній відповідності з наукою
управління, що зумовлюється, зокрема, і самою демократією, як
витвором управлінської цивілізації.

Тому в політиці держави, яка організовує нову соціальну сис-
тему, повинно було відбутися сходження науки управління на рі-
вень вирішальної сили, що гарантує рух системи у заданому істо-
рією і сучасним станом України напрямі. Але цього не
відбувається через крайню політизацію управління країною, той
демократизм, який підносить до рівня основного принципу діяль-
ності не управління, забезпечене сучасним науковим знанням, а
інтереси, їх обстоювання, хоча ніби очевидно, що інтереси — це
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об’єкт, якому має служити управлінець, а сам процес цього слу-
гування має спиратися на досить ефективний інструментарій,
яким є наука як істина, що гарантує розрахований на її засадах
успіх будь-якої організаторської, управлінської справи. Ця думка
прозвучала і у книзі М. І. Михальченка, в якій автор пише: «Ігно-
рування критично і реалістично мислячих науковців, несприй-
мання простої істини, що наука в Україні повинна стати найваж-
ливішим реформотворчим (підкреслено О. Б.) фактором, робить
усі декларації про постіндустріальну, інформаційну, інтелектуаль-
ну Україну пустою демагогією» [7]. А в іншій своїй праці Микола
Іванович прямо вказує: «…більшість представників влади керує,
спираючись не на науку, а на «мнение»…» [8].

Тобто в України є історичний шанс поправити свою історію,
повернути її з помилкової традиційності на шлях самоорганізації
через власний національний інтелектуальний потенціал, не зали-
шаючи їй розвиватись за рахунок тих суперечностей, до яких во-
на настільки звикла, що зробила їх єдиним джерелом розвитку,
причому розвитку трагічного, шляхом постійної жертовування
людських життів.

Тому українському управлінському корпусу здається доціль-
ним виступити з програмою наукової діяльності у сфері соціаль-
ного управління і сказати світові, міжнародному співтовариству,
що Україна створює наукомістку державу і перший крок у цьому
напрямі — визначення соціальної сили, яка буде наділена доле-
носним для неї обов’язком організовувати впровадження науко-
вого знання у життя, в практику створення в Україні нової соціаль-
ної системи — управлінський корпус країни. І тому мету нашого
руху слід представляти не лише як задум, як відтворення мента-
літету нації, а і як закладену у реальному національному матеріа-
льному й духовному рівні розвитку потенціалу нації, який має
бути розрахований саме як потенціал, який визначить піраміду
цілей залежно від його використання в часі і просторі, що зумо-
вить й основну мету української реформації. У конституційній
формі ця мета визначена — це демократична, правова, соціальна
держава. Але це лише її державна частина. Загальна мета — це
відтворення національного потенціалу у системі підприємниць-
ких суспільних відносин ринкового типу, що історично виправ-
дало себе, привівши багато народів до соціалізованої форми при-
ватної власності.

Створення, організація такої соціальної системи в країні,
яка відстала від світової цивілізації, може відбутися як міжна-
родний проект, у який мають вкладати свої інвестиції всі краї-
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ни світу, на кшталт Чорнобильського варіанта, який відбувся зі
знаком мінус, а тут ідеться про проект зі знаком плюс, про
творчу спробу піти від голої соціальної еволюції, трагічної за
своєю сутністю, оскільки лише війни обійшлися людству у міль-
ярди життів, тобто воно вже одного разу себе знищило і процес
триває за рахунок жертв, кількість яких розтягнута в історич-
ному часі й тому відраховується певною конкретикою, а не іс-
торичною чисельністю.

Отже, основний фактор організаційної еволюції управління
Україною полягає у якомога ґрунтовнішому вивченні національ-
ного організаційного потенціалу, його науковому осмисленні та
виробленні на цій основі таких фундаментальних розробок і нау-
ково-практичних рекомендацій, які б вирішальним чином впли-
вали на процес формування української політичної нації, ство-
рення в Україні сучасної соціальної системи та її вихід у
загальноцивілізаційний простір.
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2.4. Ñîö³àëüí³ ÷èííèêè ôîðìóâàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàö³¿

Þ. Â. Ëèñåíêî

Соціально-економічні процеси відіграють важливу роль у ста-
новленні й формуванні будь-якої нації.

Вплив соціальних, соціально-політичних, соціально-економіч-
них чинників на формування політичної нації дістав відображен-
ня у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, україн-
ська дослідниця Г. Нестеренко розглядає політичну націю як
створену на основі етнічних груп соціальну систему, яку харак-
теризують певний рівень національної самосвідомості (достатній
для підтримки спільної мети) і воля до політичної самоорганіза-
ції, що зумовлює формування держави з демократичним спосо-
бом правління і націленістю на спільне майбутнє. Однакова мета
і воля до спільного політичного майбуття виступають основними
системотворчими факторами політичної нації [1, с. 27].

Вітчизняний науковець М. Розумний вказує, що формування
української політичної нації, започатковане проголошенням не-
залежності України, надалі втілюється в утвердженні державного
суверенітету, формуванні політичної системи, громадянської іден-
тичності, власної політичної культури та сукупності ідеологічних
настанов і політичних преференцій громадян [2, с. 24]. Дослідник
пропонує розуміння політичної нації як стану інтегрованості спіль-
ноти, що характеризується наявністю національної державності,
власних механізмів самовідтворення політичної системи та сус-
пільного консенсусу стосовно ключових цінностей. Науковець
стверджує, що такий стан виникає внаслідок сукупності суспіль-
них інновацій, частина з яких утворюють універсальний (загаль-
ноцивілізаційний) алгоритм суспільної самоорганізації даного
типу спільноти, а частина належить до специфічного досвіду да-
ної спільноти і відображає особливості подолання нею тих пере-
шкод, з якими дане національно-політичне утворення зіткнулося
в процесі свого становлення [2, с. 7].

Функціонально політична нація є формою та наслідком соціаль-
но-політичної консолідації населення певної території і суб’єктом
міжнародного політичного, економічного, соціального, культур-
ного життя. За елементним складом така спільнота складається з
політично свідомих і соціально активних особистостей, взаємодія
яких утворює громадянське суспільство і державу як дві основні
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підсистеми політичної нації. Якщо розглядати політичну націю
як форму суспільної організації, то її характеристики як типу спіль-
ноти передовсім виявляються у соціально-структурній площині.
Політична нація складається з політично свідомих і соціально
активних особистостей, взаємодія яких утворює громадянське
суспільство і державу як дві основні підсистеми політичної
нації. Суперечність між ними є одним із головних джерел її са-
моорганізації.

Соціальні чинники формування української політичної нації —
насамперед це соціальні і соціально-класові відносини, що є віддзер-
каленням соціального та духовного відображення обличчя нації.
Будь-яка націоутворча ознака включає певною мірою соціальне на-
вантаження (проживання на території, формування загальної систе-
ми звичаїв, традицій, спільна система комунікації — мова тощо).

І сучасна, і більш ранні спроби українського націєтворення
спричинені внутрішніми джерелами, що дає можливість говорити
безпосередньо про самовідтворення української політичної нації
[1]. Вітчизняна дослідниця Г. Нестеренко виокремлює дві основ-
ні групи механізмів самовідтворення української політичної нації
— самоорганізаційні та ентропійні. Перші визначені дослідни-
цею як механізми, дія яких спрямована на розгортання процесів
організації / самоорганізації. Їх прикладами є мова внутрішньо-
структурних комунікацій, родинні традиції освіти і самоосвіта,
самоуправління громадських організацій, релігія, корпоративна
культура, підприємництво тощо. Дія ентропійних механізмів
спрямована на збільшення чи зменшення ступеня впорядкованос-
ті системи — такими є державна мова, державне управління, на-
ціональна система освіти, державна ідеологія, церква, державне
регулювання економіки тощо.

Досліджуючи історичний аспект, Г. Нестеренко вказує на фак-
тори соціальної ентропії (розпорошеності) української політичної
нації. До таких чинників, які найбільш стало в історії приховано-
го і явного розвитку української політичної нації сприяли збіль-
шенню її ентропії дослідниця віднесла:

— тривале існування на межі Західної та Східної цивілізацій і
пов’язану з цим двоїстість ментальності українського етносу;

— розмитість змісту національної ідеї і надмірну нерівнова-
женість;

— сподівання на підтримку від суб’єктів зовнішнього оточення;
— релігійно-конфесійну, регіональну, етнічну різноманітність;
— слабкість державної організації, історичну схильність до віль-

ної самоорганізації;
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— слабкість авторитету національної еліти чи недостатню
поінформованість населення про її наміри;

— невідповідність управління самоорганізаційному вектору
системи і пов’язане з цим домінування структури над функцією
[1, с. 18].

Ускладнює ситуацію те, що на ентропійні фактори історич-
ної дії накладаються й сучасні несформованість і зародковість
рис самої політичної нації. Тому показовими параметрами по-
рядку для політичної нації в статичному зрізі є: 1) кількість
громадян, які ідентифікують себе з нацією; 2) досягнутий рівень
консолідованості демократії; 3) рівень розвитку національної
самосвідомості, важливим показником якої виступає і соціальна
активність; 4) ефективність державного управління і довіра на-
селення до влади.

Специфіку довготривалих параметрів порядку української по-
літичної нації окреслено такими рисами:

— існування (безперервність) власних державотворчих ініціатив;
— низький рівень розвитку монархічної ідеї;
— превалювання особистих інтересів над державними;
— потреба в сильному (найчастіше одноосібному) лідері;
— схильність до демократії;
— вирішальний вплив соціальних подій на національно-полі-

тичне життя;
— перманентне прагнення автономії;
— ідея соборності національної держави в етнічних межах

України;
— сильний вплив символів на самоорганізацію національної

спільноти;
— складовими ментальності українського етносу [1, с. 25].
Окрему увагу варто приділити мові як чиннику консолідації

спільноти, розвитку загальнонаціональної політичної свідомості і
як фактору самовідтворення української політичної нації. Управ-
лінські структури повинні мовою внутрішнього використання
мати ту, яка відповідає інтересам нації і потребам держави, але
для інших структур, що мають власну самоорганізаційну тради-
цію, слід лише створювати сприятливі умови для поступового
переходу на офіційну державну мову. Тісний взаємозв’язок
впливу мовного чинника і системи освіти на самоорганізацію на-
ціональної спільноти — врахування якого може прискорити пе-
рехід нації до відносно стійкого стану.

Аналізуючи соціальні чинники формування політичної нації у
сучасних умовах (глобалізації), варто говорити про: формування
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соціальних стандартів відповідно до світових вимог; соціальну
безпеку як основний соціальний чинник консолідації нації; ство-
рення динамічної та гнучкої системи соціального захисту і соціаль-
ного забезпечення; збереження і подальший розвиток соціальної
стабільності як головного здобутку державотворення; досягнення
в суспільстві соціальної злагоди та соціальної структурованості;
утвердження соціальної справедливості як базової суспільної
цінності. Важливими в даному контексті є питання регулювання
міграційних процесів, здійснення захисту соціально-трудових
відносин, охорони праці, здоров’я, освіти, розвиток відносин со-
ціального партнерства.

Основними принципами самовідтворення політичної нації,
які є базовими і стосовно української, на думку Г. Нестеренко, є
такі:

— принцип стремління системи до збереження цілісності як
визначальної тенденції через забезпечення соціальної справедли-
вості і гідного рівня життя людини;

— принцип чергування домінуючої ролі самоорганізаційних та
ентропійних механізмів на різних етапах розвитку політичної нації.

Окремі принципи самовідтворення політичної нації згрупова-
но навколо ентропії:

— принцип залежності етапу самоорганізації нації від рівня
соціального самопочуття суспільства (населення);

— принцип поєднання самоорганізаційного та ентропійного
напряму націєтворення;

— принцип необхідної різноманітності методів і форм держав-
ного управління (вона має бути не меншою за різноманітність ва-
ріантів самоорганізації громадянського суспільства);

— принцип диференціації державного впливу залежно від
етапу самоорганізації національної системи [1, c. 22].

Аналогічно можна скласти і такі пари (де перша складова сто-
сується факторів ентропії, а друга — параметрів порядку україн-
ської політичної нації):

— сподівання на зовнішню підтримку — очікування на силь-
ного лідера та пов’язана з цим толерантність і гуманістично
спрямований індивідуалізм;

— регіональна, етнічна, релігійно-конфесійна різноманітність
— природний демократизм української психології та правосвідо-
мості;

— суперечливість між східними і західними регіонами Украї-
ни — вирішальний вплив соціальних подій на політичне життя
нації;
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— слабкість державної організації — низький рівень розвитку
монархічної ідеї на тлі антеїзму;

— несприятливі геополітичні в поєднанні зі сприятливими
природними умовами — соціальний фаталізм.

Еволюційний характер національної ідеї, яка в процесі форму-
вання і розвитку національних держав має пройти кілька фаз, серед
яких виокремлюються: ідея боротьби за власну державність; ідея
збереження й стабілізації на конституційних засадах цієї державно-
сті; ідея вдосконалення конституційних основ державності. А це по-
требує відповідних змін у системі державного управління [3, c. 12].

Нині в переважної більшості населення не сформувався пев-
ний соціальний статус, інтереси самоідентифікації й, відповідно,
не склалися чіткі соціальні орієнтири; аналогічні процеси відбу-
ваються в національній площині, де українська нація як сталий
соціально-національний організм не довершила своєї консоліда-
ції, і по суті ще складається.

Стабільно низький рівень життя, скорочення чисельності та ста-
ріння населення аж до можливої демографічної кризи посилюють
негативні тенденції дезінтеграційного характеру всередині титуль-
ного етносу. На підставі зазначеного можна стверджувати, що він
потребує з боку держави окремої уваги, а саме: розробки й реаліза-
ції заходів, що сприятимуть його адаптації до умов розбудови наці-
ональної держави та змін, які відбуваються в державі в період
трансформації основ політичної, соціальної, економічної та духов-
ної сфер суспільного життя [3, c. 6].

Украй важкі умови соціально-економічного розвитку
трансформаційного періоду, загострення всіх соціальних супе-
речностей торкнулися і сфери етнонаціональних відносин.
Приватизація, занепад виробництва, деколективізація сільсько-
го господарства призвели до скорочення робочих місць у тру-
домістких галузях, де внаслідок низького соціального статусу і
кваліфікації переважали представники різних національних
меншин. Результатами цих процесів стали поглиблення соціаль-
ного розшарування і несприйняття реформ як характерні ознаки
соціально-політичного життя цих колективів. Болісна реакція
вітчизняного соціуму на трансформації, що супроводжують
процес розбудови держави, незначна динаміка зростання сус-
пільних симпатій по відношенню до традиційних цінностей лі-
бералізму свідчать про те, що соціально-економічне реформу-
вання в країні не повинно супроводжуватися перманентною
деетатизацією. Більш прийнятними для менталітету переваж-
ної більшості населення країни є корпоративна модель органі-



313

зації виробництва та неоетатичні методи регулювання соціаль-
но-економічних процесів [4, c. 11].

Соціальна структура українського суспільства формується по-
літичними та промислово-фінансовими групами, які мають корпо-
ративні інтереси, власність і визначають політичний та економіч-
ний лад із відповідною політикою й ідеологією та мають важелі
політичної влади; по-друге, виявлено головні тенденції розвитку
соціальної структури: значне соціальне розшарування, яке приво-
дить, з одного боку, до маргіналізації основної маси населення, до
збагачення — другої; формування нової соціальної спільноти, вер-
стви на рівні класів; формування нового морально-психологічного
клімату, який впливає на процеси переідентифікації у соціальному
просторі (від єдиної радянської ідентичності, її соціальної струк-
тури до усвідомлення самоцінності крайових, етнічних, конфесій-
них відмінностей); по-третє, у процесі формування нової соціаль-
ної структури України виникають нові верстви на основі взаємодії
різних форм власності — нова еліта, менеджери, середній клас;
змінюється внаслідок трансформації державної форми власності
становище традиційних класово-групових утворень. Утворюються
групи найманих працівників, зайнятих у приватних секторах еко-
номіки, сюди ж належать працівники змішаних підприємств з уча-
стю іноземного капіталу; по-четверте, одночасно існують три ос-
новні напрями формування соціальної структури: класове
утворення підприємців, бізнесменів, власників, що становить 5 %
дорослого населення України; утворення класу висококваліфіко-
ваних фахівців та інтелігенції — 18 %; класове утворення робітни-
ків — 20 %, а також приблизно 10 % становить середній клас; по-
п’яте, не варто забувати, що масові середні верстви, які на Заході є
глибинною соціальною основою громадянського суспільства, сфор-
мувалися аж ніяк не водночас і не під впливом ринку як такого, а
внаслідок його обмежень та особливостей соціальної політики [5,
c. 10—11]. В Україні ж формується соціальна структура під впли-
вом стихійного ринку.

Нація через виробничі відносини створює відповідну соціальну
структуру, враховуючи національну культуру, історичні умови,
традиції. Тому основою формування і розвитку соціальної струк-
тури, її складових є виробничі відносини, пов’язані з поділом пра-
ці. Нове класове утворення являють собою підприємці, їх діяль-
ність базована на індивідуальній, партнерській та акціонерній
формах власності і відбувається в рамках великого, середнього і
малого бізнесу, що надає їм можливості самореалізуватися. Серед
них виокремлюються групи: власне підприємці, самозайняті, біз-
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несмени-менеджери, менеджери співвласники, наймані менедже-
ри. Вони мають можливості не тільки забезпечити себе, свій доб-
робут, а й особливо сприяють відродженню економіки України,
що стане підґрунтям для формування української політичної нації.
Водночас корпорації стають істотним джерелом самоідентифіка-
ції, соціальні наслідки чого виявляються у тому, що відбувається
формування, виокремлення і водночас розмежування різних галу-
зей, тобто складаються нові неоднорідності, створюються чинники
формування ідентичності, що мають змінити традиційну соціальну
структуру суспільства й у майбутньому зміцнити націю.

Найбільш соціально активні індивіди знаходять нові форми
економічної діяльності на базі приватної, акціонерної, групової
форми власності. Так виникають нові соціальні спільноти, еко-
номічно активні групи, що започатковують зародження нової со-
ціальної структури суспільства, впливають на вироблення нових
цінностей, норм, способів життєдіяльності [5, c. 10—11].

Певною мірою погіршуються показники рівня життя населення,
реальні доходи якого з урахуванням цінового чинника зменшу-
ються. Це значно звужує купівельну спроможність і веде до зубо-
жіння населення. Підтвердити цю думку можемо міркуваннями
Д. Полозенка, який наголошує, що в Україні відсутній баланс інте-
ресів різних верств населення. Співвідношення доходів багатих і бід-
них становить 30:1 (для порівняння: в європейських країнах — 6:1, в
Китаї — 7:1), при тому, що оптимальним вважається співвідно-
шення 10:1. Крім того, дослідник наводить той факт, що за резуль-
татами дослідження, проведеного серед 24-х європейських країн, у
тому числі в Україні, за рівнем сімейних доходів наша країна посі-
дає передостаннє місце, а за довірою до влади і фінансових інсти-
тутів — останнє [6, с. 18].

Цікавими, на нашу думку, є показники щорічного рейтингу
QualityofLifeIndex американського журналу «InternationalLiving».
За цим рейтингом визначають країни, найбільш сприятливі для
проживання за показниками рівня громадянських свобод і безпе-
ки, добробуту населення, стану розвитку культури, економіки,
екології. За підсумками 2011 року Україна посіла 73-є місце се-
ред 192 країн світу (у 2010 р. було 68 місце).

У рейтингу LegatumProsperityIndex британської дослідницької
організації LegatumInstitute Україна у 2010 році (серед 110 країн
світу) посіла 69 місце за показниками розвитку економіки, оцінки
підприємницької діяльності, розвитку системи освіти, охорони
здоров’я, особистої безпеки, розвитку індивідуальної свободи і
демократії, (63 місце у 2009 році). У рейтингу ООН Індекс розвит-
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ку людського потенціалу, який оцінює рівень життя, освіченість і
тривалість життя людини, Україна посіла 69 позицію у 2010 р.
[7, с. 34—35].

За оцінками вітчизняних соціологів, рівень соціального само-
почуття українців, визначений Центром соціальних і маркетинго-
вих досліджень SOCIS за 100-бальною шкалою, досяг показника
39 балів у 2010 р., 39,4 бала у 2008 р., 33,7 бала у 1998 р. [7,
с. 34—37, с. 35].

Отже, показники якості життя українського суспільства є пе-
реконливим проявом рівня реалізації соціальної політики. Вихо-
димо на те, що на якості життя населення негативно позначається
незавершеність системного реформування соціальної сфери. Від-
значається щорічне зменшення державних асигнувань на систему
охорони здоров’я, освіти та ін. Це зумовлює поширення таких
соціальних явищ, як соціальне незадоволення через зубожіння
населення, погіршення якості життя людей, бідність.

Нині в Україні, на думку фахівців, заробітна плата не виконує
своєї основної функції — стимулювання праці. Фіксується зрос-
тання реєстрації громадян у Центрах зайнятості населення. Знач-
них обсягів набрала вимушена неповна зайнятість або латентне
безробіття [8, с. 127—128]. Крім того, порушуються задекларовані
принципи соціального партнерства між роботодавцями і працівни-
ками. Державна інспекція праці Міністерства соціальної політики
України визначила, що 62 % порушень належать до нормування
оплати праці, компенсаційних виплат тощо. Існує проблема випла-
ти заборгованості заробітної плати. Хоч цей показник поступово
скорочується — зайнятість населення перестала виступати гаран-
том людського добробуту. Як наслідок, серед потенційних соціа-
льних загроз вітчизняні дослідники прогнозують збільшення ризи-
ків бідності для сімей з безробітними (особливо за наявності в
таких сім’ях дітей), осіб старших вікових груп, домогосподарств з
подвійним демоекономічним навантаженням (з дітьми та особами
старшого пенсійного віку).

Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи,
система охорони здоров’я не забезпечує рівного безкоштовного до-
ступу населення до якісних медичних послуг. Крім того, існують
диспропорції з доступу до медичних послуг за територіальною
ознакою (місто — село). Як зазначають фахівці, високим є тягар
особистих витрат населення на послуги охорони здоров’я. Згідно з
даними офіційної статистики, витрати перевищують третину від за-
гального обсягу фінансування галузі (40 % у 2008 р.) і здійснюють-
ся безпосередньо під час одержання медичних послуг [9].
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За показниками очікуваної тривалості життя при народженні,
що характеризує ступінь реалізації основоположного права лю-
дини прожити довге і здорове життя, Україна посідає 110 місце у
світі [10, с. 185]. Продовжуючи цю думку, фахівці наголошують,
що гірші показники спостерігаються лише у Російській Федера-
ції, країнах Східної, Південної Азії та Африки. Як наслідок,
Україна — чи не єдина європейська країна, що досі залишається
в групі країн із середнім рівнем людського розвитку за глобаль-
ним рейтингом Програми ООН. У країнах, що досягли найбіль-
ших успіхів у людському розвитку, суспільні видатки на охорону
здоров’я сягають 6—8 % ВВП. Для порівняння, в Україні суспі-
льні видатки на охорону здоров’я становлять 3,7 % ВВП, приват-
ні — 2,8 % ВВП.

Сучасний стан соціальної політики у галузі пенсійного стра-
хування характеризується: низьким розміром пенсій переважної
більшості пенсіонерів і нерівними умовами пенсійного забезпе-
чення. Політиці підтримки пенсіонерів належить особливе місце
в системі соціального забезпечення, при цьому більшість соціаль-
них проблем з початку національної пенсійної реформи в 2004 р.
залишається невирішеною. За даними Програми економічних ре-
форм на 2011—2014 роки, пенсія 55 % пенсіонерів не перевищу-
вала 875 гривень (станом на 01.12.10 р.), а їх частка в загальній
сумі видатків на виплату пенсій становила 38 %. Порівняно висо-
кими фахівці називають пенсії понад 1500 гривень, їх отримува-
ли 12 % пенсіонерів Крім того, пенсійні видатки зростають випе-
реджальними темпами порівняно з можливостями економіки
щодо їх забезпечення. Питома вага пенсійних видатків у ВВП в
Україні є однією з найвищих у світі і має тенденцію до збільшен-
ня. У 2009 році цей показник досяг 18 % ВВП, порівняно з
2004—2007 рр. — 12—14 % [9].

Ще однією проблемою даної сфери є високий рівень тінізації
зайнятості населення, оскільки майже третина застрахованих осіб
сплачує пенсійні внески із заробітної плати, що не перевищує мі-
німальної.

Сфера освіти в загальному контексті реалізації соціальної полі-
тики також характеризується низкою проблем. Одна з них − недо-
статня доступність освіти (через скорочення кількості дошкільних і
шкільних закладів освіти, переважно у сільській місцевості). За по-
відомленнями фахівців, у 2009 році лише 57 % дітей відвідували
дошкільні заклади, при цьому в 50 % дитячих садків чисельність ді-
тей перевищувала кількість місць [9]. Щоб аналізувати стан соціаль-
них проблем у галузі освіти, можемо доповнити до переліку гострих
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і невирішених питань проблему неналежного забезпечення транс-
портними послугами учнів сільської місцевості (за державною про-
грамою «Шкільний автобус» забезпечення становить тільки 67,4 %).
Ще однією проблемою є обмеження доступу до якісної освіти осо-
бам з особливими потребами.

Це неповний перелік актуальних проблемних питань, що іс-
нують і накопичуються у соціальній сфері. Зазначимо, що соці-
альні проблеми українського суспільства у сфері зайнятості насе-
лення, зокрема високий рівень безробіття, мають безпосередній
зв’язок із системою вищої і професійної освіти. Неефективність
моніторингу потреб ринку праці, відсутність урахування сучас-
них потреб роботодавців системою професійно-технічної та ви-
щої освіти, а також неузгодженість дій державних структур у
плануванні потреби у фахівцях є додатковими причинами погір-
шення стану зайнятості населення.

Зазначені проблеми суттєво знизили ефективність державної
соціальної політики, яка не забезпечила належного соціального
ефекту від зростання макроекономічних показників і виявилася
неспроможною подолати значні соціальні загрози. Найвагоміши-
ми з них у сучасному українському суспільстві є:

по-перше, низькі рівень і якість життя населення, наявність знач-
ної кількості бідного населення, зокрема, такого, що працює, різке
розшарування населення за рівнем доходів і несприятливі умови
для формування середнього класу. Розрив між 10 % найбільш і
найменш забезпечених громадян становить 9—10 разів і більше;

по-друге, низький рівень здоров’я населення та посилення де-
мографічної кризи. Хоча рівень смертності населення за останні
два роки дещо зменшився, він все ще переважає народжуваність.
Значно поширилися захворювання на туберкульоз і СНІД;

по-третє, низький рівень оплати праці та відсутність безпосе-
реднього зв’язку між заробітками та ефективністю праці не за-
безпечують громадянам якість життя, порівняну з якістю життя
громадян європейських країн. Наша країна залишається далеко
позаду європейських держав за рівнем оплати праці: відставання
за цим показником суттєво перевищує відставання за продуктив-
ністю праці. Низькими є і показники, що характеризують частку
заробітної плати у ВВП та собівартості продукції. Цей показник в
останні роки становив менше 45 %, тоді як у країнах Європейсь-
кого співтовариства — в середньому 65 % [8].

Варто наголосити, що за останні двадцять років змінилися уяв-
лення населення про рівень соціальних потреб і якість соціальних
послуг. Значна частина громадян усе ще не може реалізовувати
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професійні знання. Це виявляється у складності пошуків роботи, яка
б дозволяла отримувати гідну заробітну плату і забезпечувати на-
лежну якість життя конкретної людини як об’єкта соціальної полі-
тики. Тобто мова йде про обмеження можливостей реалізації потен-
ціалу людини у полі професійного і соціального зростання.

Досвід більшості розвинутих країн сучасного світу переконує,
що ефективність постіндустріальних трансформацій полягає у
якісно новому розумінні інноваційних основ соціально-
економічного розвитку, пов’язаного насамперед з людським ка-
піталом, у процесі якого людина повинна стати і головним його
фактором, і безпосереднім учасником, і головним споживачем.
Особлива роль людини як суб’єкта соціально-економічних пере-
творень є одним із суттєвих соціальних чинників формування
консолідованої політичної нації.

Одним із показників рівня забезпечення соціальних потреб і
реалізації соціальної політики можемо назвати якість життя лю-
дини. Це виявляється у показниках рівня її життя, які виражають-
ся через добробут населення, рівень людського розвитку та на-
громадження людського капіталу. Забезпечення належної якості
життя людини, її прав і свобод визначає необхідність побудови
відкритого громадянського суспільства, що є нормою для біль-
шості демократичних країн світу.

Якість життя пересічного українця значною мірою погіршила-
ся, що негативно впливає на перебіг соціально-політичних про-
цесів і містить загрозу соціально-економічних вибухів. Зростання
людського чинника у досягненні конкурентних переваг, забезпе-
чення якісних параметрів економічного зростання повинні сти-
мулювати зміни у пріоритетах державної політики щодо справед-
ливого розподілу доходів у суспільстві між надмірно багатим
прошарком і відповідного збільшення частини національного до-
ходу для малозабезпеченої частини як потужного каталізатора
збільшення інвестицій на формування в Україні умов для підви-
щення якості людських ресурсів за якісними показниками і до-
ступністю медичного обслуговування, моральним й освітнім рів-
нями, здійсненням освітньої та культурної політики. Вищезазна-
чене визначає передумови забезпечення розвитку людського ка-
піталу [11, с. 97].

Тобто мова йде про необхідність змін у підходах щодо визна-
чення ролі людини як суб’єкта політичного процесу та її потреб як
об’єкта, що мають стати визначальними у соціально-економічному
розвитку країни на сучасному етапі функціонування української
політичної нації. Політична, громадська, економічна, соціальна
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стабільність суспільного і державного життя, як обов’язкова пере-
думова забезпечення належної якості життя людини, формується
через становлення дієздатної, соціально активної, раціонально мис-
лячої особистості. Соціальну справедливість у цьому контексті до-
речно розглядати як цінність, що несе в собі не тільки нормативні
вимоги, але й формує риси певного суспільного ідеалу, з метою
реалізації якого у суспільстві здійснюються соціальні перетворен-
ня. Соціальна справедливість у політичному житті має адекватно
відображати конкретну історичну ситуацію, відповідати менталь-
ним особливостям суспільства і вимогам реального часу. Саме за
таких умов соціальна справедливість, підкріплюючись нормами
права, виступатиме інтегруючим чинником об’єднання політичної
нації, сприятиме досягненню соціальної згоди і поліпшенню соці-
ального самопочуття громадян.

Втілення концепції соціальної справедливості у реалізації прин-
ципів соціальної державності і засад соціальної політики в Україні
дозволить прискорити пошук консенсусу серед різних верств насе-
лення, консолідувати націю у досягненні кращих показників якості і
рівня життя. Втілення принципу соціальної справедливості можливе
через пошук нових парадигм розвитку нації, а саме: визначенням
рівня добробуту суспільства має стати прагнення людини до підне-
сення рівня і якості життя, а не просто збагачення, розвитку спожи-
вацьких настроїв [12, с. 12—15]. Гострі соціальні суперечності, які
загрожують перевтілитися у пряме протистояння соціальних груп,
утрата соціальної мобільності і соціальної стабільності в цілому ви-
магають впровадження інтеграційно-орієнтованої соціальної полі-
тики. Важливо, що якість життя не досягається індивідуально, а ви-
являється у поліпшенні рівня життя всього суспільства, нації в
цілому. Відтак виходимо на необхідність формування інтеграційно-
орієнтованого характеру реалізації соціальної політики на сучасно-
му етапі українського державотворення.

Аналізуючи соціальні чинники формування української полі-
тичної нації крізь призму реалізації соціальної політики, біль-
шість дослідників єдина в тому, що однією з головних причин її
неефективності є відсутність стратегічного науково-обґрунто-
ваного системного підходу, побудованого на аналізі актуальних
тенденцій суспільно-економічного розвитку та об’єктивному
визначенні реальних можливостей держави. Останнє виявляєть-
ся в тому, що тепер в Україні не визначено пріоритетних зав-
дань соціальної політики, відсутня стратегія реформування со-
ціальної сфери, немає навіть чіткого усвідомлення моделі соціа-
льного захисту, що має розбудовуватися в Україні [13; 14,
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с. 219—227]. Ефективність вітчизняної моделі соціальної полі-
тики на сучасному етапі залежить від її здатності максимально
розв’язувати соціальні суперечності перехідного періоду, нейт-
ралізувати негативний вплив ринку на сферу суспільного розвит-
ку, пом’якшувати соціальні негаразди і в такий спосіб сприяти
соціальній справедливості й інтеграції нації.

Одним із найважливіших критеріїв ефективності соціальної
політики є наявність стратегії її реалізації, яку можна визначити
як чіткий, деталізований і зорієнтований на певний відтинок часу
(від 5 до 15 років) план дій влади зі здійснення системи соціаль-
них реформ, співвіднесених з реальними економічними можли-
востями держави і спрямованих на досягнення конкретних ре-
зультатів у соціальній сфері.

У цьому зв’язку стратегія соціальної політики має виходити з
таких передумов.

Політичні передумови. По-перше, нині основною політич-
ною та соціальною проблемою в Україні є високий рівень бід-
ності населення, передусім серед сімей із дітьми, родин, у яких
є непрацездатні або непрацюючі особи працездатного віку.
Останнє свідчить про недостатню ефективність нинішньої сис-
теми державної підтримки соціально вразливих верств населен-
ня. Зокрема, встановлені розміри соціальної допомоги окремим
категоріям громадян не відповідають фактичним потребам у со-
ціальній підтримці більшості сімей. Окремі види соціальної
допомоги дотепер надаються без урахування доходів отриму-
вачів. Відсутні системи оцінювання впливу надання держав-
ної соціальної допомоги населенню на подолання бідності. Не
сформовано інформаційну базу даних про потенційних отри-
мувачів такої допомоги. Водночас лише третина сімей, охоп-
лених програмами державної соціальної допомоги, віднесена
до бідних.

По-друге, формування соціальної політики під впливом перед-
виборчого популізму, що особливо далося взнаки під час останніх
президентських і парламентських виборів, призвело до підтримки
бідних верств населення за рахунок перерозподілу доходів серед-
нього прошарку суспільства. Але при цьому не вдалося принципово
змінити ситуацію з бідністю — замість її подолання у результаті
зростання заробітної плати та доходів від власності зазначені дії
призвели до її консервації. Відповідно, гальмується досягнення ви-
значальної мети трансформаційного процесу — становлення серед-
нього класу як основного носія демократії, соціальної та політичної
стабільності в суспільстві, економічного прогресу.
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Відповідно, справою підвищеної політичної, економічної та
соціальної ваги є зміцнення позицій середнього класу, питому ва-
гу якого необхідно довести до показника 45—50 % від загальної
кількості населення, одночасно скоротивши частку людей з до-
ходами, нижчими за прожитковий мінімум.

Правові передумови. Після розпаду Союзу РСР, коли з полі-
тичної арени пішла КПРС як «ефективний механізм соціального
контролю», ситуація у цій площині змінилася. Нині соціальна
політика у більшості випадків реалізується декларативно, тобто
укази Президента України, постанови Верховної Ради і Кабінету
Міністрів досить часто не підкріплюються ресурсами. Суттєво
погіршилася взаємодія і злагодженість у діяльності різних галу-
зей і відомств соціального спрямування. Партійний контроль
зник, а методи державного управління (відповідно, і контролю)
галузями не змінилися. Як наслідок, відповідальність зменшила-
ся, а практична координація дій соціальних відомств на рівні
держави стала вкрай слабкою.

З метою впорядкування соціальної політики Кабінет Міністрів
ще 2004 року задекларував намір покінчити з руйнівною для держ-
бюджету пільговою системою соціального забезпечення за рахунок
переходу від системи пільг до системи адресної допомоги. Де-юре
поняття адресної допомоги було введене Постановою Кабінету Мі-
ністрів від 22 лютого 1999 року «Про запровадження адресної соці-
альної допомоги малозабезпеченим родинам». Проте на той час со-
ціальне законодавство України ще не оперувало такими поняттями,
як соціальні стандарти, прожитковий мінімум і т.д. Постанова Каб-
міну лише окреслила схему майбутньої системи. Законодавчо вре-
гулювати механізм її роботи повинен був парламент. 01 червня
2000 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим родинам», який став по суті
своїй «пілотним проектом» соціальної реформи в Україні. 5 жовтня
2000 року парламент прийняв Закон України «Про державні соці-
альні стандарти і державні соціальні гарантії», де зазначалося:

1. Рівень життя не нижче прожиткового мінімуму забезпечу-
ється державними соціальними гарантіями. Останні — це встанов-
лені законами мінімальні розміри зарплати, пенсії, допомоги й ін-
ших соціальних виплат.

2. Держсоцгарантії є основою для розрахунку витрат на соці-
альні цілі і формування на їх основі бюджетів усіх рівнів, зокре-
ма і державного бюджету.

Отже, на законодавчому рівні чітко було зафіксовано, що не
розмір соціальної допомоги повинен визначатися, виходячи з ве-
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личини видаткової частини бюджету, а, навпаки, — видаткова
частина бюджету, призначена на соціальні виплати, формується,
виходячи з величини прожиткового мінімуму і даних про кіль-
кість громадян, які потребують державної соціальної підтримки.

Коли влада не в змозі забезпечити виконання зобов’язань із
соціального захисту населення, це означає, що варто переглянути
саму систему управління економікою країни. Відсутність надхо-
джень коштів до державного бюджету не може служити виправ-
данням порушення Основного Закону.

3. Бюджетні передумови. Центральне місце у соціальній полі-
тиці належить механізмам перерозподілу прибутку, за якими
працююче населення країни утримує непрацездатну його частину
(за віком, інвалідністю, сімейними обставинами тощо). Тобто ви-
значальним чинником формування соціальної політики є струк-
тура бюджету, що приймається, і його реальне виконання. Але,
на думку деяких фахівців, процес формування і затвердження
бюджету в Україні менше за все визначається науково обґрунто-
ваними потребами соціальної політики.

Наприклад, обсяг соціальних зобов’язань держави у 2005 р.
становив 61 % витрат зведеного бюджету, або близько 20 % ВВП.
Надмірне зростання соціальних трансфертів зруйнувало базове
співвідношення між ними та заробітною платою. Це вивело на
перший план проблему фінансового забезпечення амбіційних со-
ціальних орієнтирів, вигідних певним політичним силам, з 2005 р.
сукупні соціальні трансферти перевищують заробітну плату. Не-
зважаючи на суттєве зростання заробітної плати, а, отже, і надхо-
джень до Пенсійного фонду, він відчуває нестачу фінансових ре-
сурсів для виплати пенсій і значною мірою поповнюється за
рахунок бюджетних коштів. Частка коштів державного бюджету
у загальній сумі надходжень до Пенсійного фонду зросла з 16 %
у першій половині 2004 р. до 37,4 % у 2005 р. Відсутність зв’язку
між обсягами соціальних виплат і страховими внесками закладає
загрозу фінансової нестабільності фондів соціального страхуван-
ня та місцевих бюджетів.

Регіональні передумови. Особливістю соціальної політики є
необхідність доведення її кінцевих результатів до кожного гро-
мадянина. У зв’язку з цим місцевий рівень виявляється основною
ланкою здійснення заходів соціальної політики. У соціальній
державі безпосереднім суб’єктом виконання вказаних завдань є
місцеве самоврядування [8].

Водночас Україні притаманна значна крайова асиметрія показ-
ників соціального розвитку, яка з часом не зменшується. Зокрема
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наявні значні регіональні розбіжності в рівнях оплати праці, які
створюють складні проблеми у забезпеченні єдиних національ-
них стандартів рівня життя населення, у подоланні бідності та
становленні середнього класу в країні.

2000 року був ухвалений Закон України «Про державні соціаль-
ні стандарти та державні соціальні гарантії», який заклав правові
засади формування та застосування соціальних стандартів. 2002 ро-
ку Урядом України було розроблено Державний класифікатор соці-
альних стандартів і нормативів. Одначе досі не існує жодного
прикладу офіційного затвердження прожиткового мінімуму на
рівні регіону, хоча його розмір у Києві, Донецькій, Дніпропет-
ровській областях на 7—10 % перевищує середній рівень по
країні. Відрізняються краї і за доступом до якісних медичних по-
слуг. Передусім це відображається у диференціації рівня смерт-
ності немовлят. Цей показник у Донецькій області майже вдвічі
вищий ніж у Києві. Значними є регіональні розбіжності в рівнях
освіченості населення. Через надмірні порівняно з рівнем заробіт-
ної плати ціни на оренду житла вкрай обмеженими є можливості
міжрегіонального перерозподілу робочої сили у краї з більшим
попитом на неї та вищою оплатою [8, с. 43—48].

Демографічні ризики українського суспільства виражаються у
проблемі високого рівня смертності і низьких показників наро-
джуваності, що продукує тенденцію старіння нації. Такі зміни
демографічної структури не найкращим чином впливають на рі-
вень соціальної активності населення.

В умовах значної соціальної поляризації населення вкрай не-
обхідними стали зміни державного регулювання соціальної скла-
дової регіонального розвитку країни. В основу оцінки ефектив-
ності діяльності місцевої влади мають бути покладені показники
регіонального людського розвитку. За умов тривалої депопуляції,
що спостерігається в Україні, принципово важливою є концент-
рація зусиль передовсім на поліпшенні якісного складу населен-
ня, забезпеченні сталого людського розвитку, зокрема через зна-
чне збільшення інвестицій в освіту, охорону здоров’я, форму-
вання здорового способу життя, розвиток ринку праці тощо. Со-
ціальна поляризація суспільства загрожує демократичним основам
українського державотворення, що призводить до подальшого ви-
тіснення України на узбіччя сучасних трансформаційних проце-
сів світового і регіонального значення.

Враховуючи історичні особливості формування української
нації можемо стверджувати, що найбільш сприятливі і реальні
умови для розвитку соціокультурного середовища української
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політичної нації формуються в умовах сьогодення, а життєдіяль-
ність нації істотно залежить від соціальних чинників.
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2.5. Ðîçáóäîâà ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³
ÿê ñêëàäîâà ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàö³¿

Г. І. Калінічева

«Перед українською інтелігенцією від-
кривається тепер... величезна дійова за-
дача — витворити з величезної етнічної
маси українського народу українську на-
цію, суцільний культурний організм, здіб-
ний до самостійного культурного й полі-
тичного життя» (І. Франко, 1905 р.)

Нині, як ніколи, набули актуальності ці слова І. Франка. Ще
донедавна поняття української політичної нації, української на-
ціональної ідеї, громадянського суспільства в Україні були скла-
довою інтелектуального дискурсу обмеженого кола інтелігенції,
а нині вони набули загальнодержавного визнання та широкого
громадського обговорення. Питання творення української нації
та інституціалізації громадянського суспільства як складової цьо-
го процесу є нині предметом рефлексій широкого кола представ-
ників вітчизняної соціогуманітаристики, публіцистики і журналі-
стики. За переконанням одних, українці вже відбулися як
політична чи громадянська нація, інші вважають, що українці
тільки розпочали цей процес і перебувають на початковому етапі,
треті доводять факт існування «двох Україн», «двох націй» тощо.

Не вдаючись до розлогого аналізу наукового дискурсу щодо
сутності понять «політична нація» та «громадянське суспільство»
(про що вже достатньо сказано авторами у попередніх розділах),
маємо констатувати, що нині існує чимало тлумачень цих понять.
Політична теорія визнає націю як політичну спільноту, «яка
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об’єднує всіх громадян держави незалежно від їхнього етнічного,
соціального походження, культурно-мовних та інших особливос-
тей. Спільна державна мова, спільні символи, спільна лояльність
до держави та її законів, спільні інтереси і надії на майбутнє ста-
ють новітніми сутнісними характеристиками нації, створюють її
синонімічні доповнення — «політична нація», «нація — держа-
ва» [1, с. 396]. Здебільшого поняття «нація» вживається у двох
значеннях: 1) політична (громадянська) нація — суверенна спіль-
нота громадян певної держави незалежно від етнічного поход-
ження; синонім «держава-нація»; 2) етнічна нація — усталена
спільнота людей, об’єднана етнокультурним походженням [2,
с. 348–349]. Загалом у науковій літературі виокремлюють такі
суб’єктивні ознаки нації: національна ідея, національна самосві-
домість, національна свідомість (усвідомлення національної іден-
тичності, соціальної, культурної окремішності, поліетнічної, як
правило, спільноти), комплекс духовно-культурних і політичних
цінностей, національні інтереси, історична пам’ять і міфологія,
історія, з якою люди себе ідентифікують, тощо) [3, с. 318; 4,
с. 55].

Важливою особливістю формування нації є об’єктивний
процес створення національних держав у різних формах їх по-
літичної організації і рис самостійності. Такий шлях пройшла
більшість сучасних європейських держав. При цьому «…в
Україні суб’єктом права на самовизначення проголошено не
націю, яка дала назву країні, а народ у цілому, тобто не етнічна
спільність, а поліетнічне громадянське суспільство» [5]. Фак-
тично, українці як етнічна нація дають назву державі, а станов-
лення української політичної нації можливе тільки на загально-
цивілізаційних принципах громадянського суспільства, тоді,
коли будуть створені економічні, соціальні, духовні умови, які
працюють на націю.

Громадянське суспільство визначається в енциклопедичних
виданнях як суспільство з розвинутими економічними, політич-
ними, духовними й іншими відносинами та зв’язками, котре вза-
ємодіє з державою та функціонує на засадах демократії і права.
Побудова громадянського суспільства є метою суспільного роз-
витку, засобом усебічного забезпечення інтересів, прав і свобод
людини та громадянина [6, с. 646; 7, с. 143]. М. Рябчук слушно
наголошує на тому, що у сучасній науці громадянське суспільст-
во інтерпретується як сфера суспільного життя, у якій люди як
приватні громадяни взаємодіють між собою, утворюючи незалеж-
ні від держави організації. Іншими словами, громадянським вва-
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жається суспільство з розгалуженою мережею незалежних від
держави інституцій, об’єднань та організацій, створених самими
громадянами для виявлення й здійснення різноманітних громад-
ських ініціатив, задоволення їхніх суспільних потреб та обстою-
вання колективних інтересів [8].

Сутність, змістове наповнення та концептуалізацію громадян-
ського суспільства як будь-якого соціального явища можна до-
слідити на основі алгоритму: поняття — ідея громадянського су-
спільства — ідеал — практична реалізація ідеї на практиці. За
сприятливих умов формування громадянського суспільства має
відбуватися одразу в усіх сферах життєдіяльності суспільства —
економічній, політичній, соціокультурній тощо. Однак такий пе-
ребіг подій можливий лише за умови демократичності устрою
держави. Кожна країна, що обрала шлях демократичного розвит-
ку, виробляє власну форму демократії, яка відповідає її особли-
востям і задовольняє її потреби.

Як відомо, громадянське суспільство починається з активності
та відповідальності, а виявляється у вигляді сукупності формаль-
них і неформальних неурядових організацій, рухів, ініціативних
груп, органів самоуправління і самоорганізації населення, які
можуть впливати на державну владу, примушуючи її враховувати
різні, іноді суперечливі, інтереси та шукати шляхи і засоби їх
вдоволення, примирення і узгодження.

Свого часу Ф. Фукуяма відзначав, що є «чотири рівні, на яких
має відбуватися зміцнення демократії»: ідеологія, політичні ін-
ституції, громадянське суспільство, культура. Зміни на рівні гро-
мадянського суспільства, за його баченням, відбуваються набага-
то повільніше, аніж на двох перших рівнях, а їх швидкість
значною мірою залежить від особливостей культури [9, с. 49—
51]. Тому, незважаючи на твердження, що громадянське суспіль-
ство має стати передумовою політичної демократії, варто заува-
жити, що само по собі воно не могло з’явитися та ствердитися
без певного типу демократичної політичної культури і правової
держави [10, с. 103].

Варто зазначити, що в Україні розвиток демократичних тра-
дицій тісно пов’язаний з її суспільного поступу і має свою спе-
цифіку. Виходячи з особливостей суспільно-політичного посту-
пу, громадянська ідея в Україні підпорядковувалась або соціаль-
ній, або національній ідеї, оскільки українці постійно виборюва-
ли власну незалежність. При цьому, багатовікова вітчизняна іс-
торія свідчить про те, що демократичні традиції в Україні реалі-
зовувалися з огляду на орієнтацію на різних стратегічних парт-
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нерів залежно від того, під владою якої держави перебували
українські землі [10, с. 102].

В історичних передумовах становлення громадянського суспіль-
ства в Україні дослідники виокремлюють такі хвилеподібні (під-
йом—занепад) етапи: 1) період існування держави Київської Русі
та Галицько-Волинського князівства (підйом); 2) феодальна роз-
дрібленість, Україна під владою Литви та Польщі (занепад демо-
кратичних традицій); 3) процеси української Реформації, форму-
вання й діяльність українського козацтва (підйом); 4) доба
Гетьманщини (занепад); 5) ХІХ століття — початок ХХ століття:
вплив європейських традицій буржуазних революцій і до існу-
вання Центральної Ради (підйом); 6) Україна у складі СРСР, ста-
лінізм в Україні (занепад); 7) шістдесятники і дисиденти як під-
ґрунтя формування громадянського суспільства сучасної України
і розвиток сучасного українського суспільства (підйом) [11,
с. 37].

Основи традицій громадянського суспільства було закладено
ще у практиці місцевого самоврядування в давньоруських містах,
яке було вдосконалено в XVI—XVII століттях після включення
українських земель у європеїзований юридичний простір Речі
Посполитої. В Україні поступово розвивається місцеве самовря-
дування і незалежне судочинство, з’являються громадські органі-
зації (церковні братства, цехові об’єднання) та освітні заклади
(школи, колегіуми) тощо. Водночас, як зазначає член-кореспон-
дент НАН України О. Моця, «процеси зародження громадянсько-
го суспільства в Україні і подолання середньовічної станової сис-
теми суттєво обмежуються невисокою урбанізованістю краю,
економічною відсталістю та загальним колоніально-упослідже-
ним статусом українського населення» [12, с. 618].

Після поділу українських земель між Російською й Австрійсь-
кою імперіями у XVIII ст. ці традиції мали різний характер роз-
витку. Так, у Галичині, яка відійшла під владу Габсбургів, були
створені сприятливі умови для розвитку громадянського суспіль-
ства. Вже наприкінці XIX — на початку XX ст. у цьому краї фун-
кціонували різноманітні інституції громадянського суспільства:
релігійні, молодіжні, жіночі, спортивні, культурно-освітні, нау-
кові організації, кооперативи, професійні та кредитні спілки, по-
літичні партії і незалежна преса. В умовах конституційної, пар-
ламентської монархії та ліберально-демократичних свобод
формується модель громадянського суспільства як і в інших
країнах Центрально-Східної Європи. При цьому «західні українці
спромоглися пройти в XIX столітті типовий для більшості бездер-
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жавних народів шлях націєтворення і вийти з «доби націоналізму»
цілком модерною європейською нацією — з чіткою національ-
ною самосвідомістю й повноцінним громадянським суспільст-
вом», — резюмує О. П. Моця [12, с. 621].

Створені на початку ХХ століття інституції громадянського
суспільства проіснували на західноукраїнських землях під авто-
ритарним польським режимом до 1939 року, а потім були лікві-
довані тоталітарною радянською владою. На думку О. Моці, тра-
диція відносно тривалого розвитку громадянського суспільства в
Галичині виявилася вирішальною для подальшого відновлення
його інституцій через півстоліття, в умовах відносної суспільної
лібералізації, викликаної в СССР політикою «перебудови». «Ха-
рактерною рисою інституцій громадянського суспільства, що по-
чали масово виникати наприкінці 1980-х рр. у Галичині (швидше
й масовіше, аніж деінде в Україні), була їхня всіляко підкреслю-
вана спадкоємність щодо реальних, а часами й міфічних поперед-
ників із передвоєнної Галичини (газети «Віче» та «Поступ», жур-
нали «Дзвін», «Літопис Червоної Калини», Записки НТШ, това-
риство «Просвіта», Маріїнське товариство милосердя, молодіжні
організації СНУМ і «Пласт», Студентське братство, футбольний
клуб «Галичина», театр-кабаре «Не журись!» тощо)», — зазначає
учений О. П. Моця [13].

Після інкорпорації Росією Правобережної України наприкінці
XVIII ст. та ліквідації гетьманської автономії на Лівобережжі
процеси громадянської емансипації в Україні взагалі перерива-
ються. У Наддніпрянщині та Східній Україні, які перебували у
складі незрівнянно репресивнішої імперії Романових, умови для
розбудови інституцій громадянського суспільства були надто не-
сприятливими. Жителі цих регіонів Російської імперії, яка взагалі
не визнавала українців окремим народом, виявилися фатально за-
триманими чи навіть зупиненими в їхньому національному й
громадянському розвиткові — на рівні домодерного етносу з низь-
ким рівнем національної самосвідомості й практично без жодних
громадянських інституцій. Зародки громадянського суспільства в
авторитарній Російській імперії з’явилися лише в другій половині
XIX ст. (після ліберальних реформ 1860-х рр.), проте в Україні
вони стали справді помітними лише після революції 1905 р.

Фактично, українці східної і західної частини увійшли у ХХ
століття як дві різні нації, — вказує О. Моця, — «...а точніше —
як дві історичні іпостасі одної нації, домодерної і модерної, —
репрезентуючи унікальний випадок синхронного співіснування
діахронних, по суті, явищ» [13].
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Захоплення політичної влади більшовиками на початку ХХ ст.
звело нанівець навіть зародкові тенденції розбудови громадських
організацій у Центральній і Східній Україні. Тоталітарна радян-
ська система, унеможлививши розвиток громадських ініціатив,
удержавлювала нечисленні громадські організації, перетворюю-
чи їх у рупор або мовчазний додаток влади. Тому говорити про
розвиток свободи, плюралізму і демократії, вплив пересічних
громадян на ухвалення політичних рішень і взаємодію з партій-
но-державним апаратом за часів соціалізму не видається за мож-
ливе, оскільки у ті часи інакодумство інтерпретувалося владою
як ухил від лінії партії і жорстоко каралося.

У 1960-ті рр., в часи «хрущовської відлиги», намітилися певні
позитивні зрушення і тенденції до відродження інституцій гро-
мадянського суспільства, чому сприяв дисидентський рух, а та-
кож поява різноманітних «неформальних» об’єднань як політич-
ного, так і неполітичного характеру (рокерів, хіппі, футбольних
фан-клубів, самвидаву, шанувальників інтелектуальних фільмів
та езотеричної філософії, клубів туристів тощо).

На пострадянських теренах термін «громадянське суспільст-
во» у сучасному розумінні з’являється наприкінці 1980—
1990-х рр. у період горбачовської «перебудови». У незалежній
Україні перші паростки громадянського суспільства зростали ха-
отично і стихійно. Новоутворені найрізноманітніші рухи, асоціа-
ції, організації пацифістів, націоналістів, феміністок, а також нові
політичні партії не мали належної організаційної структури, упо-
рядкованого характеру, конкретної політичної мети, власного со-
ціального опертя тощо. Та й на шляху утвердження поняття гро-
мадянського суспільства в українській свідомості та втілення
ідей громадянського суспільства в життя поставало чимало пе-
решкод, які частково не подолані й до сьогодні.

Перше десятиріччя української незалежності позначилося со-
ціальним структуруванням і виявленням інтересів окремих
верств населення, встановленням багатопартійної системи, утвер-
дженням правових засад захисту та свобод громадян і формуван-
ням незалежних засобів масової інформації. Наступні роки харак-
теризувалися кількісною динамікою інститутів громадянського
суспільства та їх спробою вплинути на суспільно-політичні про-
цеси. Провідними тенденціями у розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні на нинішньому етапі є збільшення кількості громад-
ських об’єднань, зростання їх організаційної спроможності, пря-
ма участь у політичних процесах, активізація громадських ініціа-
тив на місцевому рівні та надання недержавними організаціями
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соціальних послуг населенню [10, с. 105—109]. З огляду на еко-
номічну і політичну спадщину, що дісталася незалежній Україні
від радянської держави, у якій було відсутнє громадянське су-
спільство, цілком слушною видається думка окремих науковців,
що «…впродовж періоду незалежності України і спроб побудува-
ти громадянське суспільство ми водночас будуємо і його, і дер-
жаву» [11, с. 85].

Процес перетворення українського суспільства в громадянсь-
ке відбувався в особливих умовах. Так, радикально змінилися
пріоритети соціального розвитку, тривав процес творення націо-
нальної державності. Для незалежної України імперативно по-
стало завдання ствердження основних критеріїв цивілізаційного
поступу — демократії і громадянського суспільства, соціально-
правової держави, інтересів суспільства та розвитку його соціаль-
ної активності, свободи і творчості тощо. При цьому варто за-
уважити, що за відсутності за радянських часів громадянського
суспільства в усій країні населення західноукраїнських областей
відрізнялося від іншої частини країни не лише за своїм менталі-
тетом, а й за рівнем політичної культури. Водночас в основі су-
спільної піраміди продовжували превалювати патерналізм і па-
сивність суспільства, а розвиток інститутів громадянського су-
спільства, структурування його відносин з владою і бізнесом був
заснований, радше, на іноземному досвіді, аніж на вітчизняному
[14, с. 43]. «Трагізм нашого посткомуністичного буття полягає в
тому, що водночас із тенденцією до об’єднання народу, форму-
вання спільних національних ідеалів та їх реалізації зберігається
прагнення окремих осіб і груп пересварити українців на всіх рів-
нях: етнічному, мовному, соціальному, побутовому, релігійному»
— зауважує В. Лещенко [15].

З огляду на сучасну суспільно-політичну ситуацію в Україні з
кожним роком набуває дедалі більшої актуальності та практич-
ного значення проблема утвердження сильної демократичної
влади та розбудови дієвого вітчизняного громадянського суспіль-
ства. «На сучасному етапі, — зазначає Ф. М. Рудич, — зростає
роль Української держави, її політичного класу в розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства. Простежується тенденція вза-
ємозближення і взаємопроникнення громадянського суспільства і
владних структур: держава безперервно прагне розширювати свої
повноваження в соціальній сфері, а громадянське суспільство —
активно впливати на функціонування політичної системи. Відбу-
вається соціалізація держави і політизація громадянського суспіль-
ства» [5].
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Водночас існують певні суперечності у взаємодії держави та
громадянського суспільства. З одного боку, функціонування пов-
ноцінного, ефективного громадянського суспільства в Україні є
ознакою розвитку демократії та імплементації європейських норм
і цінностей, а також складовою процесу становлення української
політичної нації. З другого боку, в сучасній Україні набула поши-
рення практика нехтування владою низкою актуальних соціаль-
них проблем та відсутність підтримки громадських ініціатив, що
загрожує загостренням структурних та інституціональних супе-
речностей на шляху суспільно-політичного поступу держави та
громадянського суспільства.

Аналізуючи коло проблем, які постали перед незалежною
Україною в контексті розбудови громадянського суспільства,
М. Рябчук найважливішим для утвердження демократії вважає
здатність людей узгодженими й осмисленими діями впливати на
владу. Інакше кажучи, громадянське суспільство не просто пе-
редбачає формальний розподіл влади та баланс інтересів, а й
своїми інституціями забезпечує громадський контроль за цим
розподілом і підтримує згаданий баланс. Отже, розвинуте грома-
дянське суспільство є інституціалізованим виявом суспільного
плюралізму і водночас його ефективним гарантом перед автори-
тарними чи тоталітарними тенденціями держави або певних су-
спільних сил [8].

Порушуючи питання про становлення та розвиток громадян-
ського суспільства в Україні як складової формування українсь-
кої політичної нації, ми поділяємо підходи фахівців щодо визна-
чення суттєвих рис розвинутості громадянського суспільства
[16, c. 36; 17, с. 36—42] та напрямів оцінки його розбудови в
Україні [16, с. 96]. Так, суспільство стає громадянським тільки
тоді, коли: 1) набір, розвиток і конфігурація недержавних
об’єднань спроможні приборкати державу та змусити її стати ак-
тивним захисником інтересів громадян, спонукати стати право-
вою державою; 2) громадянське суспільство досягає такої опти-
мальної ситуації, коли економіка підконтрольна державі, але не
залежить від неї; 3) основою буття особистості у громадянському
суспільстві є свобода, а не свавілля.

Серед напрямів оцінки розвитку громадянського суспільства в
Україні варто виокремити такі: 1) наявність відповідної норматив-
но-правової бази, структури та джерел ресурсної бази громадянсь-
кого суспільства; 2) цінності, котрі представляє та захищає гро-
мадянське суспільство; 3) складові (структура) громадянського
суспільства та показники їх розвитку; 4) рівень впливу інституцій
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громадянського суспільства на суспільно-політичні процеси,
державу та громадянський добробут; 5) простір, який є доступ-
ним для розвитку громадянського суспільства в контексті зако-
нодавчої та нормативної бази; 6) ставлення держави та суспільст-
ва до громадської діяльності та політичних рамок, у яких діє
громадянське суспільство [18, с. 327].

Законодавче забезпечення структуризації громадянського су-
спільства в Україні розпочалося у 1992 році після ухвалення Вер-
ховною Радою Закону «Про об’єднання громадян», який на той
час регулював діяльність політичних партій і громадських орга-
нізацій. Пізніше до нього були внесені окремі доповнення і по-
правки, а також прийняті інші закони та нормативні документи,
які регулювали громадську діяльність та окремі складові політи-
ки сприяння розвитку громадянського суспільства1. 22 березня
2012 року Верховна Рада України ухвалила новий Закон «Про
громадські організації», що організаційно та фінансово спрощує
процедуру їх державної реєстрації. Проте ухвалення законів та
декларація намірів ще не є запорукою успіху.

Правові засади розвитку громадянського суспільства окресле-
ні насамперед Конституцією України, в якій закріплені права і
свободи громадян. У 47 статтях її другого розділу «Права, свобо-
ди та обов’язки людини і громадянина» визначені конституційні
права та обов’язки громадян України, проте, як свідчать реалії
сьогодення, існує глибока розбіжність між офіційно задекларова-
ним і реальним порядком їх реалізації. Водночас в українській
Конституції не міститься і згадки про громадянське суспільство.
«Проголошення прагнення досягти ідеалів правової держави, не
пов’язавши це на конституційному рівні з формуванням грома-
дянського суспільства, є не просто нелогічним, а й стратегічно
неприпустимим», — вважають фахівці [19, с. 38] .

Вирішальне значення у процесі суспільної еволюції та розвит-
ку громадянського суспільства мають цінності, які як ідеали ви-
значають перспективи та можливості діяльності суб’єкта в сере-
довищі. Тим самим вони стають головним чинником у виборі

                     
1 Закони України «Про об’єднання громадян», «Про соціальний діалог в Україні»,

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про
організації роботодавців», «Про органи самоорганізації населення», «Про професійних
творчих працівників та творчі спілки», «Про благодійництво та благодійні організації»,
«Про волонтерську діяльність», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про со-
ціальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та інші нормативні документи (постанови Кабінету Міністрів України, укази
Президента України).
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життєвої мети та стратегій її реалізації, програмують зміст і фор-
му діяльності у певній суспільній сфері. Тому будь-яка конкретна
реалізація людської взаємодії формується на спільній ціннісній
системі.

Найважливішою цінністю та передумовою існування як гро-
мадянського суспільства, так і громадянської держави є особа,
яка володіє правом на реалізацію як політичних, економічних,
так і культурних, духовних прагнень [18, с. 327]. Реалізуючи їх
через громадянське суспільство, особа забезпечує таким чином
відтворення соціального життя. З огляду на те, що права та сво-
боди людини і громадянина є нормативною формою прояву міри
свободи індивіда, безумовне їх визнання та захист постають ос-
новною ознакою громадянського суспільства.

Порівняно з тоталітарним мунулим нині існує значно більше
можливостей для реалізації людиною політичних і духовних
прав. Проте за нових соціально-економічних умов значно звузи-
лися можливості і гарантії соціального захисту громадян. Попри
закріплення прав і свобод людини в чинному українському зако-
нодавстві, на практиці вони залишаються лише декларацією.
Причини цього криються «не тільки в історичних традиціях
українського суспільства, у якому права людини не займали гід-
ного місця, ні у суспільній свідомості, ні у практиці діяльності
держави, а й нестабільній ситуації перехідного періоду, невисо-
кій правосвідомості громадян, відсутності можливостей покра-
щити добробут людей. До того ж, державні бюрократичні струк-
тури поки що не зацікавлені у задоволенні прав людини» [20,
с. 18].

Однією з незаперечних і засадничих цінностей, на які спира-
ється громадянське суспільство, є принцип ідеологічного плюра-
лізму, який визнає реальне право всіх суб’єктів дотримуватись та
обстоювати різні ідеї, теорії, погляди, які є віддзеркаленням різ-
них сторін суспільного життя. Як переконує вітчизняна соціаль-
но-політична практика, саме загальні суспільні цінності, визна-
чені насамперед у рамках політичної нації, спроможні об’єднати
Україну, яка в результаті виборчих перегонів (президентських і
парламентських виборів останніх років) вочевидь розкололася
ідеологічно на дві — схід і захід — майже рівні частини.

Розв’язання цієї проблеми залежить від політичної волі осіб,
які є керманичами сучасної Української держави, адже націона-
лістичні концепції «української України» і «України для україн-
ців» утверджуються на найвищому державному рівні. Фактично,
це є спробою формування не національної ідеології, а ідеології
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«титульної нації», яка дала назву країні. Але Україна — поліетніч-
на країна, в якій до політичної нації належать українці, росіяни,
білоруси, румуни, угорці, євреї, кримські татари та інші етнічні
групи.

Сучасна Україна — це перехідне суспільство з невизначеною
системою базових цінностей, буття якого реалізується в умовах
ситуативних соціально-економічних і соціально-культурних орі-
єнтирів. Проте для більшості українців незаперечною цінністю
залишається демократія. Так, за даними Інституту соціології
НАН України, у сучасному українському суспільстві переважає
демократичний тип політичної культури: 77 % громадян України
і (87 % на заході та 67 % — на сході) поділяють тезу про те, що:
1) демократія є найкращим політичним устроєм для сучасної
України; 2) демократія пропонує людині реальну можливість для
усвідомленого політичного вибору.

З огляду на сучасний рівень політичної культури та стан роз-
витку громадянських ініціатив в Україні базовими цінностями за-
гальногромадянської консолідованої ідеології могли б бути гума-
нізм, патріотизм, освіченість, відповідальність за долю країни,
демократія, соціальна справедливість та об’єктивне висвітлення
історії становлення й утвердження Української держави. Покли-
кання історії — об’єднувати, а не сіяти розбрат між громадянами,
адже в історії українського суспільства мало місце поширення
ідей лібералізму, поваги до особистої свободи, ідей демократії та
самоврядування, які нині необхідно відродити, щоб вони доміну-
вали, перетворившись у консолідуючий чинник української істо-
рії. Саме тоді «не буде жодних сепаратистських настроїв, якщо
почнуть дотримуватися права, поважати духовність і культурні
потреби всіх громадян України-Руси» — вважають фахівці [21].

З огляду на те, що структура громадянського суспільства
складається з п’яти систем, які відповідають певним сферам його
життєдіяльності (соціальної, економічної, політичної, духовно-
культурної, інформаційної), вони мають відповідати певним ви-
могам. Так, економічна система має діяти за принципами самоор-
ганізації, саморегулювання та самоуправління, а соціальна сис-
тема мати чітко виражене структурне оформлення. Політична
система мусить виступати, з одного боку, в формі механізму уз-
годження соціальних інтересів у суспільстві, а з іншого — як
найбільш повне вираження загального національного інтересу.

Складність процесу розбудови громадянського суспільства в
Україні полягає в тому, що воно «...формується переважно з опо-
рою на внутрішні, недостатньо розвинуті, а подекуди гранично
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слабкі, дуже нечисленні традиції та інститути самоорганізації на-
селення». Експерти пояснюють це тим, що нинішні громадянські
суспільства з усім комплексом державно-політичних інститутів
виникали в істотно іншому культурному середовищі, часто з кар-
динально відмінними від наших традиціями соціальної взаємодії
та змістовими орієнтирами суспільної поведінки людей [22,
с. 27—28].

Важливим показником розвитку суспільства та держави, харак-
теру політичного режиму та рівня демократії є реальний стан вза-
ємовідносин у тріаді «особа — суспільство — держава». Саме у
процесі активної взаємодії тріади досягається повніше врахуван-
ня потреб громадян, альтернатив і можливих наслідків владних
рішень. Залучення громадського сектора до ухвалення публічно-
правових рішень забезпечує більш повне сприйняття їх суспіль-
ством. Політика дієвої державної підтримки активізує громадські
ініціативи, розгортання конструктивної діяльності недержавного
сектора. Натомість, відмова від комунікації із широкими верст-
вами громадськості і відсторонення їх від формування політики
може перетворити громадський сектор на альтернативу та конку-
рента владного сектора і, щонайменше, знижує готовність насе-
лення до виконання відповідних рішень влади. Результатом ігно-
рування владою прав і свобод чи інтересів громадян може бути
обурення і спротив, що переростають у громадянський протест,
який за певних умов може дійти до революції.

Аналізуючи розвиток громадянського суспільства в незалежній
Україні, маємо констатувати, що через різні обставини (економіч-
ні, політичні, соціальні, ментальні) вітчизняне громадянське суспіль-
ство розвивається повільно і нерівномірно. Відсутність моделі акти-
візації суспільної взаємодії та впливового експертного середови-
ща, яке могло б удовольнити потреби людей в об’єктивній інфор-
мації, доповнюється кризою системи цінностей.

На превеликий жаль, на практиці вітчизняне громадянське су-
спільство досі не є активним гравцем демократичного поля
України. Так, за даними Інституту соціології НАН України (до-
слідження 1994—2011 рр.), частка громадян — членів будь-яких
громадських або політичних організацій (включаючи релігійні)
становить близько 16 %. 2010 року частка населення, що вважала
себе членами релігійних організацій і церковних громад, стано-
вила 4 % населення; члени політичних партій, спортивних клубів
та об’єднань за фахом — по 3 %; студентських товариств і моло-
діжних організацій — 2 %; частка членів інших громадських фор-
мувань дорівнювала 1 % і менше. Участь у діяльності політичних
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партій і громадських організацій досі залишається серед най-
менш значущих для громадян України цілей і цінностей (менше
3-х балів за 5-бальною шкалою), однак цей показник усе ж таки
зріс із 2,09 бала 1994 р. до 2,46 бала у 2011 році [23]. Серед при-
чин такої ситуації можна назвати низький рівень соціальної за-
требуваності потенціалу інституцій громадянського суспільства,
аполітичність і соціальну втому більшості українського населен-
ня, а також властиві українському соціальному середовищу не-
однорідність, полікультурність, плюралістичність.

Підтвердженням цієї тези є результати соціологічного опиту-
вання Центру Разумкова, проведеного у травні 2013 року. Так, на
запитання «У якому випадку у Вас може з’явитися потреба в ак-
тивній громадській діяльності?» 37,4 % респондентів відповіли:
якщо така діяльність принесе конкретну користь їм або їх роди-
нам; 33,2 % — якщо під загрозою опиниться життя, здоров’я чи
добробут близьких людей і така діяльність сприятиме ліквідації
цієї загрози; і лише 26,4 % — якщо така діяльність приноситиме
конкретну користь суспільству [24]. На запитання «Чи можете Ви
сказати, що залучені до активної громадської діяльності?» лише
8,1 % респондентів відповіли ствердно, а 85,2 % опитаних —
участі не беруть. Для порівняння: у 2008 році — 11,6 % брали
участь, а 76,2 % не брали участі в активній громадській діяльнос-
ті [25]. Ці показники яскраво ілюструють те, у якому стані пере-
бував донедавна український соціум, а поразка на українських
парламентських виборах 2012 р. незалежних опозиційних полі-
тиків і громадських активістів у черговий раз підтвердила слаб-
кість громадянського суспільства та відсутність критичної маси
відповідальних виборців в Україні.

Формуванню повноцінного громадянського суспільства, за
баченням М. Рябчука, в сучасній Україні заважають три головні
перешкоди: 1) етатистська спадщина радянських часів, звичка
населення до державного патерналізму, його громадянська пасив-
ність і відчуженість; 2) мовно-культурна різнорідність населення,
яка стоїть на заваді творенню спільних загальнонаціональних ін-
ституцій громадянського суспільства; 3) відсутність справжніх
економічних реформ, які сприяли б утвердженню економічно
сильного, стабільного і незалежного від держави громадянина
[8, с. 16].

Схожу оцінку сучасного стану громадської активності україн-
ського соціуму ми знаходимо і в працях члена-кореспондента
НАН України М. Михальченка, на думку якого, «суспільство як
певна спільнота, як свідома організація громадського життя в
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українському варіанті сприймається вельми приблизно і в полі-
тичному, і в соціологічному значенні». За баченням вченого, змі-
на політичних еліт призводить до того, що тепер в Україні «існує
конгломерат дезорієнтованих, неконсолідованих соціальних
верств і груп, які погано усвідомлюють і виражають свої інтере-
си, не об’єднані в певну цілість, що здійснює міжгруповий узго-
джений проект майбутнього, реалізуючи якісь програми, що про-
понуються народові тою чи іншою соціальною верствою або
громадським рухом». На думку М. Михальченка, ті загальні де-
кларації, що закладені в Конституції України, не є конкретною
програмою дій, практично для жодного суспільно-політичного
руху [26, с. 73].

Ми поділяємо думку Ф. Рудича, який вказує на те, що нині
перед політичною нацією України, її політичним класом постали
виклики, на які потрібно дати відповідь. По-перше, це стосується
формування консолідаційної ідеології, яка об’єднала б суспільст-
во; по-друге, нагальною залишається потреба у становленні ефек-
тивних, діяльних владних структур; по-третє, на часі є віднай-
дення інноваційної моделі економіки і, нарешті, актуалізується
проблема визначення зовнішньо-політичної стратегії держави [5].

За таких умов зростає роль держави у підтримці розвитку
громадянського суспільства, оскільки його інститути потребують
сильної державної влади, яка б створювала правові, політичні,
організаційні умови для їх існування, виступаючи гарантом їх ді-
яльності. Духовною основою об’єднання української політичної
нації мають стати культурні традиції, переосмислені з урахуван-
ням потреб часу, та українська національна ідея.

Саме національна ідея має стати світоглядним орієнтиром су-
спільної консолідації в Україні, саме вона має визначати цінніс-
но-смислові пріоритети суспільно-політичного життя та має бути
використана передусім для розбудови національного громадян-
ського суспільства. Саме українська національна ідея могла б
прислужитися усуненню певних розбіжностей між громадянами
західних і східних регіонів України, прихильниками численних
релігійних конфесій, представниками різних політичних сил, со-
ціальних прошарків, носіями різних ідеологій. При цьому нею
може бути: 1) «...ідея інтеграції (поступового об’єднання в про-
цесі взаємодії культурно-національних цінностей із вселюдськи-
ми через самореалізацію...») [27, с. 753]; 2) ідея побудови цивілі-
зованого громадянського суспільства та правової, соціальної,
демократичної держави; 3) ідея державності, непідлеглості (влас-
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новладності, суверенітету), соборності (єдності Українського на-
роду) [28] тощо.

Українці мають усвідомлювати себе не натовпом, змушеним
жити на певній географічній території, а народом, спільнотою
громадян, яка прагне до формування національного ідеалу, що
акумулює в собі найсуттєвіші, найпозитивніші для суспільства
інтереси, які переважна більшість населення вважає вкрай важ-
ливими для подальшого демократичного розвитку. Як зазначає
М. Михальченко, українська етнічна цивілізація є результатом
співжиття різних етносів, у формі етнічної цивілізації вона існу-
вала, коли не мала державності. Проте українська політична ци-
вілізація існувала лише в періоди повноцінної державності
України, а у період 1919—1991 рр. вона існувала як сурогат по-
літичної нації. У процесі переходу від етапу політичності до
етапу етнічності кожна нація творить опосередковану, регіо-
нальну цивілізацію, яка є частиною субрегіональної і світової
цивілізації. Нація, яка не стала осередковою, регіональною ци-
вілізацією, за його баченням, приречена на історичну смерть
[26, с. 277, 285].

Нині українці (як громадяни та члени української політичної
нації) живуть у складному, хиткому і не до кінця зрозумілому со-
ціальному часі, балансуючи між днем вчорашнім і завтрашнім,
між європейською і євразійською цивілізаціями, що позначається
на формуванні особистісної та масової стратегії життя, на фор-
муванні української нації-цивілізації, яке відбувається занадто
повільно. «Поки що важко однозначно стверджувати, до якої ци-
вілізації нині належить Україна. Це зумовлено співіснуванням
тоталітарної та ліберальної культури мислення і дій, конфронта-
цією і розколом орієнтацій на системи цінностей. Більше того:
характерною рисою не лише українського суспільного життя, а й
культури та способу життя кожної людини залишається традиці-
оналізм, тоталітаризм і лібералізм, які переплетені в настільки
химерних поєднаннях, що інколи здається, ніби і суспільство, і
окрема особа зависли в своєрідній добі межичасся, у вакуумі
міжцивілізаційного простору», — зауважує О. П. Моця [12,
с. 637].

На думку науковців, самоідентифікації української політичної
нації як локальної цивілізації, а також «політичного українця» як
громадянина України заважають історичні та цивілізаційні чин-
ники. Зокрема, визначення долі України сусідніми країнами —
Польщею, Австро-Угорщиною, Росією, що наклало істотний від-
биток на спосіб мислення і поведінки, на оцінку місця та ролі в
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історії України. «Історія України неначе постійно обертається по
колу, проте цей рух необхідно перетворити на поступальний,
спрямувавши на створення міцної Української держави. Заради
цього необхідно об’єднати народ, представлений багатоетнічним
населенням, в єдину українську політичну націю», — резюмує
Т. Палладіна [29]. Тільки так можна створити правову демокра-
тичну державу із сильним політичним класом, розвинутими ін-
ститутами громадянського суспільства.

Отже, без зрілого громадянського суспільства унеможливлю-
ється побудова правової демократичної держави. Оскільки лише
внутрішньо вільні, свідомі, небайдужі та активні громадяни здат-
ні спільно контролювати державу, стримувати її від розширення
власних повноважень і тим самим сприяти реалізації принципу
«держава для людини, а не людина для держави». Вирішальними
передумовами утвердження українців як політичної нації є функ-
ціонування дієвого громадянського суспільства, наявність авто-
ритетного, загальнонаціонального лідера та патріотично налаш-
тованої політичної і духовної еліти, яка мала б стати провідником
консолідаційної ідеології, національної ідеї, котра об’єднала б
політичну націю.

Підсумовуючи, згадаємо підходи відомого американського
соціолога А. Етціоні, який зазначав, що бути активним — це зна-
чить нести відповідальність, бути пасивним — означає бути під
контролем. «Бути» в цьому контексті означає бути в процесі жит-
тя, бути в процесі соціальних коливань і соціальних потоків. Що
ж до відповідальності, то соціолог її визначав як відповідальність
у соціальній взаємодії, у можливості нести відповідальність за
самого себе, у можливості бути творцем [30].

Отже, вітчизняне громадянське суспільство почне активно
розвиватися, коли суспільно-політичне життя країни у всіх його
проявах наповниться ціннісним змістом, матиме в своєму складі
інтелектуальні, експертні групи та налагодить комунікації між
ініціативними та відповідальними громадянами країни. Утвер-
дження української політичної нації можливе лише на загально-
цивілізованих принципах громадянського суспільства і за умови
створення державою соціально-економічних, духовних механіз-
мів, які працюють на націю. Лише за існування сильної, дієвої,
правової держави та ефективних інституцій громадянського су-
спільства українська політична нація здатна вивести з кризи на-
ціональну економіку, здійснити модернізацію наукової та освіт-
ньої галузей, підняти на належний рівень розвиток національної
культури.
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2.6. Ñï³ëüí³ñòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â
³ ïðîáëåìè êîíñîë³äàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà

Î. Ä. Êðàºâèé, Ð. Î. Êðàºâèé

Як показує історичний досвід, найбільших успіхів у соціаль-
но-економічному розвитку та створенні умов національної безпе-
ки досягають країни з високим рівнем консолідації суспільства.
Під поняттям консолідація суспільства розумають об’єднання су-
спільства чи групи людей навколо зрозумілої для них і водночас
актуальної ідеї чи мети. Основними чинниками консолідації су-
спільства є його об’єднання навколо мети захисту Вітчизни, нав-
коло національної ідеї та для формування потужної національної
економіки з метою піднесення добробуту населення та його соці-
ального захисту.

Для України на сучасному етапі, коли ще триває розбудова
державності, проблема консолідації суспільства має надзвичайне
значення, позаяк від обрання правильного способу її розв’язання
залежить те, чи здатна держава та її народ здійснити максималь-
ний поступальний демократичний та соціально-економічний роз-
виток, реалізувати державотворчі і націотворчі ідеї.

Так, у сучасних глобальних процесах розвитку та підвищення
конкурентоспроможності країн світу консолідація суспільства
набуває дедалі важливішого значення. Лише консолідоване су-
спільство здатне спільними зусиллями свого членства вирішува-
ти ті проблеми та відповідати на виклики сьогодення і забезпечу-
вати максимальний поступальний соціально-економічний розви-
ток своєї країни. З іншого боку, консолідація суспільства мож-
лива лише в умовах його здатності реалізувати на практиці наці-
ональну ідею та забезпечити високий рівень соціальної захище-
ності і добробуту населення. Тобто всі названі категорії розвитку
суспільства: консолідація — національна ідея — соціально-еко-
номічний розвиток — тісно взаємопов’язані та взаємозумовлені.
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Визначальним у виконанні цих завдань є здатність держави пере-
дусім забезпечити можливості швидких темпів її соціально-еко-
номічного розвитку. Водночас високе безробіття, малі бюджет і
пенсійний фонд, а звідси відсутність соціального захисту насе-
лення, значне розшарування між великою кількістю бідних і не-
значною групою надбагатих громадян не здатні консолідувати
суспільство, зробити його цивілізованим і демократичним.

Проблеми соціальної політики, зокрема соціальний захист на-
селення, були і залишаються провідними і найважливішими в ді-
яльності урядів переважної більшості розвинутих країн світу —
як мононаціональних, таких як Швеція, Фінляндія, Норвегія,
Японія та ін., так і полінаціональних країн таких, як США, Кана-
да, Австралія та низки європейських країн, де нині проживають
мільйони мігрантів, зокрема у ФРН, Франції, Великій Британії,
Італії. При цьому соціальна політика та високий рівень добробу-
ту населення в цих країнах не просто декларуються їх урядами, а
мають реальне підґрунтя її проведення як передумова перебуван-
ня при владі чи прихід до влади певних політичних сил, партій,
лідерів [1].

Щодо українського суспільства у даному відношенні, то воно
має бути орієнтованим на політичні сили, здатні не лише опра-
цювати перспективну, соціально-економічну політику, а й реалі-
зувати її з урахуванням суперечливих тенденцій сучасного роз-
витку України, зумовлених специфікою її історичного й політич-
ного минулого. Так, українське суспільство пройшло складний
шлях у своєму становленні як єдиного етносу, спроможного до
об’єднання, тобто консолідації та саморозвитку. Втім, кожний
етап його незалежного існування характеризувався постійною
боротьбою української еліти за владу, нерідко відсутності спіль-
них ідей, поглядів і бажань як лідерів, так і різних соціальних
груп. Значних негативних наслідків набуло довготривале перебу-
вання прикордонних територій України у складі різних держав
(Австро-Угорщини, Польщі, Румунії, Росії), що наклало відпові-
дний відбиток на ментальність, мовні особливості, традиції та
звичаї їх населення. Багатонаціональне населення західних, схід-
них і південних регіонів України й на сьогодні асоціює свій соці-
ально-економічний стан із відповідними режимами, за яких від-
бувалось освоєння їх територій. Часто представники однієї
національності, зокрема і українці, розмовляють різними мовами
та мають різні вподобання, у тому числі й політичні. Суперечли-
ву роль, зокрема в аспекті соціально-економічного розвитку схід-
них і південних країв України, відіграло їх довготривале перебу-
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вання у складі СРСР. Ці регіони тривалий час заселялися вихід-
цями з інших територій СРСР, зокрема з Росії. Багато із цих пе-
реселенців та їхніх нащадків, на жаль, так і не стали щирими пат-
ріотами молодої Української держави. Це суттєво стримує
процеси консолідації суспільства, особливо на ґрунті національ-
ної ідеї.

Значною перешкодою консолідації українського суспільства
залишається й культурне протистояння між містом і селом. У да-
ному разі варто розуміти ментальний бар’єр між традиційною
українською культурою, колискою якої було і залишається україн-
ське село, й урбанізованою культурою, яка сформувалась у містах,
які розбудовувалися за незначного впливу українського соціаль-
ного елементу. Особливо це характерно для крупних індустріаль-
них центрів, у яких українцям протягом останніх двох століть
належала незначна роль — як економічна, так і соціальна. Пере-
важно це великі індустріальні центри Донбасу, Придніпров’я, уз-
бережжя Чорного та Азовського морів, а також Автономної Рес-
публіки Крим. Населення цих міст, по суті, відірвалися від
української традиційної культури, а ті українці, які опинилися в
таких містах протягом ХХ—ХХІ ст., відчували дискомфорт у се-
редовищі, яке дисонувало з їхньою ментальністю. Звідси і проб-
леми зверхнього ставлення до українства на сході та півдні, часто
патологічного неприйняття усього українського на побутовому
рівні тощо.

З іншого боку, українські міста з центру, заходу значною мі-
рою півночі та північного сходу розбудовувалися за більш знач-
ної соціальної та економічної участі українського елементу. Так,
модернізація виробництва в них відбувалася на підприємствах,
які належали українцям, інженерний та адміністративний штат
також здебільшого складали представники корінної нації, й еко-
номіка цих міст була тісно пов’язана із навколишніми селами.
Тому в цих містах українство сприймається природно і позитив-
но. Відповідним чином в Україні історично сформувалося куль-
турне і ментальне протистояння між сходом і півднем, з одного
боку, та центром, заходом і північчю країни — з іншого. Особли-
во це протистояння відчутне в сучасних умовах встановлення су-
веренітету і незалежності України. На жаль, в Україні є достат-
ньо потужні деструктивні сили, які зацікавлені в розхитуванні
демократичних основ та її цілісності як унітарної держави. З цією
метою деякими політиками нав’язується ідея федералізації
України, що має на меті сприяння сепаратизму як на сході, так і
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на півдні держави. Це пряма загроза незалежності України та її
територіальній цілісності.

Негативним явищем у житті українського суспільства є також
розкол між поколіннями, особливо тих, які пережили переломні ча-
си, а саме періоди перебудови та здобуття Україною незалежності, а
також тим, яке народилося в часи незалежності. Старші покоління
сприймають сучасні події через призму інших системних поглядів, і
тому більш молодим складно зрозуміти старших. Це створює відпо-
відне підґрунтя для політичних спекуляцій на протистоянні поко-
лінь і призводить як до економічного, так і до соціального розбалан-
сування країни. На жаль, часто протистояння підігріваються пропа-
гандою приватних телеканалів і преси, де друкуються відомі полі-
тики, які хочуть отримати відповідні дивіденди на цьому протисто-
янні. Пересічній людині, особливо старшого покоління, дуже важко
розібратись у хитросплетіннях тлумачень минулого і сучасного, які
по-різному, часто на догоду антиукраїнським силам, трактують різ-
ні, у тому числі історичні події.

Причиною розколу між поколіннями, а також явищем, яке на-
було серйозних соціальних негативів після отримання Україною
незалежності, стала переорієнтація потреб і запитів у державі на
професії за умов структурних змін у її економіці. Відбулася де-
вальвація низки професій, які були більш популярними і мали ви-
сокий попит до 1990 року, та зростання актуальності ряду профе-
сій, які були менш цінними в недалекому минулому. Поряд зі
знищенням робочих місць у промисловості, а також у зруйнова-
ному агропромисловому комплексі та різкому скороченні попиту
на інтелектуальну працю катастрофічно зменшилася кількість
робочих місць (з 29,5 млн у 1990 році до 14,5 млн — у 2012), що
сприяло формуванню мільйонів як офіційних, так і незареєстро-
ваних безробітних. Сьогоднішнє багатомільйонне безробіття є
одним із найзагрозливіших чинників роз’єднаності українського
суспільства і перешкодою для його цивілізованого поступального
розвитку.

Крім того, у період незалежності України неодноразово відбу-
валася переоцінка найрізноманітніших професій. До цих змін ряд
соціальних прошарків не може звикнути на підсвідомому рівні й
досі. Динамізм економічної системи, характерний для ринкової
економіки, на підсвідомому рівні сприймається з острахом і час-
то негативно. Тут ключову роль відіграє не лише слабкість соці-
альної системи в сучасній Україні (на розбудову якої потрібні час
і воля як національної еліти, так і суспільства в цілому), а й недо-
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сконалість підходів до визначення ролі та спрямування сучасної
науки й освіти.

Показово у цьому плані, що у постіндустріальних країнах са-
ме за рахунок науки й освіти, які отримують найбільші інвести-
ції, досягається створення і впровадження у виробничий процес
новітніх технологій, висока культура праці, досягаються її про-
дуктивність і ефективність. Як результат, високий життєвий рі-
вень населення і на базі цього — його консолідація. Водночас,
консолідоване суспільство в цих країнах є запорукою його висо-
кої самоорганізації і поступального соціально-економічного роз-
витку. Натомість, в Україні є значні проблеми формування єди-
ного освітнього і наукового простору, підхід до вирішення яких
вкрай заформалізовано і здійснюється директивним шляхом. Ос-
новний напрям розвитку вищої освіти повинен орієнтуватися на
якість, а не на кількість, як це характерно для сьогодення. Тому
українське суспільство не в змозі отримати в достатній кількості
висококваліфіковані кадри для соціально-економічного розвитку.
Відбувається девальвація вищої освіти і науки в цілому, падає їх
престиж та зменшується консолідуюча роль.

Загрозою консолідації українського суспільства є нав’язу-
вання деякими політиками ідеї двомовності в Україні і поступо-
ве витіснення української як єдиної державної мови із викорис-
тання її у всіх сферах державного управління у східних і пів-
денних регіонах країни. Утім, мова — це найбільший атрибут
нації, без якого вона не розвивається в галузях суспільного роз-
витку, зокрема в економіці, політиці, освіті, науці, культурі
тощо. Мова — це найважливіший елемент у консолідації украї-
нського суспільства, засіб міжетнічного спілкування в Україні.
Отже, є мова — є нація, є народ, є міцна незалежна суверен-
на держава. Тому зберегти незалежність держави без національ-
ної мови неможливо. Прагнення деяких політиків зменши-
ти значимість української мови є антиконституційним і таким,
що роз’єднує суспільство як у національному вимірі, так і регі-
онально.

Додамо до цього й деякі загрозливі тенденції в політиці сусід-
ніх з Україною держав, які, володіючи в свій час її прикордонни-
ми землями, тепер прагнуть дестабілізувати на них соціально-
економічну ситуацію, створити напруженість у взаємовідносинах
між людьми різних національностей і державою. Ці держави, зо-
крема Польща, Угорщина, Румунія, а також Росія, видають пред-
ставникам своїх національностей, що проживають у межах
України, паспорти громадянства їх держав. Отже, частина грома-
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дян України тепер має подвійне громадянство, що суперечить
Конституції України. Така політика сусідніх держав має прямо
виражений провокативний характер і спрямована на активізацію
сепаратистських настроїв серед населення частини Закарпатської,
Чернівецької, деяких інших західних областей, півдня Одеської,
Донецької, Луганської областей та АР Крим. Водночас прагнення
частини громадян України отримати паспорти інших держав
пов’язана не лише з їх національною приналежністю, а й більш
високим рівнем життя у цих країнах. За середньодушовими показ-
никами ВВП Україна поступається всім сусіднім державам, крім
Молдови. Так, у 2013 році за даними Міжнародного валютного
фонду цей показник в Україні становить $ 3877, тоді як у Росії —
14 247, Словаччині — 16 899, Польщі — 12 538, Угорщині —
12 736, Туреччині — 10 609, Румунії — 7935, Молдові — 2037
[2]. Середньосвітовий відповідний показник — $12 139, що та-
кож значно більше ніж в Україні.

Натомість в Україні біля близько найбагатших сімей контро-
люють 80 % національного доходу, тоді як чверть населення пе-
ребуває за межею бідності [3]. Надзвичайно велике майнове
розшарування населення є одним із найнегативніших чинників,
що розколюють українське суспільство. Дослідження суспільств
західних країн доводять, що основну роль у їх консолідації віді-
грає високий рівень соціально-економічного розвитку, гідні
зарплати і пенсії, соціальні пільги для найменш захищених
верств населення та високий добробут. Найбільш активною
консолідуючою частиною цих країн є численний середній клас.
Тому одним із найдієвіших варіантів об’єднання українського
суспільства може бути посилення співпраці України з ЄС і до-
сягнення тих стандартів життя, що є в ньому. Для досягнення
цієї мети необхідно мати таку ж розвинену економіку, демокра-
тію, верховенство права і закону, відсутність корупції, високі
стандарти медицини, освіти і соціальної захищеності населення.
Тобто, все те, що і формує європейські стандарти життя та його
консолідує.

Європейська модель соціально-економічного та демократич-
ного розвитку повинна стати взірцем для українського суспільст-
ва. Прийняття європейських законів, які б забезпечили демокра-
тичні стандарти захисту особистості, підтримки малого й серед-
нього бізнесу та розробки антикризової програми розвитку еко-
номіки стане першим кроком наближення України до ЄС. Дру-
гим кроком мають стати структурні реформи в економіці Украї-
ни, які б взяли за основу досвід розвинутих країн у формуванні
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галузевої структури господарства та Податкового кодексу, який
би не нищив, а стимулював розвиток виробництва. Щоправда,
слід відзначити необхідність для України обрання правильної,
адекватної моделі реформування, на чому наголошує ряд провід-
них вітчизняних учених [4].

Так, основною особливістю економіки розвинутих країн є її
соціально спрямований напрям розвитку. Галузі групи А, що ви-
робляють засоби виробництва, є потужним фундаментом націо-
нальної економіки. Водночас у структурі промисловості цих
країн провідне місце належить галузям групи Б, тобто, тим, що
виробляють товари повсякденного споживання і дають від 60 до
70 % її виробництв. Як показує досвід, названі товари швидко ре-
алізуються (за умови їх конкурентоспроможності за якістю та ці-
ною), що дозволяє таким чином повернути затрачені на їх вироб-
ництво кошти, а отримані прибутки використати на розширення
виробництва, а також на підвищення зарплати працівників, збіль-
шення надходжень податків і зборів до бюджету та пенсійного
фонду.

Слід зауважити, що комплекс галузей групи Б, крім виробниц-
тва товарів народного споживання, включає також і соціальну
сферу: освіту, культуру, мистецтво, спорт, медицину, житлово-
комунальне господарство, побутове обслуговування населення
тощо. У США і країнах Європейського Союзу вже давно зрозу-
міли, що сконсолідувати можна передусім освічене та фізично і
духовно сильне населення, яке має матеріальний добробут і віру
в щасливе майбутнє наступних поколінь. Тому найбільші інвес-
тиції в розвинених країнах вкладаються в соціальний комплекс,
високий рівень розвитку якого та соціальна захищеність населен-
ня через високі заробітні плати й пенсії, пов’язані з високою про-
дуктивністю праці, різноманітні пільги і доплати, добре розвину-
ті страхову медицину, житлово-комунальне господарство, освіту
і науку, є запорукою консолідації громадян. Для розв’язання цієї
проблеми в Україні необхідно мати ефективну та високорозвину-
ту економіку, здатну забезпечити працездатне населення необ-
хідною кількістю робочих місць і формувати потужний бездефі-
цитний бюджет і пенсійний фонд.

Основним напрямом стратегічного соціально-економічного
розвитку господарського комплексу України має стати посилення
в цьому процесі державного регулювання. Воно повинно перед-
бачати насамперед підвищення ролі держави в усіх сферах і про-
цесах соціально-економічного розвитку країни. Зокрема, держава
повинна активніше брати участь у формуванні державно-
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монополістичного капіталізму та через монополії, які формують-
ся в цілому об’єктивно, впливати на розвиток галузевої і терито-
ріальної структури господарства та підвищення ефективності і
конкурентоспроможності національної економіки. При цьому не
можна допустити злиття в єдине ціле приватних монополій і
державної влади, що веде до утворення олігархату та вибиває з
рук держави важелі впливу на соціально-економічний розвиток
країни.

Держава повинна здійснювати інституційну підтримку
суб’єктів господарювання, особливо малого і середнього бізнесу,
що є обов’язковою умовою формування національної конкурен-
тоспроможності, робочих місць і стабільності у країні. Відсут-
ність такої стабільності в Україні в останні 20 років сприяла фор-
муванню багаточисленного безробіття, особливо прихованого, і
відтоку на заробітки українських громадян в інші країни світу.
Така прихована еміграція розбиває українські сім’ї та створює
відповідну напруженість у суспільстві. У цілому за межами
України з січня 2010 по червень 2012 р. працювали 1,2 млн гро-
мадян [5], що є великою загрозою консолідації українського су-
спільства.

Основне завдання будь-якої держави, зокрема й Української,
полягає в узгодженні й захисті інтересів різних соціальних груп
суспільства. Виконання цього завдання робить державу більш
консолідованою, зміцнює її національну безпеку. Держава почи-
нає виконувати більше функцій, посилюється її вплив на всі су-
спільні процеси. Особливого значення набуває функція держави,
спрямована на інтеграцію суспільства та недопущення в ньому
руйнівних конфліктів. Особливо важливу роль у цьому процесі
відіграє інформаційний простір, зокрема телебачення, радіо та
преса. Через інформаційний простір держава може впливати на
всі сторони свого соціально-економічного розвитку та свідомість
громадян. Саме тому держава, що представляє конструктивні си-
ли, не повинна випускати з-під свого впливу інформаційний про-
стір та активніше використовувати його для створення в суспіль-
стві атмосфери довіри, доброти, єдності, спільного бачення свого
майбутнього та об’єднання навколо єдиної мети.

Зазначене набуває особливого значення з урахуванням того,
що переважна більшість періодичних видань і телеканалів пере-
буває в приватній власності і виражає політичні погляди та інте-
реси власників. Позаяк ці погляди часто-густо полярними, вони
формують відповідним чином і різні суспільно-політичні вибори
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громадян. Це має своїм наслідком і роз’єднаність українського
суспільства як стан, що не відповідає його інтересам.

Необхідно зазначити, що в сучасному українському суспільс-
тві є значна група політиків, які через приватні засоби масової
інформації здійснюють деструктивну діяльність проти консолі-
дації народу України. На жаль, деструктивну роль тут відіграють
і деякі засоби масової інформації. Особливо це характерно для
деяких телеканалів, які замість показувати позитив у розвитку
суспільства основну увагу у висвітленні сучасних подій у держа-
ві надають суцільному негативу. Зокрема, дуже мало уваги при-
діляється проблемам соціально-економічного розвитку країни,
будівництву нових промислових, агропромислових, транспорт-
них об’єктів та об’єктів соціально-культурного призначення.
Водночас тільки позитивні приклади здатні об’єднувати людей і
створювати упевненість у майбутньому.

Натомість, чимало засобів масової інформації замість пошуків
ефективних напрямів відновлення та розвитку економіки України
на основі сучасних технологій, підвищення ефективності її функ-
ціонування, створення нових робочих місць і підготовки для них
висококваліфікованих кадрів, навпаки, заохочують найбільш та-
лановиту молодь до міграції за кордон. Така ситуація в країні не
сприяє формуванню патріотизму та гордості за свою державу біль-
шості її громадян, здатності їх реалізувати свої сили на благо про-
цвітання країни і суспільства.

Особливо розколює українське суспільство штучно створе-
не «мовне питання», а також проблема інтеграційних напрям-
ків розвитку: Європейський чи Митний союз. Саме різниця в
цих поглядах і різне бачення майбутнього держави дали під-
стави екс-президенту Л. Кучмі заявити, що національна ідея в
Україні не спрацювала [6, 10]. У цьому є провина усіх прези-
дентів і урядів України, які нічого не зробили конкретними ді-
ями, щоб сприяти розв’язанню вказаних вище проблем. Діяль-
ність президентів та їх урядів насамперед слід було спрямову-
вати на соціальний і економічний розвиток країни, зокрема,
зростання обсягів промислового й агропромислового виробниц-
тва, створення нових робочих місць, формування бюджету і пен-
сійного фонду та підвищення добробуту громадян. Це надзви-
чайно актуальні проблеми для України, яка ніколи не мала со-
ціальноспрямованої економіки, тобто, ні в радянський період,
ані в період незалежності.

Так, від початку утворення в 1991 р. України як незалежної
суверенної держави діяльність президентів та їх урядів повинні
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були бути скерованні на розробку і виконання програм динаміч-
ного соціально-економічного зростання, зокрема як промислово-
го, так і агропромислового виробництва, збереження тогочасної
кількості робочих місць (29,5 млн од.), формування на базі цього
потужного динамічного бюджету (1990 р. — більше $ 80 млрд,
2013 — $ 38 млрд) та пенсійного фонду. Необхідна була розробка
загальнодержавної програми підтримки малого і середнього біз-
несу, який є основним платником податків і має цивілізовану
конкуренцію в умовах ринкової економіки. Насамперед цей біз-
нес формує середній клас, який і може забезпечити консолідацію
суспільства. При цьому, є конкретний, апробований десятками, а
то й сотнями років досвід розвитку ринкової економіки постінду-
стріальних країн Західної Європи.

Показово, що у 1991 р., коли Україна лише почала формува-
тися як незалежна держава, українське суспільство мало всі не-
обхідні передумови для прискорених темпів поступального соці-
ально-економічного розвитку в умовах ринкової економіки.
Зокрема, це потужні виробничий, демографічний, науково-
технічний, зокрема один із найпотужніших у світі військово-
промисловий комплекс, технології якого можна було використа-
ти для ефективного розвитку конкурентоспроможної продукції
цивільного машинобудування, а також один із найбільших у світі
(5,2 % світових ресурсів) природно-ресурсний потенціали. 1990
року за обсягами промислового виробництва, яке випускало про-
дукції на суму 167 млрд карбованців [7] (що було еквівалентно
майже 250 млрд дол. США по тогочасному курсу — $ 1/63 коп.),
Україна посідала 13 місце у світі (за даними німецьких фахівців),
а за даними деяких українських учених-економістів за цим показ-
ником Україна входила навіть у десятку перших країн світу. Ма-
ючи таку потужну базу, Україна, як відзначала більшість аналі-
тиків (економістів, політологів та ін.), мала найкращі стартові
умови для переходу до розвинутої ринкової економіки. Тож по-
ступальний соціально-економічний розвиток та зростання на базі
цього добробуту всього населення повинні були стати основою
його консолідації.

Утім, за умов нестачі знань і досвіду побудови ринкової еко-
номіки, перехід до неї в Україні здійснювався не еволюційним
методом, як у Китаї, а «революційним». Зокрема, без заздалегідь
проведеної інвентаризації розпочалася обвальна приватизація
штучно збанкрутілих підприємств за символічну ціну. Замість
модернізації, оснащення приватизованих підприємств новітнім
технологічним обладнанням і підвищення їх конкурентоспромож-
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ності та запуску в дію, створення нових робочих місць (або ж збе-
реження тих, що були) нові власники розпочали розукомплекта-
цію та розпродаж коштовного обладнання й устаткування та
знищення багатьох підприємств машинобудування, хімічної, лег-
кої, харчової та інших галузей промисловості.

Із знищенням промислових, а потім агропромислових підпри-
ємств було ліквідовано мільйони робочих місць. Нині українсь-
кий ринок праці становить лише 14,5 млн робочих місць. Унаслі-
док цього виникло надвисоке безробіття — як офіційне, так і
приховане.

За останні 20 років унаслідок недолугих реформ економічний
потенціал України різко скоротився і в 2012 р. становив близько
половини потенціалу 1990 р. Особливо значні скорочення відбу-
лися в галузях, що виробляють товари широкого вжитку. Питома
вага легкої промисловості як однієїі з найважливіших галузей у
структурі виробництва товарів народного споживання, що крім
того формувала в 1990 р. майже 800 тис. робочих місць і стано-
вила в УРСР 10,8 % обсягів тогочасного промислового виробни-
цтва, скоротилась в 2011 р. до 1 % рівня промислового виробни-
цтва, що є тепер. Відповідні показники по харчовій промисло-
вості за названий період змінилися з 18,6 % до 15,8 % [6, 123].

Одночасно внаслідок неконкурентоспроможності скоротилося
виробництво товарів широкого вжитку в машинобудівному ком-
плексі: радіо- і телеапаратури, побутових машин тощо. Відбува-
ється скорочення чисельності працівників у наукоємких галузях
[8, 8]. Ці скорочення супроводжувалися зменшенням на сотні ти-
сяч кваліфікованих робочих місць, а також різким скороченням
надходжень до бюджету і пенсійного фонду. Відбулося матеріаль-
не розшарування населення на дуже багатих і дуже бідних, що ма-
ло досить негативні наслідки для консолідації українського су-
спільства.

Необхідно зазначити, що важливою передумовою розвитку
економіки розвинутих країн є наявність у них середнього класу —
великої частки економічно активного населення з достатньо висо-
ким рівнем матеріального забезпечення, якого воно досягає за ра-
хунок власної високооплачуваної праці. Тобто належність до серед-
нього класу цих країн визначається не обсягом приватної власності,
а рівнем грошових доходів і можливості їх заробляти. Тому саме
середній клас у розвинутих країнах є опорою ринкових соціально-
економічних перетворень та одним із найбільш важливих чинників
соціально-економічної та політичної стабільності суспільства і йо-
го консолідації. Представники середнього класу стимулюють фор-
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мування внутрішнього ринку товарів і послуг, є основними плат-
никами податків і формування загальнодержавного бюджету і пен-
сійного фонду, мають досить вагомий голос у вирішенні політич-
них і економічних питань, усвідомлюють свої соціально-еконо-
мічні інтереси та активно діють заради їх реалізації. Водночас низь-
кий відсоток представників середнього класу в Україні не сприяє її
соціально-економічного розвитку, стабілізації політичної ситуації
та консолідації цілого суспільства.

Особливо важливу роль у соціально-економічному розвитку
України, збереженні української етнічності (мови, культури,
традицій і звичаїв тощо) та консолідації українського суспільст-
ва в усі часи відігравав агропромисловий комплекс. Цей комп-
лекс включав не лише тисячі сільськогосподарських підпри-
ємств, а й сотні підприємств промисловості, які виробляли засо-
би виробництва для АПК і переробної ланки, а також виробничу
та соціальну інфраструктуру. Реформи, які було здійснено в
українському АПК наприкінці 1990-х років та на початку
XXI ст., мали переважно деструктивний характер. Ліквідація
великих товарних господарств, якими були колективні госпо-
дарства, унеможливили продуктивну й ефективну організацію
праці. У той час, коли здійснювалося реформування АПК, колек-
тивні господарства потрібно було перевести в акціонерні товари-
ства, кооперативи або в агрофірми, тобто зберегти велико-
товарне виробництво, а разом з ним сировинні зони численних
переробних підприємств. Подрібнення і роздача землі в приват-
ну власність не лише унеможливили в цілому ефективні форми
організації виробництва сільськогосподарської сировини, а й
розбалансували всю галузеву структуру АПК, зокрема науково
обґрунтовані сировинні зони та потужності переробних підпри-
ємств. Це призвело до збанкрутіння та закриття багатьох із них.
Особливо непоправної шкоди було завдано цукробуряковому,
плодоовочеконсервному, молоко- та м’ясопродуктовому ком-
плексам [6].

При цьому не можна зменшувати роль у розвитку економіки
та консолідації українського суспільства й інших міжгалузевих
комплексів. Так, руйнація машинобудівного комплексу та за-
криття численних збанкрутілих у силу об’єктивних та суб’єктив-
них причин підприємств легкої, харчової, деревообробної і хімі-
чної промисловості, обсягів капітального будівництва і зменшен-
ня виробництва продукції будівельної індустрії призвела до об-
вального скорочення робочих місць і появу мільйонів безробіт-
них громадян і декласування суспільства.
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Безробіття — це одна з найскладніших проблем держав із рин-
ковою економікою. Поява безробітних пов’язана як з об’єктив-
ними чинниками, зокрема модернізацією виробництва і збіль-
шенням продуктивності праці, та суб’єктивними — закриттям
виробничих підприємств та організацій соціально-культурного
призначення. На жаль, в Україні визначальну роль у формуванні
загальної кількості безробітних відіграє 2-й чинник. За останні 20
років у наслідок недолугих реформ в Україні були закриті сотні
підприємств, що призвело до обвального скорочення робочих
місць і формування мільйонів безробітних громадян і декласу-
вання суспільства. Відсутність в Україні чіткої програми страте-
гічного соціально-економічного розвитку, залучення як внутріш-
ніх, так і зовнішніх інвестицій та створення нових робочих місць
не вселяють упевненість у громадян, які втратили роботу, в те,
що державні органи нададуть їм допомогу у працевлаштовані.
Тому в центрах зайнятості реєструється лише близько п’ятої час-
тини тих, хто втратив роботу. Це так звані офіційні безробітні,
які отримують від держави невелику матеріальну допомогу та
допомогу в пошуках роботи. Але переважна частина тих, які
втратили роботу, не покладається на державні органи, а самос-
тійно веде пошуки праці, як правило, за межами України: в Росії,
в країнах Західної Європи і навіть за океаном.

Про цих безробітних мало знають державні органи соціально-
го забезпечення, зокрема їх точну кількість, стать, освіту, вік, міс-
це перебування за кордоном. Першочерговим завданням держави є
розробка і впровадження в життя програми соціально-економіч-
ного розвитку, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій для
прискореного зростання виробництва та створення нових робо-
чих місць і повернення безробітних громадян у країну. Держава
повинна забезпечити цим громадянам умови для праці — не гір-
ші, як ті, що вони мали за кордоном. А також гідну заробітну
плату і соціальний захист. Ці люди можуть стати основою фор-
мування середнього класу, який і зможе консолідувати суспіль-
ство на базі тих цінностей, які пізнали ці люди, проживаючи за
кордоном.

Відтік мільйонів громадян працездатного віку в пошуках ро-
боти за кордоном, часто з вищою освітою, знекровлює інтелекту-
альний і фаховий потенціал України та різко зменшує потенційні
можливості держави для її подальшого поступального і динаміч-
ного соціально-економічного розвитку. Водночас погіршується
моральний і духовний стан суспільства, його віра як у сьогоден-
ня, так і в майбутнє своїх дітей.
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Поступальний і ефективний соціально-економічний розвиток
України неможливий без наявності як внутрішніх, так і зовнішніх
інвестицій. Іноземні інвестиції в економіку України надходять в
основному із «офшорів», на кшталт Кіпру, а не із технологічно
розвинутих країн. Так, на 1 січня 2005 р. лідером за обсягом інве-
стицій в економіку України були США (13,2 %) і наступним за
показником був Кіпр (12,2 %), а на 31 грудня 2012 р. показник
змінився на користь Кіпру (31,7 %), що сягає обсягів інвестицій
ФРН (11,6 %), Нідерландів (9,5 %), Австрії (6,2 %) та Великої
Британії (4,7 %) разом узятих. Позицію великих інвесторів за-
йняла Російська Федерація (7 %), тоді як США взагалі не було
віднесено до зазначеного кола [15, 15]. Відсутня програма фор-
мування спеціальних або вільних економічних зон і створення
сприятливого економічного та юридичного середовища для будів-
ництва в них спільних підприємств з розвинутими країнами. Залу-
чення і використання високотехнологічних підприємств зі згада-
них країн є одним з найефективніших чинників підняття еконо-
міки менш розвинутих країн. Зокрема, більшість країн Східної,
Південно-Східної і Південної Азії саме за рахунок технологічних
інвестицій Японії, США, країн Західної Європи здійснили швид-
кий стрибок до індустріального суспільства та підняли добробут
свого населення. Внутрішні інвестиції цих країн, а також багатих
нафтовидобувних держав узбережжя Перської затоки і країн Ла-
тинської Америки і навіть Африки вкладаються в соціально-
економічний розвиток.

Водночас більшість українських олігархів, заробляючи мільярдні
статки в Україні, переважну частку їх вивозять в банки офшорних
зон і скуповують у багатих країнах дорогі маєтки, не пов’язуючи
своє та майбутнє своїх дітей з Україною. Отже, найбагатші люди
держави роблять деструктивний внесок і детермінують процес
розконсолідації українського суспільства. Необхідно зобов’язати
український бізнес вкладати не менше 50 % прибутків, заробле-
них в Україні, в розбудову її економіки.

Важливим завданням державних інститутів України є розроб-
ка і впровадження в життя Програми стратегічного, економічно-
го, соціального і духовного відродження українського суспільст-
ва. Для цього необхідно змоделювати ефективну економіку
України та її регіонів у сучасному глобальному просторі, а також
у європейському ринку товарів і послуг, використовуючи влас-
ний досвід і досвід успішних розвинутих країн світу. Усі уряди
незалежно від партій, які в них представлено, зобов’язані вико-
нувати цю програму, не міняючи її стратегії, а лише вносячи де-
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які тактичні зміни залежно від внутрішніх і зовнішніх чинників,
які можуть виникати в процесі цього розвитку. Як показує досвід
постіндустріальних країн, лише соціально скерована розвинута
економіка з потужним динамічним бюджетом і пенсійним фон-
дом, демократичний устрій з відсутністю корупції та верховенст-
вом права та обов’язковою відповідальностю всіх перед законом
незалежно від посад здатні забезпечити соціальний захист і висо-
кий рівень добробуту всіх верств населення та об’єднати все
українське суспільство.

Згідно з соціологічними опитуваннями, українці мають три
основні мрії: високий рівень добробуту, щастя і благополуччя ді-
тей, міцне здоров’я та можливість його підтримувати. Потрібне
створення відповідних умов у суспільстві, які зможуть перетво-
рити мрії українців у реальну дійсність і здатні консолідувати в
єдине ціле все населення України. І лише консолідоване суспіль-
ство здатне побороти ті проблеми, які є перешкодою в розбудові
цивілізованого, високогуманного, економічно і соціально розви-
нутого громадянського суспільства та забезпечити його всебіч-
ний розвиток.
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2.7. Ðåë³ã³ÿ ³ ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿: åâîëþö³ÿ
ðîë³ ó çì³íþâàíèõ ³ñòîðèêî-ïîë³òè÷íèõ êîíòåêñòàõ

Â. ª. ªëåíñüêèé, Â. Ä. Áîíäàðåíêî

Релігія відігравала складну роль у процесі формування україн-
ської політичної нації: українське націєтворення пам’ятає і ціл-
ковите ігнорування релігійного чинника політичними елітами, і
надактивне залучення релігійної риторики і релігійних інституцій
у національне будівництво.

Предтечі та батьки українського націоналізму не розглядали
релігію як істотний чинник формування української нації, хоча
цілком виразно вказували на її демаркаційний характер у процесі
етнічної ідентифікації. («Хто був католиком, — писав, наприклад
М. Костомаров, — той був уже поляком; хто вважався і звався
русином, той був православним, і приналежність до православної
віри була очевидною ознакою приналежності до української на-
родності»). Навіть П. Куліш, один з авторів перекладу Біблії
українською мовою, переконаний у тому, що без Божої руки не-
можливе українське пробудження, писав про «церковну болгар-
щину, що туманила український народ» і цілком у річищі народ-
ницької традиції, яку він же і критикував, говорив про нещастя
поділу народу на «касти» в результаті хрещення Русі.

М. Драгоманов у «Чудацьких думках про українську нацiо-
нальну справу» дуже визначено писав: «Очевидно, що теперішні
релігії, як продукт культурно-історичного процесу інтернаціональ-
ного, ніяк не можуть входити в ряд ознак національних. Обертаю-
чись спеціально до нас, русинів-українців, важко навіть сказати,
яка, власне, віра в нас може вважатися за фактично національну?
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Одні з наших народовців вважають за нашу народну віру право-
славіє, другі — унію, треті — навіть римський католицизм... Тим
часом, коли наші націоналісти кланяються як національним свя-
тощам то православію, то унії, залишені ними без уваги штунди-
сти на Україні московляться, русини римського обряду в
Ц[арстві] Польськім і Галичині полячаться, а русини-протестанти
на Угорській Русі становляться словаками».

Для Миколи Міхновського (1873—1924), чиї праці тривалий
час були основоположними документами цілих поколінь україн-
ських націоналістів, з релігії ще належить зробити будівельний
матеріал для формування нації, а поки що «не тільки панує над
Україною цар-іноземець, але й самий Бог став іноземцем і не знає
української мови». Інший ідеолог українського націоналізму, го-
лова ідеологічної комісії І Конгресу українських націоналістів
Ю. Вассиян обережно писав у своїй статті «До головних засад
українського націоналізму» (1928): «Націоналізм не зв’язує себе ні
з якою окремою формою духовного життя як головним моментом
визначення його цілісного образу, а тому релігійна ділянка не яв-
ляється внутрішнім предметом його програми, але тільки одним
із організованих виявів у житті нації, щодо нього займає він своє
відношення поряд з іншими головними ділянками національного
життя. Метою довшого зупинення була потреба виявити в релігії
мотив людської волі до особистого здійснення, як засадничий
рушій, спільний усім формам життєвого проявлення, та зробити
тим чином спір поміж логікою й цілями емпіричного життя та
трансцендентними ідеалами, що їх протиставить релігія першим
як вартості засадничо іншого порядку, — неоснованим суттєво,
але тільки формально» [1, c. 153].

Природно, що соціалістичні переконання, надзвичайно сильні
наприкінці XIX — у першій чверті XX ст. серед українських дія-
чів, визначали їх досить прохолодне ставлення до релігії. В очах
українських, як, утім, і інших європейських радикалів того часу,
релігія несла на собі карб затхлості, глибокої провінційності і
приреченості. Українська еліта, як і еліти інших недержавних на-
родів, прагнула «розбудити, струснути» масу, і незрівнянно охо-
че говорила про свободу і звільнення, про натиск і силу, ніж про
покаяння або смирення. Неувага й навіть вороже ставлення до
Церкви чільних українських діячів було виявлене цілком виразно
соціалістичною Центральною Радою в 1917—1918 рр. У листо-
паді 1917 р. В. Вінниченко на прохання Всеукраїнської Право-
славної церковної ради про її офіційне визнання відповів, що він
соціаліст і принципово не визнає Церкви; голова Центральної Ра-
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ди М. Грушевський на прохання відкрити Секретаріат церковних
справ кинув знамените: «Обійдемося без попів!» [2, c. 43—44].

Природно також, що православ’я, принаймні із середини XIX
ст., усвідомлювалося українськими діячами як чинник, що ніве-
лює національну самосвідомість українців, незалежно від особи-
стих релігійних почуттів цих діячів, — добре відомі, наприклад,
їдкі зауваження Т. Шевченка з приводу «суздальських ідолів» і
«візантійства» загалом.

Але ще більш істотним для них у цьому контексті була конфе-
сійна розірваність України. Як доводить Р. Шпорлюк, національ-
на свідомість українців формувалася тими, хто не бажав бути ані
поляком, ні росіянином тоді, коли росіяни і поляки, формуючи
власні модерні нації, протиставляли себе Заходові. «Український
проект» постав з усвідомлення вихідцями з Малоросії того, що
російська модернізація їм не підходить. Історична пам’ять нада-
вала їм наснаги уявити власний шлях до Європи і формулювати
свій «український проект». Причому в цьому проекті було заре-
зервовано місце для Галичини, яка після довгих роздумів вирі-
шила до нього приєднатися. Цей намір означав набуття більших
культурних ресурсів, яких бракувало збіднілим і соціально при-
ниженим русинам, перспективу стати членами більшої, ніж поль-
ська, нації, але й водночас союз з православними проти католиків
[3, c. 240, 245—255]. Ще раз підкреслимо, що «український про-
ект» був сформульований неасимільованою українською культур-
ною елітою у Великій Україні, де збереглася пам’ять про козаччи-
ну й автономне буття Малоросії часів Гетьманщини. Це істотно
коригує уявлення про цей проект як про «австрійську (польську)
інтригу» й вирішальну роль Галичини в його розробці1 [4].

Український націоналізм поставав і як реакція на спроби мо-
дернізації панівних стосовно України націй. Ця модернізація за-
гострювала асиміляцію та руйнувала аграрний культурний тип,
цінності якого були домінантними для багатьох українських ін-
телектуалів. Відтак народжуваний український націоналізм мав
би звертатися до релігії як до надзвичайно важливого аспекту
кожної традиційної культури. Водночас дві конституюючі скла-
                     

1 Уявлення про виключно галицький характер прагнень до української незалежності
надзвичайно живуче. Відомий російський філософ А. Ципко пише: «Включення Західної
України до складу СРСР було міною уповільненої дії, що повинна була привести спочат-
ку до галицизації української еліти, а потім до проголошення незалежної України. Не
випадково духовним лідером нової незалежної української держави був галичанин Чор-
новіл». Тим часом В. Чорновіл, як і дуже багато діячів «культурного етапу» останньої
фази формування української нації, народився саме в Центральній Україні — в Черкась-
кій області (авт.).
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дові релігійної частини національного конструкту — Православ’я
як символ козацьких повстань, визвольної боротьби та боротьби з
унією, і Унія як демаркаційний феномен, що захистив галицьких
русинів східним обрядом від спольщення й конфесійним вододі-
лом від русифікації, — очевидно суперечили одна одній. З іншо-
го боку, «реактивний» чинник польського і російського націона-
лізмів спонукав українських інтелектуалів до формування
власного проекту, який вимагав абстрагування від релігійних
відмінностей «двох Україн».

Саме тому для І. Франка релігія в контексті створення
української нації — це в жодному разі не будівельний матері-
ал, а передусім і винятково — серйозна проблема. У перебігу
національного будівництва галицькі українці мали подолати
опір «наших клерикалів», тобто уніатського духовенства, для
якого «Збруч є далеко глибшим кордонним ровом, ніж Сян або
Вислок» (стаття «Українські партії у Галичині»), а також пере-
бороти конфесійні забобони, якими була отруєна система осві-
ти. («Одвертий лист до галицької молодежі»). Те, що греко-
католицьке духовенство у своєму «клерикальному українізмі»
не може піднестися над православно-католицькими розбіжнос-
тями, робить цей українізм в оцінці Франка «політичним інди-
ферентизмом».

Практично одночасно М. Грушевський попереджає галичан
і великоукраїнців, що впродовж 20—30 років вони можуть
отримати дві національності на одній етнографічній основі,
подібно до того, як дві частини одного сербського племені да-
ли розвести себе релігійним та іншим обставинам до повного
відчуження [5].

До якого ступеня нова уявлювана спільність могла видобувати
з релігії матеріал для своєї легітимації? Очевидно, Греко-
Католицька церква відіграла серйозну роль у процесі кристаліза-
ції ідентичності галичан. До кінця XIX ст. греко-католицькі свя-
щеники домінували в середовищі галицьких українських діячів.
1890 р. у Галичині не було жодного світського за походженням
інтелігента [6, c. 78]. Зрештою саме церква виокремила «з’єди-
нених русинів» з православного моря віровизнанням і з като-
лицького — обрядом, відкинувши зрештою, хоча й не без вагань і
відкатних кроків, три гіпотетичні моделі галицького розвитку —
москвофільський1 [7, p. 167], польський та австро-русинський і

                     
1 Як пише І.-П. Химка, москвофільство було, власне, реакцією зраджених Віднем

русинів, яких віддали під польське володарювання. Той же Йосиф Сембратович бачив,
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підтримавши народовство — тобто власне український рух [8, c.
77, 80—81]. Церква довго й неохоче розставалася зі своїм моно-
польним впливом на селянство, певний час вона боролася і проти
народної мови, і проти народжуваної світської української еліти.
Зрештою й народовці не відразу відмовилися від радикальних ан-
тиклерикальних заяв, усвідомивши, що не зможуть надихнути
своїми ідеями селянські маси без допомоги духовенства, й пішли
на компроміс із ним.

Складніше з православ’ям. Твердження, відповідно до якого
воно не могло відіграти тут скільки-небудь значної ролі, оскільки
не опозиціонувало українську націю, що формувалася, від най-
більш значущої для неї референтної спільноти, яка перебувала в
полі православної культури, тобто від росіян (у нинішньому ро-
зумінні), потребує уточнення. По-перше, Російській православній
церкві так і не вдалося знівелювати шкідливу, на думку російсь-
ких архиєреїв, самобутність українських єпархій. По-друге, з по-
ля зору в даному разі вислизає надзвичайно важливий чинник
східноєвропейської історії — польський. Цей чинник для Украї-
ни XIX і навіть початку XX ст. абсолютно не скасовується поді-
лами Польщі і знищенням її державності. Більша частина XIX
ст., навіть після польського повстання 1863 р., проходить на Пра-
вобережній Україні під знаком жорстокого антагонізму польської
шляхти й українського селянства. І, природно, цей антагонізм не
міг не бути забарвленим у конфесійні тони. Прикметно, що «хло-
помани», тобто українські діячі — вихідці з полонізованих помі-
щицьких сімей, вважаючи необхідним повернутися у «свою наці-
ональність», переходили з римо-католицизму у православ’я
(В. Антонович, Тадей Рильський, батько Максима Рильського,
К. Михальчук). Політика царського уряду незмінно спрямовува-
лася на ослаблення польського домінування (а також єврейського
впливу) на Правобережній Україні, стримування Католицької
церкви у краї і зміцнення тут Православної церкви та «російсько-
го елемента».

Православні священики аж до останньої чверті XIX ст. пере-
бували у значній залежності від польського дворянства, їхні
спадкоємці нерідко переходили в католицтво, а ще частіше шу-
кали собі після семінарії місце на державній службі. Священика-
ми ставали, отже, не найбільш талановиті та здібні семінаристи.
Навіть після поразки польського повстання 1863 р., коли вся не-

                     
що його люди втратили надію, в них немає захисників ані в Римі, ні у Відні; польські
єзуїти і польський лейтенант y Галиції мають вплив, а русини не мають жодного.
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рухомість і кошти Римо-Католицької церкви були переведені в
розпорядження казни, православні священики стали одержувати
платню, що перевищувала утримання духовенства внутрішніх
єпархій, і була розгорнута православна місія, католицькі позиції у
краї залишалися надзвичайно сильними. Після 1905 р. це стало
особливо очевидним. У 1906 р. архиєпископ Волинський повідо-
мляв Синоду, що загальна кількість православних, «спокушених»
ксьондзами, у 12 разів перевищувала число зворотних переходів.
У наступному 1907 р. цей розрив скоротився в єпархії до чотири-
разового [9].

Що ж до зміцнення «російського елемента», точніше, елемен-
та великоросійського, якщо говорити в поняттях того часу, то в
Південно-Західному краї імперії його тоді практично не було.
Український, або малоруський елемент переважав абсолютно.
Навіть у 1897 р., після спроб обрусіння краю, російськомовне на-
селення складало лише 3,5 % усього населення Волинської губер-
нії, 3,3 % — Подільської і 5,9 % — Київської. До початку 1910-х
рр., на думку багатьох істориків, причому не лише українських
[10], православне духовенство стало на Правобережній Україні
промотором великоросійської ідеології. Але для українських се-
лян православ’я в демаркаційному вимірі як і раніше лишалося
антипольским і антиєврейським, а не антиросійським ідентифіка-
ційним маркером. Великорос був для волинського або подільсь-
кого селянина абстрактним начальником, з яким він практично
ніколи не зустрічався. Православ’я було для цього селянина му-
жицькою вірою, етнічні форми якої у дуже незначному ступені
піддавалися змінам у перебігу кампаній боротьби зі «шкідливими
своєзвичаями», які періодично проводилися великоросійськими
архиєреями. Загалом же наявність потужної польської альтерна-
тиви російському впливу об’єктивно послабляло русифікаторсь-
кий потенціал імперської політики в Південно-Західному краї.

Розглядаючи далі православ’я як чинник у процесі формуван-
ня української нації, слід передусім нагадати, що Малоросія віді-
грала видатну роль у процесі перетворення московського право-
слав’я на православ’я Російське. Малоруський церковний вплив
досить добре відомий, задокументований і досліджений — голов-
но К. Харламповичем, який, до речі, одержав вчений ступінь док-
тора богослов’я за працю «Малороссийское влияние на велико-
русскую церковную жизнь» (видана в 1914 р. у Казані). У набага-
то меншому ступені вивчено зворотний вплив — Російської
церкви, що одержала щеплення київського бароко, на українське
селянство в XIX ст. Тобто цілком задовільно вивчено історію цер-
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ковної уніфікації, що знищувала специфічний характер організації
Київської митрополії до її інкорпорації у склад Московського па-
тріархату, описано процес нівеляції богослужбових, архітектур-
них особливостей, «виправлення» церковних книг, зміну месяце-
слова, завзяту боротьбу за введення російської вимови церковно-
слов’янської мови й борід духовенства, що довго не приймалися
в Україні. Незрівнянно слабше вивчено вплив цих зусиль на гли-
бинні шари духовного життя українського селянства та його са-
моусвідомлення.

М. Грушевський оцінював цей вплив, причому не тільки в пер-
спективі формування нації, цілком негативно. Він стверджував,
що, починаючи із середини XIX ст., в українське село замість
кліру, що тримався старих традицій, приходять вихованці нових
шкіл, причому уряд розподіляє «московський елемент» на найба-
гатші міські парафії, а відтак — і на кращі сільські. Істотним
чинником, писав М. Грушевський, було скасування обрання ду-
ховенства, а до того ж вигнання «народної» мови з проповіді,
відрив духовенства від селянської маси й викорінювання в Церк-
ві всього, що не відповідало «московським зразкам». Селянство,
стверджував він, дедалі гостріше відчуває в духовному стані
«елемент чужий і ворожий, одну з категорій визискувачів селян-
ського поту», й усі були незадоволені офіційною церквою, яка
спричинилася до появи і зростання євангельських рухів на півдні
України [11, c. 153—157].

Про наявність прямого зв’язку між священиками, які відірва-
лися від народу й засвоїли «панський шик», і поширенням
«штунди» соковито писав І. Нечуй-Левицький (див., наприклад,
його оповідання «Афонський пройдисвіт»). Однак це, здається,
ще не вся картина. З. Когут у своїй книзі «Російський централізм
і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760—1830»
(К.: Основи, 1996), наприклад, звертає увагу на таке парадоксаль-
не явище. З одного боку, на Гетьманщині загалом не було запро-
ваджено адміністративні практики, закони, систему податків (зо-
крема подушного) та військову повинність, властиві Росії. Єди-
ною важливою українською інституцією, яка, принаймні частко-
во, інтегрувалася в імперську структуру, була Православна церк-
ва. Але з іншого боку, саме церква на Гетьманщині продовжувала
зберігати свої місцеві мовні й літургійні особливості, а також ко-
ристуватися цілим комплексом майнових і звичаєвих прав, що
глибоко вкорінилися в українській правовій і соціальній систе-
мах. Спогади І. Власовського, В. Гарби, В. Зеньковського, А. Ло-
тоцького, В. Приходька та ін. свідчать про живучість «українсь-
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кої стихії» у середовищі духовенства України, передусім Право-
бережної, що успадковувало свої парафії від дідів, батьків, тестів
тощо і зберігало тут «старі звичаї». А. Лотоцький, який учився в
Подільській духовній семінарії у другій половині 1880-х рр., зга-
дував, що всі заходи з обрусіння не витиснули з ужитку українсь-
кої мови, котра була єдиною мовою спілкування між семінарис-
тами [12, c. 35]. І. Власовський навіть говорив про семінарії як про
«справжні розсадники українства».

Зрозуміло, що Православна церква не могла стати будителем
національної самосвідомості малоросійських селян і патроном
українського руху. А проте, переставши бути цілком «своєю», ця
Церква так і не стала цілком ефективним знаряддям русифікації.
При цьому видається, недостатньо говорити про глибоку прірву
між єпископатом і парафіяльним духовенством, відносну близь-
кість щонайменше частини нижчого духовенства до селян і наяв-
ність серед цієї частини не тільки народно-культурницької течії,
а й досить радикальних поглядів, а також несистемності русифі-
каторських зусиль з боку державної і церковної адміністрації.
(Про цю несистемність пише, зокрема, А. Міллер, порівнюючи
політику Франції і Росії з офранцужування Провансу й русифіка-
ції України, відповідно, не торкаючись, однак, церковної сфери)
[13, c. 71—87]. Слід гадати, що саме в релігійній сфері, де транс-
льовані з покоління в покоління символи і традиції набувають
статусу «вищих значень», антитеза іншим спільнотам формулю-
ється найбільш жорстко й безкомпромісно. Саме тут суперечка
про кількість пальців, якими накладається хресне знамення, під-
носиться на онтологічний рівень, ритуальні відмінності стають
нестерпними, а їх характер — сакральним. В усякому разі, праг-
нення до здобуття «своєї» Церкви з боку величезної селянської
маси в 1917 р. було потужним і дуже серйозним, незважаючи на,
здавалося б, невиразність ідентичності цієї маси. Філософ і цер-
ковно-суспільний діяч протоієрей В. Зеньковський згадував, як
вразила його тоді «вируюча українська церковна стихія»: «Я по-
бачив, що церковне українство сильне в селі, що в ньому дуже
напружено живуть прагнення до вираження в церковному житті
свого національного обличчя» [14, c. 39].

На післяреволюційному етапі Церква зі зрозумілих причин не
могла брати серйозної участі у процесі творення української іден-
тичності. Розгром інституціалізованої релігії у 1930-ті рр. (до
приєднання Західної України в УРСР діяло тільки 14 православ-
них храмів), знищення УАПЦ і Греко-Католицької церкви, масові
арешти духовенства, переслідування виявів народної релігійнос-
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ті, винятково люте саме в Україні придушення будь-яких проявів
зв’язку релігійного й національного, витравлювання навіть нага-
дувань про які-небудь несекулярні джерела української культури
величезною мірою маргіналізували Церкву й нищили середови-
ще, в якому зберігалися елементи етнічної тотожності, а також
національної ідентичності, що формувалася.

Але наприкінці 1980-х — на початку 1990-х цієї «стихії» вже
давно не було, її розтрощили жорна варварської сталінської мо-
дернізації з її голодомором, розселенням і розцерковленням. Для
радянської влади рішуче роз’єднання національного та релігійно-
го компонентів українства було характерним для усіх її періодів.
Їх єдності боялася і окупаційна німецька влада України — спря-
мовуючи свої зусилля на відродження релігійності в усіх її про-
явах як альтернативи комуністичному світогляду, окупанти жор-
стко забороняли відродження національно орієнтованих церков-
них структур, що могли підтримати ідею утворення незалежної
Української держави на окупованих землях, а це ніяк не входило
в плани німецьких властей. (Про аналогічні підходи свідчить і
еволюція взаємин гітлерівської окупаційної адміністрації з україн-
ськими греко-католиками.)

Повоєнний етап формування української нації визначався
чинниками, де церковна складова, по суті, була цілком відсутня:
об’єднанням практично всіх етнічних українських земель у скла-
ді УРСР, а також подвійною інституалізацією української етніч-
ності — у рамках квазідержавного утворення і фіксованої у пас-
порті «національності» кожного індивіда. Український етнос
позбувається своєї неповноти: у нього з’являється управлінська,
культурна, наукова еліта, він стає більшістю в містах України.

Постійно посилювана централізація управління всіма сферами
громадського життя й послідовна «совєтизація», що мала в
1970—1980-х рр. уже більшою мірою «російське обличчя», при-
душення будь-яких проявів українського націоналізму, стимулю-
вання всесоюзної мобільності українців, активне залучення їх у
процес партійно-державного, промислового, наукового й культур-
ного будівництва в інших республіках СРСР, природно, розмивали
українську ідентичність на користь «нової історичної спільноти
— радянського народу», але не підривали її цілком [15, c. 7—8].

«Українська редакція» радянської церковної політики скеро-
вувалася на беззастережне роз’єднання релігійних і національ-
них інспірацій, придушення найменшої інституалізації національ-
но-релігійних рухів та використання об’єктивно доцентрових ре-
лігійних інституцій для асиміляції в них української складової.



367

В самій Україні, де діяло дві третини всіх православних громад
на території СРСР і 9 з 16 монастирів РПЦ, приблизно 40 % усіх
пізньопротестантських громад і майже 40 % офіційно зареєст-
рованих «служителів культу» Радянського Союзу, на релігійну
й національну політику українського керівництва дуже серйозно
впливала, звичайно, політика Кремля. Геополітичне значення
України, її потенціал у загальносоюзному виробництві завжди
зумовлювали особливий контроль за республіканським керівни-
цтвом з боку Москви. В. Ленін, а згодом Й. Сталін та інші керів-
ники СРСР жорстко реагували на найменші спроби прояву са-
мостійності лідерів Радянської України1. У ролі «перших осіб»
сюди направлялися (підбиралися) функціонери, здатні на безза-
стережне проведення «генеральної лінії» центру. Унаслідок
цього в Україні склалася політична традиція більш неприми-
ренного ставлення до національних і релігійних рухів, культур-
них новацій, вільнодумства інтелігенції, аніж навіть того вима-
гали у Москві.

Ортодоксальну позицію в релігійному питанні займав і
В. Щербицький, який очолював компартію України з 1972 до
1989 рр.2 [16, c. 174]. Партійні функціонери республіки неодно-
разово висловлювали занепокоєння непропорційно високою пи-
томою вагою релігійних громад України у загальносоюзному
масштабі і рішучість змінити стан речей. Політика стосовно ре-
лігійних інституцій, створених національними меншинами (єв-
реї, поляки, угорці), ґрунтувалася на роз’єднанні етнічного і
конфесійного компонентів, перешкоджанні консолідації націо-
нальних груп на релігійному ґрунті, нейтралізації впливу релі-
гійних закордонних центрів. Така політика об’єктивно мала силь-
ний антинаціональний характер, оскільки більшість етнічних
меншин не мала світських офіційних національно-культурних
структур і здійснювала етнічну ідентифікацію через релігійні
інституції.

Спротив таким антинаціональним виявам мав, звичайно наба-
гато більше значення, ніж оборона лише релігійних цінностей та

                     
1 На XI з’їзді РКП(б) (1922 р.) В. Ленін заявив: «Україна — незалежна республіка, це

дуже добре, але в партійному відношенні вона інколи бере — як би ввічливіше вислови-
тися? — обхід, і нам доведеться до них дібратися, тому що там сидить народ хитрий і
ЦК — не скажу, що нас дурить, але якось трохи відсовується від нас». — Ленин В. И.
Полн. собр. соч. — Т. 45. — С. 105—106.

2 Реальна церковна політика, яку здійснював В.В.Щербицький, не дає підстав при-
єднатися до оцінок, що їх дає колишній помічник першого секретаря ЦК КПУ
В.Врублевський. Він доводить, що В.Щербицький ужорсточував ставлення до церков і
віруючих під тиском «московських бояр».
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інституцій, він виходив з кількох головних середовищ. Передусім
це народна релігійність, яку було серйозно підважено, але не ви-
корінено. У статистичному звіті Ради в справах релігій при Раді
Міністрів СРСР за 1984 р. вказувалося, що впродовж року в
Україні було здійснено майже 178 тисяч хрещень, з охрещених
1392 були школярами, а в 2525 випадках хрестилися дорослі,
причому число хрещень дорослих постійно зростало навіть за
офіційними повідомленнями. Не могли також приховати те, що
Церква супроводжує в останню путь більшість померлих. В Іва-
но-Франківській області в 1984 р. було відспівано 69,6 % помер-
лих, в Львівській — 65,7 %, у Сумській — 64,8 %, Тернопільсь-
кій — 62,9 % [17, p. 299—300, 302]. В інформаційному звіті
Уповноваженого Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР
по УРСР за 1973 р. згадується, між іншим, що в Хмельницькій
області у дні найшанованіших релігійних свят у богослужіннях
бере участь до 240 тис. молящих, тобто більше 20 % дорослого
населення області [18, c. 273]. Цифри ці були дуже істотно зани-
женими як через прагнення місцевих партійних комітетів і орга-
нів влади «прикрасити» реальний стан речей і зробити його
більш відповідним очікуванням ідеологічного апарату, так і через
поширення неофіційного, а також таємного здійснення релігій-
них обрядів.

Важливим вогнищем опору було політичне дисидентство, рух
за права людини в Україні, який обстоював і релігійні права осо-
би та спільноти, рідну мову, релігійні традиції, зрештою — люд-
ську гідність.

Водночас ситуація опору в Україні була вельми відмінною від
тієї, яка існувала в багатьох інших комуністичних країнах і навіть
республіках СРСР. Режим не залишав жодного простору для пуб-
лічного виразу неофіційних, не говорячи про опозиційні, суспіль-
но-політичних поглядів. Клуби інтелігенції, інституалізовані не-
марксистські громадсько-культурні рухи на зразок тих, що віді-
грали свою роль в «мобілізації совісті» громадян Польщі чи Схі-
дної Німеччини, а також хоча б некомпліментарні стосовно
режиму медіа, були тут неможливими за визначенням. Так само,
як і, починаючи від 1970-х рр., вияви націонал-комунізму, котрі
були достатньо виразними у закавказьких республіках. В обмін
на цілковиту лояльність Москві, придушення антикомуністичних
виступів і ритуальні обіцянки викорінювати «залишки буржуаз-
ного націоналізму», керівники радянських Грузії та Вірменії зміц-
нюють, по суті справи, «свої» націоналізми. Грузинська і Вірмен-
ська церкви, які відіграли визначну роль у формуванні грузинсь-
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кої і вірменської ідентичності, отримують відносно більші на за-
гальнорадянському тлі можливості — оглядачі навіть говорять
стосовно кінця 1970-х рр. про «друге хрещення Грузії» 1 [19,
p. 307].

Україні не дозволялося навіть чогось на зразок від певного ча-
су формульованої російськими письменниками нової редакції
«почвенничества» з його виразним пафосом спротиву денаціона-
лізації російського народу. Подібний пафос на захист власного
народу, його історичної, культурної і духовної спадщини для
українських інтелектуалів означав вихід не лише за дозволені
ідеологічні рамки, а й за рамки карного кодексу.

Нарешті, народно-релігійним анклавом, потужність якого
важко переоцінити, де продовжували зберігатися елементи наці-
ональної ідентичності і спротив радянській церковно-національ-
ній політиці, стали як «невозз’єднані» українські католики схід-
ного обряду — священики, ченці й черниці, миряни, чия релігій-
на діяльність мала підпільні форми2 [20, p. 284], так і приєднані
до Руської православної церкви, але не абсорбовані нею греко-
католицькі парафії та частина православних, ніяк не повязаних з
греко-католиками. З 1960-х pp., після особливо руйнівної для
України хрущовської кампанії викорінення інституціалізованої
релігійності, уніатська Галичина стає краєм найвищої в СРСР
концентрації православних громад. У боротьбі із зовсім не гіпо-
тетичною «уніатською загрозою» галичанським парафіям дозво-
лялося зберігати традиційні українські риси; було засновано кіль-
ка парафій для мігрантів зі Сходу і Півдня України, але в інших
випадках зберігалася традиційна українська вимова церковно-
слов’янської мови поряд з місцевим діалектом у проповідях та
обрядах [21, p. 82—83].

Спеціально для «викорінення уніатства» створюється журнал
«Православний вісник». Незрівнянно менше порушені радянсь-
кою модернізацією Галичина, Волинь, Закарпаття та Буковина
зберігають сильні елементи традиційної культури з яскравою ет-

                     
1 Великою мірою це сталося можливим завдяки діяльності патріарха Іллі І, обраного

на Тбіліський престол 1977 р., який застосовував «мистецтво можливого» заради зміц-
нення церкви більш майстерно, ніж будь-який інший патріарх Грузії ХХ сторіччя.

2 Тут необхідно згадати, що у підпіллі перебували також переважна частина
п’ятидесятників України, свідки Єгови, адвентисти-реформісти, покутники, а також від-
носно нечисленні прибічники Ради церков євангельських християн-баптистів, які, однак,
чинили чи не найбільш запеклий спротив радянській церковній політиці. Наприклад, з
дев’яносто дев’яти випадків протесту радянських громадян на релігійному ґрунті, які
мали місце впродовж 1965—1978 рр. і про які стало відомо на Заході, понад 40 % вийш-
ло із середовища незареєстрованих баптистів.
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нічною коннотацією, в якій особливе місце належить храму і
священику. Хрущовська антирелігійна кампанія зустрічає тут
опір, часом досить потужний. Владі не вдається виконати «план»
закриття храмів: усього в Україні було закрито майже половину
всіх православних церков, але в Закарпатській області, напри-
клад, вдалося закрити лише 17 %, у Тернопільській — 36 %, у
Чернівецькій — 27 %, тоді як у Полтавській — 76 %, у Криму —
70 %, у Дніпропетровській області — 85 %, у Запорізькій — 91 %
[22]. Питома вага слухачів духовних навчальних закладів РПЦ —
вихідців із Західної України (переважно представників сільської
місцевості) була надзвичайно високою1 [23, с. 42; 24, с. 69]. Свя-
щеники звідти дедалі інтенсивніше обсідають парафії у Централь-
ній, Східній і Південній Україні та все більше — за її межами.
Єпископи-українці стають найбільшою за чисельністю «земляць-
кою» групою РПЦ [25, c. 15—19]; на Помісному соборі 1990 р.
двоє з них — митрополити Філарет (Денисенко) і Володимир
(Сабодан) балотувалися на Московський патріарший престол.

Можна було б очікувати, що після набуття Україною держав-
ності й за умови наявності тут досвідченої церковної еліти, пред-
ставники якої походили здебільшого із Західної України, незалеж-
на Православна церква конституюється відносно безболісно. Але
ситуація виявилася набагато складнішою. Вихід з підпілля греко-
католиків, перехід у Греко-Католицьку церкву більшості галиць-
ких православних парафій і радикалізація тут національного руху
стали серйозним викликом для тієї частини населення краю, для
якої православна ідентичність була не менш важлива, ніж ідентич-
ність національна. Відповіддю на цей виклик з їхнього боку стало
проголошення Української автокефальної православної церкви, що
позиціонує себе як по-справжньому українська православна церк-
ва, незалежна від закордонних центрів, передусім Москви й Рима.
На відміну від 1917—1921 рр., коли базою УАПЦ була Наддніп-
рянська Україна, її відродження на зламі 1980—1990-х рр. відбу-
валося головно в Галичині й у Києві. Через півроку після «відбу-
довчого» Всеукраїнського собору УАПЦ (5 червня 1991 р.) в
Україні діяло 939 громад цієї церкви, причому 96 % з них перебу-
вали у трьох галицьких областях [26, c. 86].

Відновлення УАПЦ викликало надзвичайно різку протидію
Московської патріархії і її Українського екзархату, який у вод-
                     

1 Наприклад, у середині 80-х pp. вони становили понад 50% слухачів Ленінградської
духовної семінарії. Численні студенти-галичани були виключно із сільської місцевості.
Відсутність городян пояснюється тим, що їх релігійність, передусім інтелігенції, була
пов’язана з Греко-Католицькою церквою.
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ночас з огляду на зростання загрози позиціям Руської церкви з
боку національно-церковного руху одержує новий статус —
Української православної церкви (УПЦ). В Україні таким чи-
ном діють вже дві Православні церкви; «великий український
компроміс» старої номенклатури й націоналістів, що зробив
можливим реальне утвердження української незалежності піс-
ля референдуму 1 грудня 1991 р., у церковній сфері відтак не
вдався із самого початку.

Досягнення компромісу між українськими елітами щодо полі-
тичного статусу України відбивається, однак, на позиції священ-
ноначалля УПЦ. Її предстоятель після програшу на виборах Мос-
ковського патріарха в червні 1990 р. остаточно пов’язує свою
кар’єру і майбутнє з політичним керівництвом УРСР. Собор
УПЦ, який відбувся 1—3 листопада 1991 р., тобто ще до референ-
думу про незалежність України, констатує, що «релігійна ситуа-
ція, яка склалася в Україні за умов незалежності Української
держави, вимагає від Української православної церкви нового
статусу. Собор вважає, що таким статусом повинна стати повна
незалежність і самостійність, тобто автокефалія…» [27]. Собор
формулює відповідне «смиренне» прохання до Московського па-
тріархату, що дістає підтримку з боку державного керівництва,
але Московським патріархатом відкидається.

У підсумку Православній церкві в Україні, на відміну від дер-
жави на її території, так і не вдається легітимно стати незалеж-
ною й домогтися визнання цієї незалежності Повнотою Право-
слав’я. Набуття Україною державності стало можливим далеко
не в останню чергу внаслідок ослаблення союзного центру, в чо-
му активно брала участь і російська еліта. Церковний же центр не
тільки не був послаблений, а й, навпаки, — посилився, і його по-
силення було підтримано як союзною, так і ще більшою мірою
російською адміністрацією, що прийшла їй на зміну. Цей центр
зберігав діючі й легітимні з погляду канонічного права важелі
впливу на ситуацію в Україні. Причому відсутність у церковному
праві механізму надання автокефалії/автономії, як і відсутність
консенсусу з цього питання між Помісними Православними цер-
квами, робило цю проблему практично нерозв’язною у повному
обсязі в скільки-небудь доступній для огляду перспективі.

Але головне те, що у православному середовищі України із
самого початку не було одностайності щодо необхідності унеза-
лежнення Церкви. Передусім українська церковна ієрархія не бу-
ла зацікавлена в розриві з центром тією мірою, якою в цьому бу-
ли зацікавлені секулярні еліти, чия влада відтепер більше вже не
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обмежувалася московським керівництвом. Церковна незалеж-
ність не обіцяла їм таких можливостей, які відкривала перед світ-
ською владою незалежність країни. Більше того, частина архиє-
реїв побоювалася обмеження своєї влади в єпархіях та встанов-
лення всевладдя Київського митрополита. При цьому тиску з бо-
ку віруючих, що спонукав би їх до розриву з Московським патрі-
архатом, вони зазнавали тільки в західноукраїнських єпархіях.
Тиск з боку Московського патріархату, канонічні міркування, ро-
ками прищеплювана ідеосинкразія до «самосвятів-автокефаліс-
тів», непохитна позиція чернецтва виявилися відчутнішими чин-
никами.

Власне, зміни на політичній карті Європи, поява низки нових
незалежних держав потягли за собою також і прагнення усамо-
стійнення (або зміни юрисдикції) православних церков або їх ча-
стин у низці країн (Україна, Естонія, Молдова, Македонія). Адже
автокефалія для країн православної культури сприймалася — і
певної мірою сприймається нині — як опосередковане визнання
самостійності держави. Історія Грузії, Сербії, Болгарії свідчить,
що набуття тут церквами автокефалії синхронізувалося зі здобут-
тям державності, а втрата державності зрештою призводила і до
втрати автокефалії. При цьому в багатьох випадках (Греція, Мос-
ковське царство, Румунія) роль церкви в здобутті автокефалії не
була вирішальною порівняно з тією роллю, яку відіграла в цьому
процесі державна влада.

Українська держава, зацікавлена в незалежній Православній
церкві, намагалася сприяти цій незалежності, причому часом —
досить наполегливо. Керівництво держави виходило з того, що
духовний вплив на мільйони громадян країни релігійного центру,
який щонайменше не співчуває українській справі, становить сер-
йозну загрозу незалежності України1 [28]. До того ж, в умовах па-
діння старих цінностей і вивільнення дотепер пригнічених різно-
спрямованих зацікавленостей окремих прошарків і груп, відсут-
ності надійних інтеграторів Церква з її глибоко ешелонованою
структурою, століттями відпрацьованим механізмом трансплан-
тації доволі складних ідей у тканину масової свідомості набувала
особливої привабливості у політиків. Інтереси «ново-старої» і
                     

1 Цікаво, що такої думки дотримуються і деякі закордонні політологи. Зокрема,
Ален Безансон стверджує, що «міжнародний комуністичний рух у даний час ліквідова-
ний, його якоюсь мірою замінила духовна сила, що, однак, здатна діяти в набагато більш
обмеженій сфері — це державна Російська православна церква. Вона зберегла могутній
засіб тиску на те, що в Росії називають близьким зарубіжжям, тобто на Україну, Біло-
русь і деяку частину прибалтійських країн. Вона дає змогу впливати на православну ду-
гу Європи, тобто на Грецію, Румунію, Болгарію та Сербію».
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нової еліт тут збігалися; до того ж, перша була готова віддати
ініціативу націонал-демократам за підтримку і невтручання в
найцікавішу для неї сферу перерозподілу власності.

Держава гостро відчувала необхідність підтримки з боку
українського інституту, який забезпечує історичну тяглість, має
виразно нерадянський характер, користується довірою населення
і здатний на тій чи іншій основі консолідувати різні ідентичності.
Одначе спроби держави часто були ні ефективними для досяг-
нення поставленої мети, ані коректними з погляду збереження
громадянського миру й формування нової національної ідентич-
ності.

Специфічність кризи в українському православ’ї, а відтак і її
глибина порівняно з кризовими явищами у православних церквах
інших посттоталітарних країн, полягає у дуже істотній неоднорід-
ності православних України щонайперше у ставленні до націо-
нальної проблеми, вельми складних наслідках так званого «збру-
чанського розтину», загоєння якого вимагає чималого часу і по-
заекстремальних умов. Важко не помітити, що проблема право-
славної спільноти України є опосередкованим відбитком ширших
проблем: міцності новопосталої держави, рівня національної сві-
домості, духовного та морального здоров’я нації, політичної
культури суспільства і його культури взагалі, стану національної
еліти.

На масовому рівні міжправославне протиріччя дуже швидко
стало конфліктом ідентичностей. Причому це не тільки конфлікт
між українською та неукраїнською ідентичністю, а й, скажімо,
виразної української ідентичності з невиразною, що намагається
ототожнитися з православною культурною спільністю, стати
«просто православною» й тим самим щасливо уникнути відповіді
на хворобливе питання про «фінальну колективну ідентичність»,
про приналежність до певного етносу.

Дослідження, які здійснювалися в Україні, незмінно фіксували
парадоксальну, на перший погляд, річ: при тому, що УПЦ в єдно-
сті з Московським патріархатом має в 2,3 разу більше громад,
аніж обидві Українські церкви, що проголосили себе незалежни-
ми, різниця між тими, хто повідомляє про свою належність до
УПЦ МП та, з іншого боку, до УПЦ КП, є зовсім незначною. Так,
згідно з результатами масштабного загальноукраїнського дослі-
дження, здійсненого у рамках міжнародного наукового проекту
Region, Nation and Beyond (навесні 2013 р. опитано 6 тис. осіб в
усіх регіонах України), до УПЦ МП належить 22,3 % опитаних,
до УПЦ КП 18,8 % і до УАПЦ — 1,2 %. Інтерпретація цих ре-
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зультатів для тих, хто знайомий з реаліями релігійного життя
України, може бути тільки однією. У багатьох випадках декла-
руючи приналежність до Київського, а не Московського патріар-
хату, особа декларує свою ідентичність, яка має український век-
тор. При цьому 22 % опитаних заявили, що є «просто
православними». Це люди, які, з одного боку, не є послідовно
уцерковленими особами: вони незмірно рідше ходять до церкви,
ніж православні, які чітко повідомили про свою юрисдикційну
належність, вони також практично не мають зв’язків з певною
релігійною громадою. З іншого, це особи, для яких православ-
ність є ідентифікаційним маркером, що вказує на належність до
певного історико-культурної спільності.

Очевидно, що у принаймні трьох пострадянських республіках
— Білорусі, Росії й Україні — падіння СРСР виявило більш або
менш значний прошарок осіб, які відчували серйозні труднощі зі
своєю ідентифікацією [29, p. 1079—1104]. Опитування громадсь-
кої думки, здійснене Центром Соціс у 2000 р., виявило, що 39 %
опитаних ідентифікували себе передовсім з місцем проживання
(область, місто, село), 35 % — з Україною, 10 % — вважали себе
радянськими людьми і тільки 2 % відчували належність до Євро-
пи [30]. У дослідженні, здійсненому в Харкові і Харківській обл.
1995 р., «радянську ідентичність» не було виявлено серед юнаків
і дівчат, тоді як кожний десятий з їхніх батьків вважав себе ра-
дянською людиною [31].

Упродовж «нульових» ситуація ще більше змінилася. У
2013 р. на питання дослідження Region, Nation and Beyond ким Ви
себе передовсім відчуваєте, 85,9 % опитаних відповіли «україн-
цем» («однозначно так» плюс «скоріше так»); європейцями себе
вважали 31,7 % опитаних.

Водночас найвищий з-поміж країн Центральної та Східної Єв-
ропи релігійний плюралізм і конкуренція між центрами релігій-
ної сили не стали руйнівними факторами у справі творення
української політичної нації на сучасному для нас етапі цього
процесу. Передовсім усі головні актори релігійної сцени України
мають винятково загальноукраїнські, а не регіональні устремлін-
ня, про що неодноразово заявляли їхні лідери1. У такий спосіб
«українськість» стає потужним стрижнем ідентичності кожної з
Церков і релігійних організацій, що діють на території країни,
своєрідним спільним знаменником, що підноситься над конфе-
                     

1 Це є особливо прикметним у випадку УГКЦ, 80 % громад якої — в Галичині і ще
11 % — на Закарпатті і яка, одначе, дуже чітко артикулює та обстоює свій загальноук-
раїнський статус: див. серед іншого: [31, 32].
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сійними суперечностями та побічними впливами на них. Церкви
консолідуються в обстоюванні власних інтересів, які хай і не в
усьому, але дуже багато в чому збігаються з інтересами суспіль-
ними.

Попри високу конкурентність українського релігійного прос-
тору Церкви все ж зуміли сформулювати загальний запит до вла-
ди і власний порядок денний щодо найбільш злободенних суспіль-
них проблем. Об’єднані у складі Всеукраїнської Ради Церков і ре-
лігійних організацій, три православні, греко-, римо-католицькі та
Вірменська церкви, а також найчисельніші протестантські союзи
та об’єднання іудеїв і мусульман послідовно виступають з важ-
ливими ініціативами, закликами та зверненнями, які стосуються
найсерйозніших громадсько-політичних питань і ситуації в країні
[33—36]. Саме у відповідь на заклик ієрархів УПЦ МП, УПЦ КП,
УГКЦ було створено рух «Перше грудня», який проголосив сво-
єю метою «сформувати критичну масу громадян, здатних жити у
свободі і по правді, брати відповідальність за свої вчинки й утве-
рджувати моральну політику та спільне добро».

Очевидно відтак, що ключовим фактором, який визначить
роль Церков і релігійних організацій на сучасному етапі форму-
вання української нації, стане не їх діяльність з консолідації нації
на ґрунті спільних вірувань, звичаїв і символів, а здатність вису-
нутися в авангард глибоких громадських і моральних перетво-
рень. У цьому разі роль релігії для майбутнього України може
виявитися надважливою.
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îñíîâà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³

Î. À. Ðàõìàíîâ

Вивчення проблеми соціальних основ суспільства пов’язане з
прагненням зрозуміти, на чому базується його соціальний поря-
док і хто є підґрунтям цього порядку: які класи чи соціальні гру-
пи найбільше зацікавлені у збереженні встановлено у країні дер-
жавного ладу, соціальних відносин та соціальної структури. У
чітко структурованих суспільствах проблема визначення їхніх
соціальних основ є менш проблематичною. Доволі органічною
щодо цього є марксистська теза про виявлення класів, які конт-
ролюють засоби виробництва. Однак у перехідних, постсоціаліс-
тичних суспільствах з аморфною і розмитою соціальною струк-
турою, соціальною аномією та дезорієнтованістю населення
важко емпірично виокремити соціальні групи з їхніми власними
інтересами. Ця проблема часто-густо перегукується також із тим,
що в перехідних суспільствах існує латентна конкуренція між
соціальними силами, які сприяють модернізації та реформам, і
соціальними силами, які прагнуть реставрації попереднього су-
спільного укладу.

Проте поза увагою досліджень залишається соціальна верства
приватних власників, зародження якої збігається з початком пе-
рехідного періоду. Вже стало звичним наголошувати на нелегі-
тимній основі первісного накопичення капіталу, «прихватизації»,
фокусувати увагу на стрімкому розшаруванні населення. Не
вступаючи в дискусію стосовно проблем перехідного суспільст-
ва, які справді дошкуляють усім, усе ж потрібно мати на увазі,
що, крім традиційної тези про причетність робітників до ство-
рення додаткової вартості, підприємці-власники за рахунок інно-
вацій та організації виробництва також її створюють. Вони ство-
рюють робочі місця, оплачуючи працю громадян, платять подат-
ки до державної скарбниці, забезпечуючи функціонування дер-
жави. Великий бізнес має значний вплив на політичне та суспіль-
не життя країни.
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Після зруйнування Держплану СРСР українська промисло-
вість опинилася на межі цілковитої зупинки. Брак досвіду зава-
див українській владі за нових умов налагодити повний цикл від-
колотого від союзних республік промислового виробництва. І
лише здібність і спритність новоявлених бізнесменів зумовила
зімкнення розірваних ланцюжків дезорієнтованих виробників і
допомогла налагодити відсутні ланки виробництва. Адже ство-
рення нової економіки незалежної України відбувалося внаслідок
реорганізації несамоцінної частки радянського народного госпо-
дарства. До того ж, майже всі підприємства, які приватизувалися
у депресивний період (до 2000 р.), були збиткові. Несправедлива
приватизація з усіма її негативними рисами стала реальною аль-
тернативою, що запобігла соціально-економічній катастрофі в
країні. За короткий час в Україні виник потужний національний
капітал, здатний відродити економіку. Саме після вкладення кош-
тів ці підприємства почали приносити відчутний прибуток. Це по-
значилося на капіталізації підприємств. Концентрація українсь-
кого приватного капіталу зумовила формування нової статусної
групи — верстви власників великого приватного капіталу.

У міру утвердження економічної та політичної суб’єктності,
великий капітал має дедалі більше усвідомлювати власну відпо-
відальність за розвиток суспільства і долучатися до розв’язання
стратегічних питань життя країни. З великим капіталом пов’язана
поява феномену доброчинності й перетворення її на невіддільний
елемент функціонування суспільства. Основними стимулами ак-
тивізації меценатства, звичайно, є прагматичні потреби капіталу
у прихильності влади та суспільства. На тлі обмеженості фінан-
сових можливостей держави великий капітал поступово починає
перетворюватися на вагомого інвестора, який може позмагатися
за масштабами фінансування з державним бюджетом. Задля легі-
тимації неоднозначної діяльності великого капіталу в очах гро-
мадськості його представники активно впроваджують власну
суб’єктність у соціально-гуманітарній сфері України. Під конт-
ролем великих власників перебуває переважна більшість як дру-
кованих, так і електронних ЗМІ. Це дає їм змогу активно висвіт-
лювати власну благодійницьку діяльність. Створені з їхньої
ініціативи благодійні фонди спрямовують свою діяльність на ті
сфери, де фінансування з державного бюджету є обмеженим.
Широке висвітлення підтримки великими власниками популяр-
них видів спорту, де активність держави є мізерною, сформувало
стереотип їхньої незамінності. Менш розвинутим є формування
інтелектуального середовища задля ідеологічного обґрунтування
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соціально-економічної доцільності існування великого капіталу.
Утім, великий капітал посилює свій вплив на розроблення та реа-
лізацію державної політики за допомогою ідеологічного й аналі-
тичного забезпечення своєї діяльності в цьому напрямі, започат-
ковуючи системні зв’язки з українською наукою.

Враховуючи зміни у структурах власності та зайнятості в сек-
торах економіки, джерела наповнення державного бюджету з не-
державного сектора, а це податок на додану вартість, податок на
прибуток підприємств і податок з доходів фізичних осіб, стали
визначальними у функціонуванні українського суспільства. До
того ж, слід мати на увазі те, що у західних країнах левову частку
ВВП становлять податки з доходів фізичних осіб, натомість в
Україні державний бюджет здебільшого наповнюється за раху-
нок податку на додану вартість і податку на прибуток підпри-
ємств. У цих відмінностях криється причина повільного розвитку
громадянського суспільства в Україні. Основним джерелом мате-
ріальної бази українського суспільства є доходи з боку підпри-
ємств, які контролюються вузьким прошарком ділових людей.
Лише збільшення джерел матеріальної бази суспільства зможе
розширити соціальні основи суспільства.

Після набуття незалежності перед Україною постало завдання
реалізації демократичних перетворень. Досвід історичного роз-
витку свідчить, що люди, які володіють приватною власністю і
прагнуть реалізувати свій потенціал у підприємницькій діяльнос-
ті, з обережністю ставляться до втручання держави в життя лю-
дей. Як результат, бізнесмени зацікавлені у виборній владі, оскіль-
ки можливість змінити владу убезпечує від надмірного контролю
бізнесу політичним режимом. Не є секретом, що більшість полі-
тичних сил фінансується великим капіталом. Це, звичайно, ро-
биться у власних інтересах збереження вже набутих статків.
Жваве та непередбачуване політичне життя в Україні зумовлює
великий капітал одночасно підтримувати різні політичні сили,
що створює певний баланс у політичному розвиткові та запобігає
узурпації влади лише одним політичним угрупованням. Численні
виборчі кампанії додатково створюють тимчасові робочі місця
для населення. Водночас представники великого капіталу неод-
норазово ставали стабілізуючим чинником розв’язання політич-
них криз, оскільки надмірна радикалізація ставить під загрозу їх-
ню приватизовану власність. Інтереси великого бізнесу безпосе-
редньо сприяли уникненню політичної дестабілізації. У моменти
політичних загострень великий бізнес остуджував гарячі голови
політиків. Обстоюючи власні інтереси, представники вітчизняно-
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го капіталу стали усвідомлювати свою політичну й соціально-
економічну вагу в суспільстві.

Відмінний від постсоціалістичних країн Центральної Європи
процес приватизації зумовив формування власної національної
буржуазії, яка безпосередньо зацікавлена у збереженні суверені-
тету й стабільності нової держави, оскільки лише у власній, зде-
більшого ними контрольованій державі вони можуть почуватися
безпечно. О. Пасхавер стверджує, що наявність українських ве-
ликих власників є гарантією незалежності Української держави.
«Один з представників Світового банку якось сказав мені, що
Україна — це єдина постсоціалістична країна, яка має власний
великий капітал як соціальне явище. Звичайно, у будь-якій країні
є великий національний капіталіст, але у нас він свій, він визна-
чає політику великого капіталу. Він має свої інтереси, має части-
ну національного багатства. Я особисто оцінюю це як позитивне
явище. Чому? Бо, на мою думку, якщо ви маєте власний великий
капітал, ви є суб’єктом міжнародного поділу праці та економіч-
ної міжнародної спільноти. До мільярдерів не можуть ставитися
поблажливо. Будь-який мільярдер — це рівноправний учасник
міжнародної економічної спільноти. Якщо ви не маєте власних
мільярдерів, ви є полем для міжнародного економічного процесу,
але не суб’єктом. Це перший аргумент. Другий у тому, що наяв-
ність багатьох мільярдерів демократизує політичний процес,
оскільки у нас є достатньо грошей, аби діяли різні політичні си-
ли. І якщо в країні існують передумови для демократії і держава
готова до наявності різних політичних сил, то наявність великого
капіталу є фінансовою основою для такого роду реалізації цієї
демократизації. Звичайно, Росія не готова до такої конкуренції
політичних сил, — наявність мільярдерів мала. Але якщо Україна
готова, то помітні дуже чіткі відмінності між Україною та Росі-
єю» [1, c. 18].

У результаті переплетення економічних інтересів представни-
ків великого капіталу їхня власність розосереджена по всій тери-
торії України. Як наслідок, великі власники зацікавлені у терито-
ріальній цілісності та єдності України. До того ж навіть
марксистське вчення розглядало національний капітал як можли-
ву базу національної незалежності. Як зазначається у Великій ра-
дянській енциклопедії, «в деяких країнах, що розвиваються, на-
ціональна буржуазія перетворилася на панівний клас, наділений
політичною владою і відповідними економічними привілеями.
Спираючись на державну владу, вона змогла протиставити на
внутрішньому ринку і в рамках світового капіталістичного гос-
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подарства національні і свої класові інтереси міжнародному мо-
нополістичному капіталу» [2, с. 128]. Великий бізнес в Україні не
зацікавлений в інтеграційних процесах своєї країни як із Захо-
дом, так і зі Сходом. Більш конкурентоспроможні як у ресурсно-
му, так і в політичному сенсі російські олігархічно-фінансові
клани викликають настороженість у їхніх вітчизняних колег,
оскільки їм до душі їхня ексклюзивна участь у незавершеній
приватизації наявних у державі залишків привабливого майна.
Російські інвестори на відміну від західних швидко орієнтуються
в особливостях тіньових і корупційних технологій на пострадян-
ському просторі, до того ж маючи за собою енергійну підтримку
держави. Саме агресивна політика Кремля стосовно власних олі-
гархів, коли ставиться під загрозу легальність приватної власнос-
ті, відлякує ділові кола України. Показовим є той факт, що, не-
зважаючи на фінансування «проросійських» політичних проектів
східноукраїнськими фінансово-промисловими групами, на їхні
підконтрольні терени іноземний капітал, зокрема й російський,
не зумів проникнути. Не зацікавлені представники великого капі-
талу й у європейському напрямі, хоча прямо про це і не мовиться.
Адже поширення дії європейських інститутів на українську тери-
торію вимагатиме прозорості, деполітизації та, головне, декримі-
налізації основних фінансових потоків, що навряд чи приваблює
сучасних великих власників. Відома історія із реприватизацією
«Криворіжсталі» засвідчила обмеженість ресурсів вітчизняної
буржуазії за умови прозорості приватизаційного конкурсу. Одна-
че після остаточного завершення приватизації потреба виходу на
світові ринки зумовить ділові кола переглянути їхні ізоляціоніст-
ські погляди.

На відміну від іноземного капіталу національний капітал у силу
своєї територіальної локалізації свідомо (чи мимоволі) зміцнює
імідж своєї країни на міжнародному рівні. Неабияку роль національ-
ний капітал відіграв у підготовці до чемпіонату Європи з футболу у
2012 р. — побудувавши стадіони, вони позбавили аргументів для
можливого перенесення чемпіонату до іншої країни. З національ-
ним бізнесом пов’язані суттєві успіхи у спорті, зокрема у футболі.
Завдяки бізнесу світ знайомиться з досягненнями сучасного україн-
ського мистецтва. На кошти приватних меценатів запроваджено низ-
ку конкурсів, премій для обдарованої молоді. Національним бізнесом
фінансується реконструкція багатьох історичних пам’яток, придба-
но дороге та унікальне медичне устаткування.

На тлі стереотипів свідомості, зорієнтованих на патерналізм,
відсутності ініціативи, готовності до особистої відповідальності,
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верства власників великого капіталу заслуговує на увагу дослід-
ників, оскільки ефективність господарської діяльності в умовах
ринкової економіки залежить від готовності до ділової конкурен-
ції. Великі власники, незважаючи на певну незалежність у своїх
діях, стають залежними від постачальника робочої сили та спо-
живача. Це зумовлює відтворення специфічних соціальних від-
носин, які породжують нові системи цінностей; відбувається ін-
теріоризація великими власниками настроїв та інтересів інших
соціальних груп. З іншого боку, зайнятість у приватному секторі
вимагає від найманих працівників іншого підходу до власних
обов’язків і трудової дисципліни.

Підприємницький ризик, раціональне обрахування своїх дій
формує почуття відповідальності не лише за свій прибуток, а й за
ефективність виробництва, мотивацію найманих працівників і за
все суспільство. За глобальної фінансово-економічної кризи
2008—2009 рр. українські великі підприємці на відміну від своїх
закордонних колег здебільшого не звільняли працівників, а поси-
лали у вимушені відпустки, зменшуючи зарплати. Це був своєрід-
ний амортизаційний механізм, який сприяв адаптації працівників
до кризи та запобігав соціальній напруженості.

Ділове середовище на відміну від політичного є чи не найпер-
шим у бажанні подолати корупцію. Адже після набуття власності
та створення власної справи бізнесмени у міжособистісних сто-
сунках намагаються обстоювати принципи порядності та вільної
конкуренції, оскільки йдеться про їхні інтереси. Можна сподіва-
тися, що це прагнення згодом втілиться у запровадження в країні
справедливого правосуддя, на яке здебільшого нарікають бізнес-
мени. Адже після остаточної приватизації перед бізнесменами
постане питання збереження власності та бізнесу від переділу,
тому потреба у цивілізованих правилах сприятиме утвердженню
незалежності судової гілки влади.

Економічні та політичні перетворення в сучасній Україні
створили ситуацію, коли на роль політичного суб’єкта в суспіль-
стві може претендувати лише нечисленна верства великих влас-
ників великого капіталу, яка єдина отримала зиск від цих пере-
творень. Негативне ставлення до приватизації великих підпри-
ємств в українському суспільстві та слабкість юридичного захис-
ту набутої приватної власності змушує великих власників актив-
но взаємодіяти з владою та включатися в політичну боротьбу.
Участь великих власників в українській політиці відрізняється
від подібної діяльності їхніх колег як із розвинутих країн Захо-
ду, так і сусідньої Росії. У суспільствах західного типу політич-
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ним суб’єктом є клас приватних власників, який за посередниц-
тва політичних партій і лобістських структур забезпечує конт-
роль над економічними важелями функціонування суспільства.
Такі суспільства є «економічними», оскільки в них політичні
зміни стимулюються діяльністю економічних акторів. У «полі-
тичних» суспільствах, до яких можна віднести російське, еко-
номічні актори не становлять самостійної і незалежної соціаль-
ної сили. Існування великих власників та обсяги їхніх доходів
залежать від місця у політичній ієрархії та лояльності до полі-
тичної еліти. Пріоритети політичного розвитку в цьому випадку
визначають не власники економічного капіталу, а вузьке полі-
тичне коло можновладців.

Характер взаємовідносин української влади та власників при-
ватного капіталу був неоднозначним і змінювався під впливом
соціально-економічної та політичної трансформації України. Ще
за радянських часів початком легальної підприємницької діяль-
ності стало формування т.зв. комсомольської економіки. У межах
створеної владою системи центрів науково-технічної творчості
молоді (ЦНТТМ) та молодіжних житлових кооперативів комсо-
мольські функціонери започаткували власне збагачення.

Серед представників великого бізнесу, які розпочинали як
комсомольські функціонери, а згодом були внесені до списків
найбагатших людей України: голова координаційного комітету
ЦК ВЛКСМ по зв’язках з молодіжними організаціями, нині по-
кійний О. Зінченко; заввідділу пропаганди, перший секретар
Дніпропетровського обкому комсомолу в 1986—1991 рр. С. Ті-
гіпко; керуючий справами ЦК ЛКСМУ в 1982—1991 рр.
Ф. Шпиг; перший секретар Київського обкому комсомолу на по-
чатку 1990-х років О. Деркач; секретар Київського міського комі-
тету ЛКСМУ в 1991 р. М. Мартиненко; співробітник одного з
київських Центрів науково-технічної творчості молоді Є.Уткін.
Крім цього, комсомольське минуле простежується і серед полі-
тичних діячів і чиновників, які входять до сучасних партійно-
бізнесових конгломератів: перший секретар ЦК ЛКСМУ А. Мат-
вієнко; перший секретар ЦК ЛКСМУ В. Цибух; секретар Дніпро-
петровського обкому ЛКСМУ О. Турчинов; перший секретар Во-
рошиловградського міському в 1983 р. О. Єфремов; перший сек-
ретар Одеського обкому ЛКСМУ в 1990 р. С. Гриневецький;
секретар Львівського міському ЛКСМУ в 1991 р. І. Гринів; пер-
ший секретар Львівського обкому ЛКСМУ у 1991 р. О. Шлапак;
відповідальний працівник Київського міському ЛКСМУ Д. Табач-
ник. Володіючи організаційним досвідом, колишні комсомольські
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працівники переважно посіли ті ніші, які для радянської економі-
ки були новими: фінансові операції, роздрібна торгівля, ІТ-техно-
логії, відеосалони, сфера обслуговування тощо.

У червні 1987 р. було прийнято Закон «Про державне підпри-
ємство», який дозволяв не тільки обирати директора, а й наділяти
його величезними повноваженнями. Серед повноважень — право
роздрібнити власне підприємство на кілька частин, тобто з під-
приємства ставало можливим виділити найбільш дохідні його
підрозділи. Крім цього, підприємство отримувало право виходи-
ти на зовнішні ринки без узгодження з центром. Наступного 1988 р.
був ухвалений Закон «Про кооперацію», який дозволяв директорам
перетворювати окремі структури свого заводу на кооперативи.
Унаслідок цього у першій половині 1990-х років в економіці й
політиці домінували т. зв. червоні директори, які успадкували
свій вплив ще з народного господарства. Це були керівники ве-
ликих промислових підприємств і голови колгоспів/радгоспів, які
після розпаду Радянського Союзу на відміну від дискредитова-
них партійних керівників зберегли і зміцнили свій вплив на еко-
номіку. Ще в останні роки існування СРСР у результаті розши-
рення самостійності великих підприємств їхні керівники могли
вільно розпоряджатися фондами. Залишаючись за своєю суттю
державними підприємствами, «червоні директори» швидко зба-
гачувалися завдяки тіньовим схемам збуту продукції, покладаю-
чи відповідальність за виплату зарплат своїм працівникам на
держбюджет.

Завдяки вагомим матеріальним та організаційним ресурсам
«червоні директори» були реальною силою і могли швидко мо-
білізувати тисячі працівників підприємств для пікетування
центральних органів влади. Власне, ставлеником «червоних ди-
ректорів» був прем’єр-міністр України, а потім президент
України Л. Кучма, який до того очолював один із найбільших
заводів України. Зокрема, у 1992 р. у Пущі-Водиці на зустрічі
директорів найбільших промислових підприємств України, кот-
ру влаштував директор «Запоріжсталі» В. Сацький, було вирі-
шено висунути на посаду прем’єра Л. Кучму. Однак уже в 1993 р.
Верховна Рада відмовилася продовжувати, по суті, диктаторські
повноваження Л. Кучми. Невдовзі «червоними директорами»
було створено Міжрегіональний блок реформ (МБР), від якого
кандидатом у президенти був висунутий Л. Кучма. Представни-
ки цієї групи досить чисельно були представлені у парламенті:
з-поміж народних обранців налічувалося 97 «червоних директо-
рів» і 35 голів колгоспів [3].
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У перші посткомуністичні роки приватний капітал, який тіль-
ки формувався, вдало домагався результатів за рахунок шахтар-
ського протестного руху, який «червоні директори» використо-
вували з метою державної підтримки збиткових шахт. Але
найбільший рівень політичної суб’єктності виявився тоді, коли,
організувавши масові шахтарські виступи, «червоні директори»
домоглися дострокових виборів у Верховну Раду і Президента
України, яким у 1994 р. став саме Л. Кучма. Серед найяскравіших
представників «червоних директорів», які невдовзі стали вели-
кими приватними власниками, вирізняються В. Бойко, Г. Скудар,
Ю. Звягільський, В. Богуслаєв, М. Янковський, В. Ландик та ін.

Вони, мислячи старими економічними категоріями, у нових,
ринкових умовах змогли відновити виробництво на тих підпри-
ємствах, продукція яких була ліквідною. Крім цього, «червоні
директори» перетворилися на носіїв електорального ресурсу,
оскільки керували багатотисячними колективами робітників, які
готові були за них голосувати на виборчому окрузі. Маючи елек-
торальний ресурс, «червоні директори» були бажаними для будь-
якої партії чи блоку.

Однак з середини 1990-х років у владу почали рухатися нові
багатії, яких умовно називають «трейдерами» та «фінансистами»,
тобто ті, хто навчився накопичувати власний капітал за рахунок
т. зв. вмираючих активів. Фінансисти ж були першими організа-
торами економічних процесів, відкривачами зовнішнього ринку.
Неймовірний прибуток можна було отримати на постачаннях
енергоносіїв. Особливу роль тут відіграли газовий і нафтовий сек-
тори. У середині 1990-х років в українському газовому секторі до-
мінували кілька потужних гравців, які за підтримки влади сфор-
мували величезні капітали на постачаннях газу і нафти: зокрема,
наближені до президента Л. Кучми І. Бакай і О. Волков, набли-
жена до прем’єр-міністра П. Лазаренка Ю. Тимошенко та ін. Ус-
пішність і прибутковість цього бізнесу безпосередньо залежала
від протегування з боку влади. Втрата протекції з боку влади зу-
мовлювала згортання бізнесу та кримінальне переслідування.

Водночас на регіональному рівні бізнес-групи, що виникали у
насичених промисловістю краях, за сприяння місцевої влади ма-
ли допуск до ще державних підприємств та місцевих фінансів.
Унаслідок зрощення приватних структур і регіональної влади
утворився альянс одержувачів рентних доходів. Існує думка, що
головними чинниками початкового формування бізнес-груп на
крайовому рівні є (1) відсутність загальнонаціонального ринку і
специфічне територіальне розміщення підприємств різних галу-
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зей, завдяки чому перші бізнес-групи замикали свою діяльність у
межах окремих регіонів; (2) механізм одержання прибутків за ра-
хунок ренти міг існувати тільки за наявності «особистої унії», з
одного боку, менеджменту підприємств із трейдерськими компа-
ніями і банками; з другого — трейдерських компаній і банків з
владою [4, c. 13]. Зрощення нового великого приватного капіталу
з владою набуло форми спільного управління всього бізнесу
краю обраними бізнес-групами та місцевою владою. На початко-
вій стадії бізнес-групи перебували в повному підпорядкуванні
регіональній владі, оскільки не мали незалежної від влади еконо-
мічної позиції. Основою їхнього капіталу були товарні та фінан-
сові потоки підприємств, доступ до яких бізнес-групи могли одер-
жувати тільки з дозволу крайової влади. Однак у міру зростання
економічного потенціалу бізнес-груп і формування власності на
підприємствах їх залежність від регіональної влади стала слаб-
шати. Окремі найпотужніші регіональні фінансово-промислові
групи (ФПГ) починають разом із владою управляти краями, бе-
ручи активну участь у формуванні соціально-економічної політи-
ки. Серед різних регіональних груп виокремилися чотири голов-
них регіональні групи: донецька (корпорація «Індустріальний
союз Донбасу», «SCM», «АРС», «Данко», «Енерго», корпорація
«Укрпідшипник»); дніпропетровська (корпорація «Інтерпайп»,
група «Приват»), київська (група «Футбольний клуб «Динамо»,
група банку «Аваль»), харківська (група банку «УкрСиббанк»).

З кінця 1990-х років представники великих ФПГ уже як влас-
ники великого капіталу почали активно проникати у парламент.
На відміну від практики розвинутих країн, де впродовж тривало-
го часу формувалися спеціалізовані неполітичні інститути лобію-
вання інтересів великих власників у політичній сфері, в Україні
була створена власна офіційна система взаємовідносин великих
власників з владою: ФПГ почали безпосередньо використовувати
загальну політичну структуру країни. За деякими оцінками, якщо
в перших українських парламентах представників великого капі-
талу не було взагалі, то після виборів 1998 р. серед народних де-
путатів їх уже налічувалося близько 50 (майже 12 %), а після ви-
борів 2002 р. — понад 100 (майже чверть) [5, с. 16]. Натомість за
оцінкою екс-народного депутата М. Поровського, вже у Верхов-
ній Раді другого скликання було близько двох десятків депутатів,
статки яких оцінювалися у понад 1 млн дол., у Верховній Раді
третього скликання — після запровадження змішаної виборчої
системи — таких з’явилося більше 110, у Верховній Раді четвер-
того скликання кількість мільйонерів майже подвоїлася: їх прой-
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шло понад 200 осіб, а у п’ятому скликанні — налічувалося вже
понад 250 мільйонерів-олігархів [6]. Для представників великого
капіталу статус народного депутата дає змогу безпосередньо
проштовхувати вигідні закони задля реалізації власних корпора-
тивних інтересів, впливати на виконавчу владу і, зрештою, забез-
печувати персональний імунітет від можливих утисків влади.

Для цього регіональний капітал використовував інститут все-
українських політичних партій. Найбільш відверто це проявилося
в період підготовки до виборів у Верховну Раду України 1998 р.,
коли найбільші бізнес-групи створили власні партії. Зокрема,
київська регіональна ФПГ сформувала СДПУ(о); дніпропетров-
ська регіональна ФПГ — партію «Трудова Україна»; донецька
ФПГ — Партію регіонів. За своєю політичною орієнтацією ці по-
літичні сили підтримували владу. Наявність власних фракцій у
парламенті дала українським капіталістам додатковий ресурс —
політичний, за допомогою якого бізнес-групи почали впевненіше
почуватися у взаємовідносинах із владою. Політичний ресурс ве-
ликих власників не тільки забезпечував гарантії ведення бізнесу,
а й ставав у нагоді, коли його можна було обміняти на економічні
привілеї чи активи. При цьому дуже часто відсутність такого
ефективного інструмента послаблювала позиції навіть найсиль-
ніших бізнес-груп, натомість його наявність подеколи збалансо-
вувала брак економічних ресурсів слабших суперників. Як зазна-
чає народний депутат від Партії регіонів В. Макеєнко, «щоб
потрапити у владу, стоїть шалена черга охочих, не найпрості-
ших і не найбідніших людей. Я в парламенті давно і знаю всі
нюанси. Влада дає багато можливостей, і в матеріальному сенсі
також, починаючи від недоторканності, дипломатичного паспо-
рта, якогось неофіційного лобіювання. Знайдіть хоч одного, хто
б добровільно відмовився бути міністром, прем’єр-міністром,
депутатом, «губернатором», мером. Тому що люди розуміють,
що вони хочуть. Маючи маленьку пекарню, за все життя заро-
биш те, що при владі можна заробити дуже швидко — за день,
за місяць» [7].

Напередодні президентських виборів 1999 р. найпотужніші біз-
нес-групи починають виходити на загальноукраїнську арену, оскіль-
ки потребували підтримки влади у вирішені питань, пов’язаних із зо-
внішньою торгівлею, зокрема, у наданні пільг в експорті продук-
ції, списанні заборгованості за енергоносії перед Росією, міжна-
родному кредитуванні тощо. На тлі ускладнення економічної
ситуації в країні та загрози приходу до влади лівих кандидатів
(П. Симоненка, Н. Вітренко, О. Мороза) представники великого
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бізнесу підтримали кандидатуру Л. Кучми, який був обраний
вдруге Президентом України.

Однак важке економічне становище та загроза дефолту потре-
бували від влади рішучих кроків. Відновлення міжнародного
кредитування та поліпшення інвестиційного клімату змусили
владу звернути увагу на деструктивну поведінку бізнес-груп —
поширення бартеру в економіці, вивезення капіталу за межі краї-
ни, несплата податків. Новому уряду В. Ющенка вдалося провес-
ти кілька ключових реформ, які сприяли обмеженню влади олігар-
хів. Зокрема, була зламана система бартеру та заліку, що панувала
у сфері торгівлі енергоресурсами, зменшено індивідуальні пільги
для окремих підприємств. Саме з цього часу відбулася принци-
пова зміна у стосунках влади з бізнес-групами, коли розпочалося
дистанціювання влади від олігархів. Президент Кучма почав де-
монструвати повну незалежність від них і як основний утримувач
адміністративного ресурсу не віддавав явних переваг жодній із
сильних груп, нав’язуючи принцип відносин Президента і зазна-
чених груп як «систему стримувань і противаг» [8, c. 84]. Водно-
час Кучма робив ставку на вітчизняні бізнес-групи, не допускаю-
чи іноземних інвесторів до металургійних комбінатів.

Усе це зумовило великий капітал з більшою наснагою демон-
струвати лояльність до влади, паралельно просуваючи своїх
представників у владу — Верховну Раду, уряд, міністерства й
інші державні органи задля лобіювання своїх інтересів у встанов-
ленні неформальних корпоративних домовленостей в економіч-
ній сфері. Зрештою, Президент Кучма сформував т. зв. систему
примусового арбітражу та рівновіддалення від основних суб’єк-
тів накопичення приватної власності. У своїй книзі «Після Май-
дану» екс-президент України Л. Кучма, обґрунтовуючи більшу
користь від приватизації підприємств з національним капіталом,
ніж від приходу іноземних інвестицій, ілюструє принцип взаємо-
відносин влади та великих власників в Україні: «Свого капіталіс-
та можна запросити на Банкову, поставити перед ним склянку з
чаєм або налити йому чарку та сказати задушевно: «Ти, слухай,
увійди в наше становище. Давай разом піднімати сільськогоспо-
дарське машинобудування. Досить нам, маючи найкращі чорно-
земи, купувати майже всі машини та знаряддя за кордоном. Уряд
готовий бути твоїм партнером». Або: «Розумієш, друже, яка
справа. Потрібні гроші на оновлення Батурина. На будівництво
дитячої лікарні... Виріши якось це питання, тому що це потрібно
Україні! А от того-то й того-то не роби, бо це не по наших пра-
вилах, не в інтересах України». І він, свій капіталіст, нікуди не
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дінеться, працюватиме не тільки на себе, а й на Україну. А з ін-
дусом такої розмови бути не може» [9].

Але наближення президентських виборів 2004 р. загострило
боротьбу політичних і бізнес-інтересів та схилило владу до лобі-
ювання інтересів наближених до президента та прем’єр-міністра
бізнес-груп. За таким сценарієм відбулася приватизація «Криво-
ріжсталі». Усе це посилило антиолігархічні настрої в українсько-
му суспільстві, що зрештою вилилося у Помаранчеву революцію,
яка політично диференціювала найбільші бізнес-групи. На бік
провладного кандидата В. Януковича стали компанія «SCM»
(Р. Ахметов). Конкуренти цієї компанії, інші донецькі бізнес-
групи — «ІСД» (С. Тарута і В. Гайдук) та «ММК ім. Ілліча»
(В. Бойко) підтримали В. Ющенка. Група «Інтерпайп» (В. Пін-
чук) номінально підтримувала провладного кандидата, однак у
подальшому дотримувалася нейтралітету. До підтримки опозиції
схилялася також бізнес-група «Приват».

Треба зазначити, що спрямованість подій Помаранчевої рево-
люції не за кривавим сценарієм розгону демонстрантів певною мі-
рою пов’язана також з великим бізнесом. Саме тиск Заходу на віт-
чизняних олігархів, як стверджує С. Глузман, зупинив будь-які
спроби силового сценарію. «Під час самих акцій протесту, звісно,
у владі були хлопці, готові пустити кров. Але, як я дізнався з дже-
рел в американських спецслужбах, ті серйозно працювали з Куч-
мою. А головне — з олігархами. Кожному з тих, хто мав вплив на
Кучму, сказали: «Ми знаємо ваші рахунки — у такому-то банку,
номери такі-то. Зрозумійте, якщо щось станеться…» І їм неважко
було зрозуміти. Бо це ж як: усе життя крав, старався, маєш уже за-
води, фабрики та пароплави — і це все залишиться там? А олігарх
стане невиїзним? Тому все так і відбулось» [10, с. 35].

Основним суспільним запитом Помаранчевої революції була
ліквідація авторитарного політичного режиму та послаблення йо-
го економічної бази — олігархічних ФПГ. У перший рік президе-
нтства В.Ющенка зі «старими» повноваженнями великий капітал
був наляканий і був схильний сприйняти інституціональні рефор-
ми у сфері економіки. Проголошення урядом Ю. Тимошенко по-
літики реприватизації широко підтримувалося у суспільстві.
Найбільший резонанс у цьому сенсі одержали дії влади під час
реприватизації у ВАТ «Криворіжсталь» та спроба націоналізува-
ти ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ). Питання
приватизації та реприватизації чітко окреслили відмінності в під-
ходах президента В. Ющенка та прем’єр-міністра Ю. Тимо-
шенко. Якщо перший намагався обмежитися реприватизацією
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«Криворіжсталі» та спробою порозумітися з великими власника-
ми, то друга всупереч ліберальним очікуванням віддавала пріо-
ритет державному сектору і прагнула провести політику ледь не
тотальної реприватизації. Під загрозою опинився головний інсти-
тут ринкової економіки — право приватної власності. Ці розбіж-
ності та відчутний спад темпів економічного розвитку країни
призвели до відставки уряду Ю. Тимошенко. З призначенням но-
вого уряду Ю. Єханурова «помаранчева» влада відмовилася від
радикальної політики реприватизації. Великим власникам було
надано гарантії прав власності. При цьому намітилися перші
зрушення у формуванні раціональних взаємовідносин влади з ве-
ликим капіталом.

За іронією долі антиолігархічні настрої, які вилилися в «пома-
ранчеву революцію», зрештою були каналізовані в політичну ре-
форму 2004 р., коли були внесені поправки до Конституції. У ре-
зультаті цього було послаблено президентський інститут, який за
«старих» повноважень ще міг обмежувати апетити великого ка-
піталу. Політична реформа як результат компромісу політичних
еліт стала своєрідним захистом великих власників. У результаті
політичної реформи 2004 р. великий капітал став ще впливові-
шим, оскільки парламентсько-президентська форма правління,
конкурентна парламентська боротьба стала сприятливим середо-
вищем політичної суб’єктності великих власників. Прихід «по-
маранчевої» команди суттєво змінив стратегічні цілі великих
ФПГ: якщо раніше у великих власників вирізнялися вузькокор-
поративні інтереси, для чого частина з них спорадично проника-
ла в парламент, то тепер політичний вплив вони почали розгля-
дати як надійну гарантію для успішного ведення бізнесу та
збереження свого капіталу. У результаті ослаблення президент-
ської влади український парламент став ареною боротьби основ-
них фінансово-промислових груп.

Напередодні парламентських виборів 2006 р. великі ФПГ ста-
ли фінансистами головних політичних партій країни. Зокрема,
серед політичних сил, що одержали владу після Помаранчевої
революції, а саме, пропрезидентський блок «Народний союз
«Наша Україна» підтримали корпорації «Індустріальний союз
Донбасу» та «Укрпромінвест»; Блок Юлії Тимошенко — група
«Приват», корпорація «УкрАвто», «Запоріжсталь», «Фінанси та
кредит»; Соціалістичну партію України — група «Маріупольсь-
кий металургійний комбінат ім. Ілліча». Натомість опозиційну
Партію регіонів — ЗАТ «SCM» та пов’язані з ним компанії До-
нецького регіону [11, c. 18]. Унаслідок переходу соціалістів у та-
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бір переможця виборів — Партії регіонів, у парламенті створена
більшість, і прем’єр-міністром став В. Янукович. Оскільки голов-
ною силою Партії регіонів на той час була компанія «SCM», то
фактично до влади прийшла найпотужніша ФПГ країни. Була
здійснена спроба реставрації олігархічних взаємовідносин влади і
капіталу, а саме відновлення старої системи «клієнтського» об-
слуговування потреб великого капіталу. Насамперед було взято
під контроль формування державних витрат на продукцію мета-
лургії та фінансової підтримки тих галузей, де ключову роль віді-
грають провладні ФПГ.

Масовий перехід депутатів до парламентської більшості, яка
могла б відтоді досягти конституційних розмірів і долати прези-
дентські вето, змусила президента В. Ющенка навесні 2007 р.
своїм указом розпустити Верховну Раду. Одначе парламентська
більшість та уряд країни розцінили цей крок як антиконституцій-
ний і саботували перші дати дострокових виборів. І тільки шля-
хом переговорів, у яких представники великого капіталу стали
стабілізуючим чинником розв’язання політичної кризи, була до-
сягнута домовленість про проведення дострокових парламентсь-
ких виборів, після яких була створена недієздатна коаліція полі-
тичних сил БЮТ і НУНС. Уряд у черговий раз очолила Ю. Ти-
мошенко, яка стала обережнішою у відносинах з великим капіта-
лом. Надалі з обмеженими повноваженнями В. Ющенко посту-
пово втрачав популярність серед населення, оскільки обіцянки
відокремити великий бізнес від влади не були втілені у життя.

На тлі суспільно-політичного розмежування українського сус-
пільства великі власники набули небувалої політичної суб’єкт-
ності. На відміну від Росії, де суспільний запит привів до влади
режим «силовиків» із харизматичним і популярним лідером, який
знівелював суб’єктність російських олігархів, в Україні суспіль-
но-політичне розмежування та відсутність достатніх економічних
ресурсів для підвищення рівня добробуту громадян не дає змоги
окремій фракції політичної еліти підпорядкувати собі великих
приватних власників. За умов політичної нестабільності основні
ФПГ прагнуть заручитися підтримкою основних політичних грав-
ців. При цьому ті групи стають основними фінансистами політич-
них виборів. Маючи своїх представників чи володіючи безпосе-
редньо депутатським мандатом великі власники лобіюють свої
інтереси, впливаючи на ключові політичні рішення.

Після обрання у 2010 р. В. Януковича Президентом України
було створено пропрезидентську коаліцію у парламенті, після чо-
го рішенням Конституційного Суду України було повернуто
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чинність Конституції України 1996 р. і відновлено президентсь-
ко-парламентську форму правління. На перший погляд, це було
повернення до моделі сильного президента, рівновіддаленого від
основних ФПГ. Одначе сталося класичне захоплення державної
влади ключовими ФПГ. Якщо на зорі незалежності України вла-
ду переважно утримувала пострадянська бюрократія, у взаємодії
з якою виник великий капітал, то за часів урядування М. Азарова,
який уже не уособлював посередництво відносин між великим
бізнесом і владою, представники великого капіталу самі стали
посередниками і бюрократами. Саме вони визначали кому (навіть
серед наближених до партії влади) можна займатися бізнесом, а
кому потрібно відійти в бік, або ще краще — продати свій бізнес.

Водночас існує також думка, що глава держави намагається ди-
станціюватися від надмірного політичного впливу олігархів у бік
подоби «державного капіталізму» за прикладом Росії, спираючись
насамперед на т.зв. сімейну групу, очолювану старшим сином
Президента О. Януковичем [10]. І справді, призначення на ключові
«силові» та фінансово-економічні відомства близьких і відданих
особисто Президентові людей створює ілюзію домінування сімей-
ного угруповання Президента. Концентрація владних ресурсів на-
вколо інституту президента і політична слабкість опозиційних сил
змушує решту великих власників демонструвати лояльність до
провладної партії. За таких умов у великих власників може виник-
нути потреба чинити опір підтримуючи опозиційні політичні про-
екти. Судячи з того, що великі власники стали суб’єктом зовніш-
ньополітичного курсу, констатація відтворення «російської»
моделі є передчасною. Незважаючи на проросійську передвиборну
риторику В. Януковича, бізнес-інтереси найближчих до влади ве-
ликих власників штовхають Україну в бік Європи. Зокрема, рух у
бік Росії та її інтеграційних проектів (Митний союз, ЄЕП, Євразій-
ський союз) є невигідним для власника Group DF Д. Фірташа,
оскільки на безмитному ринку продукція хімічних підприємств РФ
за рахунок газової складової буде більш конкурентоспроможною
за ціною, ніж українська продукція. Крім того, у Group DF є інте-
реси в країнах Європи, наприклад, угорська енергетична компанія
Emfesz. Ще одна велика група — це брати Андрій і Сергій Клює-
ви, теж орієнтована на Європу. Так само, зона вільної торгівлі з ЄС
є більш вигідною для Р. Ахметова та Б. Колеснікова. Зокрема, одна
з компаній Ахметова, ДТЕК, має великі плани на експорт електро-
енергії до Євросоюзу. Крім цього, металургійний бізнес Ахметова,
«Метінвест», вже неодноразово конфліктував з російськими інвес-
торами — спочатку в ситуації навколо «ММК ім. Ілліча», потім у
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процесі приватизації комбінату «Запоріжсталь» [10]. Зростання
капіталізації бізнесу найбільших власників свідчить не про наяв-
ність у них проблем, а про збільшення їхньої економічної ваги.
Незважаючи на фінансові витрати, пов’язані з політичною бороть-
бою, ключові фігури українського великого бізнесу ще більше на-
ростили капіталізацію власного бізнесу. Зокрема, приватизація низ-
ки регіональних обленерго та вугільних шахт на користь Р. Ахме-
това, концентрація хімічної промисловості в руках Д. Фірташа —
це лише найбільш очевидні придбання великих власників.

Тож можна зазначити, що динаміка взаємовідносин української
влади і великого капіталу в умовах постсоціалістичних перетворень
пройшла кілька етапів формування політичної суб’єктності великих
власників: зародження регіональних ФПГ на базі капіталу «червоних
директорів», трейдерського та банківського капіталів за сприяння мі-
сцевої влади → вихід ФПГ на загальноукраїнську арену за рахунок
створення партійних проектів → активна участь ФПГ у політичних
процесах 2002–2005 рр. → політична суб’єктність ФПГ за умов пар-
ламентсько-президентської республіки (2006—2010 рр.) → захоп-
лення східноукраїнськими ФПГ політичної влади в Україні та безпо-
середнє управління політичними й економічними процесами (з
2010 р.). Одним із чинників формування особливого порівняно з Ро-
сією і країнами Заходу типу політичної суб’єктності власників вели-
кого капіталу стало суспільно-політичне розмежування українського
соціуму, коли відмінні геополітичні та етнокультурні орієнтації гро-
мадян вдало експлуатуються великими власниками, залишаючи їх
основними арбітрами у разі чергового політичного загострення.

Отже, завершуючи аналіз викладеного, можна стверджувати,
що рентозорієнтованість та неконсолідованість українського су-
спільства сприяли тому, що великі власники стали соціальною
основою перехідного суспільства. Завдяки тому, що приватизація
в Україні розтяглася на тривалий час і населення не сприймало
залучення іноземного капіталу, вітчизняним ФПГ у ході первин-
ного накопичення капіталу вдалося акумулювати ресурси для то-
го, щоб стати монопольними власниками економіки країни. взяти
під контроль переважну більшість її галузей. За цих умов збігли-
ся інтереси корумпованого чиновництва та нового великого капі-
талу, що прагнув забезпечити переважний контроль над експорт-
но орієнтованою промисловістю. У сформованій олігархічній
системі були закладені суперечностей, що мали вкрай негативні
наслідки в період економічного зростання. Очікування в суспіль-
стві на поліпшення економічної ситуації після фінансово-еконо-
мічної кризи 2008 р. не справдилися.
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Сформована в Україні неформальна інституціональна система
за силою впливу на процес формування державної політики наба-
гато перевищувала силу тиску з боку політичних партій. Вона віді-
грала неоднозначну роль у розвитку країни. Безпосередній прихід
до влади представників великого капіталу поки що призвів лише
до того, що наближені до Президента В. Януковича великі власни-
ки формують державні інститути відповідно до своїх економічних
інтересів. Набувши економічної та політичної суб’єктності, вони
активно впроваджують власну суб’єктність у соціально-гуманітар-
ній сфері України. Під контролем великих власників — переважна
більшість як друкованих, так і електронних ЗМІ. Це дає їм змогу
активно висвітлювати власну благодійницьку діяльність. Олігархіч-
на система взаємовідносин влади і капіталу сприяла тому, що еко-
номічні трансформації в Україні створили ситуацію, коли на роль
соціальної основи суспільства може претендувати лише нечислен-
на верства населення, яка єдина отримала зиск від цих перетво-
рень. З іншого боку, домінування в економіці, вагомий вплив на
політичну сферу та істотна допомога державі в культурному житті
робить цю верству відповідальною за подальший розвиток Украї-
ни [12].
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(1990—2012 ðð.)

О. М. Назарчук

Становлення України як незалежної держави, формування ба-
гатопартійної системи, постійна трансформація українського по-
літикуму (політичного середовища) сприяють науковій зацікав-
леності багатьма суспільно-політичними явищами. Важливе міс-
це у цьому процесі належить дослідженням еволюції політичних
партій і рухів. При цьому, соціал-демократичний напрям корис-
тується особливою увагою. Пов’язано це з його більш, ніж віко-
вою історією, багатою ідеологічною традицією, зі значним впли-
вом на життя українського суспільства, на формування націо-
нальної ідеї, а також політичними перемогами західноєвропейсь-
ких соціал-демократів у 1990-ті рр. ХХ ст.

Значною мірою, із соціал-демократією пов’язують економіч-
ний добробут, політичну та соціальну стабільність і сучасної Єв-
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ропи, міжнаціональний спокій, реалізацію толерантної націо-
нальної політики, активність інтеграційних процесів та їх успіш-
ність.

Досить актуальними для України є реформування системи
влади, розбудова громадянського суспільства, приєднання до єв-
роатлантичної спільноти, не в останню чергу з використанням
позитивно зарекомендованих напрацювань європейських соціал-
демократів.

Репрезентантами соціал-демократичного руху в Україні, від-
родженого в часи «перебудови» сьогодні є Соціал-демократична
партія України, Соціал-демократична партія України (об’єднана),
Соціалістична партія України та до недавнього часу Українська
соціал-демократична партія (у березні 2012 р. було прийнято рі-
шення про зміну назви партії на: Політична партія «Україна —
вперед», зі збереженням деяких ідеологічних засад).

Невключення до списку соціал-демократичних організацій та-
ких структур, як Українська партія солідарності та соціальної
справедливості (існувала у 90-х рр. ХХ ст.), Соціал-демократична
партія молоді (ліквідована у 2003 р. після перевірки Міністерст-
вом юстиції [1]), Прогресивна соціалістична партія України, Пар-
тія Всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість», Полі-
тична партія «Українські соціал-демократи», Партія «Соціаліс-
тична Україна», Партія «Громадянська солідарність», Політична
партія «Союз Лівих Сил», Українська партія Справедливості —
Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців (СВІЧА) та ба-
гатьох інших [2], що, виходячи з назви, можуть мати щось спіль-
не з ними, зумовлене як відмінностями в задекларованих ідеоло-
гічних засадах з принципами сучасної європейської соціал-
демократії та Соціалістичного Інтернаціоналу, так і мотивами
створення деяких з них.

При цьому, окреме місце посідає партія «Соціал-демократич-
ний Союз», створена у січні 1999 р. [3], загалом для формування
блоку політичних партій на підтримку кандидата в Президенти
України Є. Марчука і наголошення на його соціал-демократич-
них поглядах. У вересні 2009 р. СДС змінив лідера та назву на
партію «Громадська сила» [4], позбувшись при цьому у своїй
програмі багатьох соціал-демократичних постулатів, зокрема лі-
бералізувавши економічне бачення розвитку держави. А в період
свого існування як соціал-демократичної організації СДС декла-
рував відданість ідеалам: «Закон. Порядок. Справедливість», на-
голошуючи на економічному напрямі діяльності, особливо, між-
народному [5].
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У програмі партії «Соціал-демократичний союз» [6], затвердже-
ній Другим позачерговим з’їздом 15 травня 1999 р., національній
проблематиці особливої уваги не приділено. Бачимо лише загальні
твердження про «солідарність між людьми, відкритість і терпи-
мість». СДС задекларував, що виступає за доброзичливі відносини
між людьми, за взаємодопомогу, за вирішення суперечностей за до-
помогою переговорів і компромісів. Позиція СДС ґрунтується на
необхідності солідарності у суспільстві. Солідарність, ідеться у про-
грамі, об’єднуючи людей, повертає їм упевненість у власних силах,
віру в своє майбутнє і своєї держави, забезпечує справжній демокра-
тичний контроль щодо влади. «Ми — за відкритість сердець людей і
народів, за повагу і взаємотерпимість».

Пам’ятаючи про проблеми людської цивілізації та орієнту-
ючись на принципи світової соціал-демократії, СДС заявив про
прагнення створити новий справедливий порядок у відносинах
Схід-Захід і Північ-Південь. Союз виступив проти всіх форм
насилля, ворожнечі і нетерпимості по відношенню до інших
рас і народів. Особливу увагу партія звернула на необхідність
виховання у молодого покоління поваги до свого та інших на-
родів, а також його підготовці до життя у бурхливому сучас-
ному світі.

Загалом, таким, що яскраво відобразив програмні засади СДС,
стало партійне гасло «Ринковою повинна бути економіка, а не
суспільство» [7].

Маючи відносно потужних конкурентів в особах СДПУ,
СДПУ(О) та СПУ, незважаючи на гучні ідеї, досить активну діяль-
ність на початку свого існування, СДС не зумів заповнити помітну
нішу у житті українського суспільства (парламентські вибори
2002, 2006 та 2007 рр. для нього були провальними) в майбут-
ньому, перетворившись у непомітну політичну структуру, що
змушена була змінити назву та ідеологію.

Повертаючись до СДПУ, СДПУ(О), УСДП та СПУ, слід від-
значити, що саме з цими структурами загалом ідентифікується
соціал-демократичний рух України з 1991 по 2012 рр. Пов’язано
це насамперед з тим, що СДПУ(О) та СПУ мали власні політичні
фракції у Верховній Раді кількох скликань, УСДП — входила до
впливового Блоку Юлії Тимошенко, який також неодноразово
був вагомо представлений у парламенті, та СДПУ, яка станом на
2012 р. залишилася єдиною політичною силою, котра мала член-
ство (асоційоване) у Соціалістичному Інтернаціоналі (СПУ у липні
2011 р. з нього була виключена [8], хоч остаточного розриву
зв’язків не відбулося).
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Соціал-демократична партія України, як і Соціал-
демократична партія України (об’єднана), ведучи в середині
1990-х рр. ХХ ст. боротьбу за назву партії («СДПУ»), декларують
роком свого заснування — 1990 [9; 10]. Їхня відмінність полягала
у тому, що члени сьогоднішньої СДПУ, яка у 1990 р. називалася
як ОСДПУ, були дещо «лівішими» від засновників СДПУ(О), яка
у 1990 р. мала назву — СДПУ. Протягом 1992 — 1994 рр. обидві
партії (колишня СДПУ (сьогоднішня СДПУ(О)) і сьогоднішня
СДПУ (колишня ОСДПУ)) на два роки зуміли узгодити всі супе-
речки та об’єднатися в одну структуру під назвою СДПУ. У
1995—1996 рр. нові непорозуміння призвели до чергового розко-
лу, в результаті якого на політичній арені України з’явилися зно-
ву дві соціал-демократичні організації — СДПУ(О) і СДПУ, які
продовжують і досі свою діяльність.

З погляду наукового вивчення, важливими є узгоджені у 1992 р.
спільні Програмові цілі та Декларація принципів СДПУ та ОСДПУ,
на основі яких партії об’єдналися.

У Декларації принципів зазначалося, що основами діяльності
партії є боротьба за «утвердження непорушності і невід’ємності
міжнародних прав людини», «утвердження такого суспільного
розвитку, за якого людина стала б метою, а не засобом суспіль-
ного розвитку» [11].

Програмові цілі об’єднаної партії в національно-культурній
сфері передбачали: вільне національне та культурне самовизна-
чення громадян, національно-культурну автономію для всіх
меншин, включаючи пропорційне державне фінансування куль-
турних програм, адміністративну автономію для національних
меншин на рівні місцевого самоврядування, сприяння повернен-
ню депортованих народів. [11].

Після розколу єдиної СДПУ і утворення СДПУ(О) та нової
СДПУ на VIII з’їзді останньої у 1996 р. у новій, значно розшире-
ній програмі — досить ґрунтовному ідеологічному документі,
проблеми національної політики хоч і не виокремлюються, проте
розглядаються в загальному розрізі прав людини [12].

Зазначається, що соціал-демократи були, є і завжди залиша-
тимуться найпослідовнішими поборниками прав людини, вихо-
дять із незаперечності її гідності, уявлень про самоцінність будь-
якої особи, що не може розглядатися як об’єкт маніпулювання, як
засіб певної політики, а завжди є самоціллю, носієм невід’ємних і
невідчужуваних прав.

В основі безповоротного вибору на користь прав і свобод,
стверджується в програмі СДПУ, лежить прагнення забезпечити
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рівноправність, гідне існування кожного та усіх, унеможливити
будь-які прояви дискримінації. Це означає, що в кінцевому під-
сумку для СДПУ не існує різниці між правами «негативними»
(громадянськими та політичними) та «позитивними» (соціально-
економічними).

Вважаючи своїм неодмінним обов’язком розвиток соціального
партнерства та соціальний захист, СДПУ стверджує, що ніколи
не забувала про основоположне значення політичної демократії. І
навпаки, обстоюючи свободу слова, совісті, спілок, права на осо-
бисту недоторканність і участь громадян в управлінні державою,
партія ніколи не нехтувала загальновідомою істиною: людина,
позбавлена засобів до існування, навряд чи оборонятиме лібераль-
ні цінності як своє власне невід’ємне надбання.

Поряд із цим, СДПУ заявила, що основні принципи Загаль-
ної декларації прав людини, міжнародного пакту про громад-
ські та політичні права, міжнародного пакту про соціально-
економічні і культурні права для неї є священними та недотор-
канними.

Старе гасло, задеклароване Віллі Брандтом, «наступ в ім’я
прав людини» — нині для України набуває особливої значущос-
ті, йдеться у програмі СДПУ. В країні, де людська гідність деся-
тиліттями принижувалася, конче важливим є довести кожному
громадянинові, що його найважливішим обов’язком мають бути
вимоги щодо реалізації його прав як запоруки наближення
України до правових стандартів розвинутих країн.

Загалом, для СДПУ основними вимогами у сфері національ-
ної політики правозахисту стало узгодження національного за-
конодавства з загальновизнаними міжнародними стандартами
стосовно прав людини; напрацювання національної програми
підтримки біженців; відмова від співробітництва України з дер-
жавами, які у своїй політиці нехтують загальновизнаними стан-
дартами у галузі прав людини та експортують терор, насильство
і революції.

Активну роботу щодо розробки своїх ідеологічних засад зага-
лом, і в національній політиці зокрема, розгорнула Соціал-
демократична партія України (об’єднана). Результатом стало
прийняття у червні 2000 р. на XV з’їзді якісно нової програми
[13]. У документі зазначається, що СДПУ(О) — це партія грома-
дянської злагоди та єднання, прагне до економіки добробуту, яка
стане основою утвердження економічної свободи. При цьому, за-
значається, що людина є найвищою цінністю суспільства, а її
права — пріоритетом держави.
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«Людина, її інтереси і потреби перебувають у центрі політики
соціал-демократії. Тому головним завданням держави ми вважа-
ємо захист інтересів людини, її прав і свобод», — стверджується
у програмі об’єднаних соціал-демократів.

Історичний досвід свідчить, що правова захищеність громадя-
нина забезпечується в тому разі, якщо держава здатна надійно
гарантувати його основні конституційні права і свободи.

Як соціальне благополуччя, за твердженням СДПУ(О), немо-
жливе в умовах громадянського і політичного безправ’я, так і по-
вноцінна реалізація політичних свобод і громадянських прав — в
умовах соціальної незахищеності. Тому своїм найважливішим зав-
данням об’єднані есдеки вважають забезпечення реальних гаран-
тій конституційних прав та свобод громадян і насамперед віднов-
лення системи державних гарантій соціальних прав. Досягненню
цього завдання має бути підпорядковане проведення соціальних
реформ — системи освіти, охорони здоров’я, пенсійної та інших
реформ, спрямованих на захист інтересів людини, особистості,
громадянина.

СДПУ(О) задекларувала необхідність подальшого зміцнення
інституту парламентського уповноваженого з прав людини, ство-
рення системи його представників на місцях, до функцій яких
входив би контроль за діяльністю посадових осіб, протидія по-
рушенням законодавства і зловживанням владою.

У програмі СДПУ(О) задекларовано, що одним із реальних
шляхів утвердження всієї повноти прав громадян — є втілення в
життя соціал-демократичної концепції соціальної держави, орієн-
тованої на підвищення відповідальності держави за рівень і
якість життя громадян, поступове відновлення гарантій соціаль-
них прав з одночасним розширенням громадянських, економіч-
них і політичних прав особистості.

При цьому, шлях до громадянської злагоди лежить через гар-
монізацію міжнаціональних відносин, проголошує програма
СДПУ(О).

У національному питанні партія керується основоположним
принципом Загальної декларації прав людини: «Всі люди наро-
джуються вільними і рівними у своїй гідності і правах». Це озна-
чає, що Україна як демократична держава зобов’язана поважати
права і свободи кожної людини, незалежно від її національної
належності. Такий підхід співзвучний принципу реального інтер-
націоналізму. Він проголошує єдність людей доброї волі всіх на-
ціональностей, що його понад століття сповідує європейська і
світова соціал-демократія.



402

У визначенні пріоритетів національної політики СДПУ(О) ви-
ходить із того, що вона має бути спрямована на утвердження
справжньої рівноправності всіх національних груп, які живуть у
нашій країні, на гармонізацію міжетнічних відносин і запобігання
протистоянню між представниками різних національностей.
Стратегічною метою національної політики об’єднані есдеки
вважають формування української політичної нації.

Соціал-демократія, мовиться в основному партійному доку-
менті СДПУ(О), розглядає політичну націю як спільність усіх
громадян, сукупність усіх етнічних і соціальних груп, які про-
живають на певній території, у межах єдиного державного
утворення. При цьому належність до нації визначається не етні-
чним походженням, а однаковими правами та обов’язками гро-
мадян щодо конкретного суспільства і держави. Тому поняття
«політична нація» для об’єднаних есдеків тотожне поняттю
«народ» у його соціальному контексті. А етнічна самоідентифі-
кація людини є її особистою справою і повністю виключає будь-
яке втручання держави. Партія переконана, що лише такий під-
хід дасть можливість подолати явища національно-реґіональ-
ного протистояння, забезпечивши гармонізацію національних і
соціальних інтересів на засадах соціального партнерства і соці-
альної солідарності.

СДПУ(О) виступила проти розмежування людей за націона-
льною ознакою, проти актуалізації етнічних відмінностей і особ-
ливостей, проти міжнаціонального протистояння у суспільстві,
проти пропагування ідеї національної винятковості і вищості од-
ного народу над іншим, проти будь-яких проявів національного
екстремізму, шовінізму, русофобії і антисемітизму.

У програмі задекларовано, що для СДПУ(О) неприйнятним є
національний нігілізм і зневажливе ставлення до традиційних
цінностей українського народу, до його мови і культури, які є
фундаментом духовного відродження нашого суспільства.

Об’єднані есдеки заявили, що послідовно втілюватимуть у
життя принципи Європейської рамочної конвенції про захист
прав національних меншин, до якої приєдналася Україна, наголо-
сивши, що їм повинно бути гарантоване право на національно-
культурну автономію, отримання освіти рідною мовою, розвиток
своєї національної культури. СДПУ(О) сприятиме реалізації гаран-
тованого ст. 6 Закону «Про національні меншини в Україні» права
на національно-культурну автономію.

До цієї ж групи питань належить і проблема відновлення істо-
ричної справедливості щодо народів, депортованих з території
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України в роки тоталітарного режиму. У період депортації були іс-
тотно обмежені їх політичні та соціальні права, завдано великої
шкоди національній освіті, культурі. СДПУ(О) вважає, що на дер-
жавному рівні можна порушити питання про поетапне відшкоду-
вання матеріальних і моральних збитків представникам цих наро-
дів і етнічних груп, й ініціюватиме розробку та прийняття відпо-
відної державної програми. Партія має намір усебічно сприяти ви-
конанню підписаної у рамках СНД Угоди з питань депортованих
осіб, національних меншин і народів, створенню для цієї категорії
населення належних умов для переселення та облаштування.

Об’єднані есдеки переконані, що заходи, спрямовані на понов-
лення історичної справедливості у сфері міжнаціональних відно-
син, сприятимуть їх подальшій гармонізації, встановленню наці-
ональної та соціальної злагоди у суспільстві.

Українська соціал-демократична партія була утворена у 1998 р.
у результаті виходу з СДПУ(О) її першого лідера В. Онопенка з
його однодумцями. Причинами такої ситуації стали як ідеологіч-
ні розбіжності, так і розуміння В. Онопенком того, що на черго-
вому з’їзді СДПУ(О) головою оберуть В. Медведчука. На почат-
ку 2012 р., як уже зазначалося, в УСДП вирішили змінити назву
партії, залишивши при цьому в основі програми діяльності част-
ково соціал-демократичну ідеологію.

Згідно з програмою УСДП, затвердженою VІІ з’їздом у грудні
2008 р., українські соціал-демократи прагнуть побудувати від-
крите громадянське суспільство, засноване на принципах самоор-
ганізації та субсидіарності [14].

Принцип самоорганізації означає, що члени суспільства здатні
утворювати самоврядні організації та брати на себе певні функ-
ції. Принцип субсидіарності означає, що найменшим одиницям
суспільства, які можуть відповідним чином здійснювати певну
функцію, слід надавати таку можливість. При цьому, держава не
повинна брати на себе завдання, які можуть бути належно вико-
нані на рівні самоврядних одиниць суспільства — таких, як тру-
довий колектив, територіальна громада, політична партія тощо.

Створення повноцінного громадянського суспільства є необ-
хідною загальнодемократичною передумовою забезпечення націо-
нального консенсусу та соціальної стабільності в Україні.

Особливу увагу українські соціал-демократи приділили про-
веденню правової реформи, спрямованої на побудову в нашій
державі надійної системи захисту прав і свобод громадян.

УСДП переконана, що подолання надмірної та штучної нерів-
ності, досягнення справедливості є неможливим, якщо ігнорувати
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духовні потреби суспільства. Рівень культури та інтелекту, поряд-
ність і відповідальність, стійкі моральні переконання цементують
суспільство. Духовний стан нації, розвиток її культури — це го-
ловні орієнтири повноцінного суспільства. Соціал-демократи з
тривогою стверджують: духовна криза страшніша за економічні
та політичні негаразди. Партія зробить усе, аби стимулювати і
забезпечити культурний розвиток українського суспільства,
йдеться у її програмі.

УСДП сприятиме утвердженню загальноукраїнської грома-
дянської ідентичності, розвитку української мови та мов національ-
них меншин. Партія визнає право всіх народів України на збере-
ження своєї самобутності, культури, мови, традицій, способу
життя, з однаковою повагою ставиться до всіх релігій і церков в
Україні. Духовний розвиток нації починається з утвердження по-
чуття власної гідності, з любові до Батьківщини та гордості за
свій народ. Для духовного відродження і розвитку української
нації УСДП пропонує конкретні заходи: створити систему патрі-
отичного виховання молоді; забезпечити європейський підхід до
фінансування культури, науки й освіти; провести заходи з духов-
ного відродження села, відновити роботу сільських клубів; забез-
печити державну підтримку українського кінематографу.

У програмі УСДП декларується, що партія будуватиме соціаль-
не, тобто справедливе і гуманне суспільство. Це означає, що
українські соціал-демократи відкриті і налаштовані на діалог і
співпрацю з носіями різних світоглядів та уподобань. «Українсь-
ка соціал-демократична партія не ділить людей там, де розподілу
не повинно бути. Для нас важливі всі!», — наголошується у пар-
тійній програмі.

Окреме місце у соціал-демократичному русі України нале-
жить Соціалістичній партії України [15]. Створена у 1991 р. як
«притулок» для членів забороненої до 1993 р. Компартії, вона
перебувала до 2000 р. на ідеологічній платформі, близькій насам-
перед до КПУ, а не до соціал-демократії європейського зразка.
Прийняття на VIII з’їзді у травні 2000 р. нової партійної програ-
ми, декларування «демократичного соціалізму» своєю головною
метою [16], здобуття разом з СДПУ у 2003 р. асоційованого
членства у Соціалістичному Інтернаціоналі, засвідчило радикаль-
ну соціал-демократизацію світогляду СПУ. Позбавлення у 2011 р.
членства в Соцінтерні стало для СПУ жорстким випробуванням.
Партія була змушена кардинально переглянути власну діяльність
і внутрішню політику за останні роки, значно вкотре переформа-
тувати партійні мови [17].
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У чинній в 2012 р. Програмі Соціалістичної партії України у
розділі «Наші цілі і завдання» зазначається, що СПУ обстоює ін-
тереси народу України. Вона послідовна щодо своєї мети —
утвердити в країні систему відносин демократичного соціалізму,
на основі якої забезпечується безперервна демократизація всіх
сфер життя, соціальна справедливість, свобода і солідарність
громадян, постійно поліпшується їхнє життя, дедалі повніше за-
довольняються їхні потреби [16].

У розділі «Новий курс України», названий одночасно «прог-
рамою-мінімум», серед ряду «особливостей перехідної народно-
демократичної системи» викладено бачення національної і
духовної політики, котру слід, на думку СПУ, здійснити в дер-
жаві.

Зокрема, йдеться про необхідність урахування того факту, що
суспільство — це єдність соціального, економічного, політично-
го, релігійного, культурного, етнічного та іншого розмаїття. Аб-
солютизація і переважання будь-яких із цих форм за рахунок ін-
ших, як і інтересів будь-яких груп населення на шкоду іншим, є
неприпустимими і небезпечними.

Держава в особі оновлених структур влади має забезпечити
пріоритет прав людини незалежно від етнічної і расової належно-
сті, місця проживання та мови спілкування.

Одним з невід’ємних прав людини є право вільного викорис-
тання рідної мови. На думку СПУ, на території України немає
об’єктивних причин для мовних проблем, а тому не можна допус-
кати волюнтаристської практики кампаній штучної русифікації та
українізації, які завжди вносили у суспільство напруженість і
протистояння. Питання, які виникають у цій сфері, мають вирі-
шуватися в законодавчому порядку.

На всій території України, в усіх проявах людського життя
статус офіційних, з однаковим їх використанням, повинні мати
українська та російська мови. Шкільні програми мають передба-
чати, а держава створювати умови, щоб кожний житель України
міг знати і вільно спілкуватися державною, своєю рідною та од-
нією з іноземних мов.

Програма СПУ закликає до здійснення захисту, вільного
розвитку, урахування інтересів і взаємозбагачення всіх етніч-
них груп і культур нації. Має гарантуватися державний захист
від проявів дискримінації та переслідування на національному
ґрунті, запобігання спробам надати виняткову роль окремим
етносам і проявам ненависті до представників інших націй і
народів.
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Ідеалом держави та суспільства для СПУ є спільнота, де до-
тримується свобода совісті, повага до почуттів віруючих і атеїс-
тів. Не допускається використання релігії в політичних цілях, для
розпалювання міжнаціональних конфліктів, світоглядної нетер-
пимості, ворожнечі та ненависті між прихильниками різних кон-
фесій, а також між віруючими та атеїстами. Підтримуються ка-
нонічні і традиційні конфесії, стримується поширення агресив-
них і модерністських сект. СПУ при цьому керується конститу-
ційною нормою про те, що церква відділена від держави, школа
— від церкви. Співпраця держави і церкви відбувається тією мі-
рою, якою віруючі, будучи громадянами держави, підпорядковані
її законам і потребують її захисту та підтримки для задоволення
їхніх релігійних потреб.

Визначивши демократичний соціалізм своєю метою, у про-
грамі-максимум «До демократичного соціалізму» СПУ закликає
до розвитку громадянського суспільства, що є сферою індивідуаль-
них інтересів громадян, яка пов’язана з недержавними відносинами,
вільною самореалізацією індивідів, асоціацій та організацій, кот-
рі добровільно сформувалися і захищені законом від безпосеред-
нього втручання і довільної регламентації з боку органів держав-
ної влади. Одночасно СПУ декларує, що саме умови демократич-
ного соціалізму передбачають значне посилення ролі суспільної,
економічної, культурно-духовної та іншої неполітичної активно-
сті людей, ідентифікуючи цей процес з громадянським суспільст-
вом.

На думку СПУ, громадянське суспільство є своєрідною про-
тивагою державі. Воно гарантує рівність людей як суб’єктів пра-
ва, їхню юридичну свободу, реально утверджує пріоритет прав
людини. Держава і громадянин пов’язані взаємною відповідаль-
ністю за верховенство демократично ухвалених законів, за долю
країни. Людина захищена від перевищення державою її повнова-
жень, має місце регулювання доцільної кількості владних струк-
тур і змісту їх діяльності.

У громадянському суспільстві держава використовується як
засіб повного самовираження особистості. Із сили, що стоїть
над суспільством, держава перетворюється на його координу-
ючий орган. Кожному гарантується свобода вибору своєї діяль-
ності. Держава допомагає громадянам, підприємствам та об’єд-
нанням справлятися зі швидкими змінами у суспільстві, бо-
реться зі злочинністю, залишає за собою вирішення таких зав-
дань, як забезпечення політики інновацій та інвестицій, органі-
зація кредитування, розвиток системи навчання кадрів, доступ
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працівників до необхідної виробничої, економічної та іншої
інформації.

Народ через свій найвищий представницький орган, ідеться у
програмі СПУ, формує стратегію суспільного розвитку, а держа-
ва відповідає за виконання загальнонаціональних завдань, визна-
чення пріоритетних напрямів економіки і концентрує для них
відповідні кошти шляхом створення державних, муніципальних
та інших інвестиційних фондів. Вона відповідає також за обґрун-
тованість спеціальних податків, пільг, інвестицій, стежить за оп-
тимальним поєднанням мікроекономічної динамічності і макро-
економічної стабільності.

В умовах громадянського суспільства важлива роль відво-
диться збільшенню вільного часу, який кожний може присвятити
сім’ї, освіті, створенню та засвоєнню культурних цінностей, гро-
мадській діяльності, участі в управлінні справами суспільства,
розвитку особистості.

Підсумовуючи викладене вище, формується узагальнена кар-
тина сучасних реалій світогляду вітчизняних соціал-демократів
щодо їх бачення формування національної політики нашої дер-
жави. Певна ідеологічна відмінність між ними та неповне форму-
лювання проблем і їх вирішення загалом нівелюються задекларо-
ваними у партійних програмах і працях партійних лідерів
відданістю ідеалам Соціалістичного Інтернаціоналу: «Свобода.
Справедливість. Солідарність», його Декларації принципів, прий-
нятій на Стокгольмському Конгресі у 1989 р., Паризькій Декла-
рації 1999 р. та іншим документам, які нині визначають ідеологіч-
ну складову розвитку світового соціал-демократичного руху.

Водночас незначна підтримка партій соціал-демократичного
спрямування українським суспільством з огляду на результати
виборчих кампаній свідчить, з одного боку, про неготовність са-
мого суспільства з усією повнотою прийняти соціал-демократич-
ну ідеологію європейського зразка як прогресивну і перспектив-
ну, так і з іншого боку, про недостатньо ефективну діяльність са-
мих партій.

Неготовність суспільства обумовлюється значною мірою, спо-
гадами про радянське минуле, в якому намагалися будувати як
«справжній», так і «з людським обличчям» соціалізм, а також су-
перечливою, але активною діяльністю радикальних конкурентів
на лівому спектрі українського політикуму — Комуністичної
партії України.

Діяльність партій, їх неуспішність у виборчих перегонах і, як
наслідок, відсутність можливості реалізовувати задеклароване у
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програмах шляхом лобіювання щодо прийняття законів Верхов-
ною Радою, пов’язане передусім з авторитетом лідерів партій і
їхньою політичною позицією.

Так, зокрема, керівника СДПУ(О) В. Медведчука критикували
за належність до кола найбагатших людей держави, що, на думку
політологів, не сумісно з соціал-демократичними ідеалами. По-
зиція О. Мороза викликала несприйняття українським суспільст-
вом після 2006 р. Фракція СПУ, разом із Партією Регіонів (аж ні-
як не лівоцентристською структурою) утворила більшість у
парламенті, на чолі якої став сам О. Мороз. Електорат на позачер-
гових виборах 2007 р., не підтримавши СПУ, розтлумачив пози-
цію СПУ і її лідера як зраду своїх союзників по Помаранчевій ре-
волюції 2004 р.

СДПУ та її незмінний лідер Ю. Буздуган так і не зуміли, як пока-
зав час, станом на 2012 р. виробити ефективну, зрозумілу політичну
платформу донести її до виборців. Активна соціал-демократична
позиція керівництва СДПУ нівелювалася суб’єктивізмом щодо до-
сягнення компромісів із впливовими політичними союзниками.
СДПУ на частковий компроміс не готова була йти, що, відповідно,
не влаштовувало потенційних союзників, для яких важливий був
насамперед міжнародний авторитет партії та, власне, її назва.

Станом на 2012 р. стало очевидним, що основна боротьба на
лівому фланзі української політики розгорнеться між СПУ,
СДПУ та СДПУ(О), що, можливо, приведе до їх об’єднання в
один блок або політичну структуру. При цьому, національне пи-
тання, до якого соціал-демократія ніколи не була байдужою, ста-
не одним з основних у передвиборчих програмах, а успіх їхнього
радикального конкурента — КПУ — на останніх парламентських
виборах 2012 р. підштовхуватиме до консолідації зусиль.
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2.10. Ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàö³¿
â êîíòåêñò³ ñâ³òîâèõ ãëîáàë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â:

ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íèé àñïåêò

Í. Â. ×óáóð

Глобалізація — це складний, комплексний процес, центральне
місце в якому належить політичним та економічним складовим.
У науковому середовищі переважає думка, що ХХІ століття стане
століттям глобалізації, а це за своєю суттю означає злиття націо-
нальних господарств окремих країн у єдине ціле. Глобалізація за-
хоплює найвіддаленіші куточки нашої планети незалежно від су-
веренітетів держав і типів політичних режимів.

Майбутнє національних реалій — одна з давніх дискусійних
проблем, суперечки навколо якої загострилися в контексті сучас-
них глобалізаційних тенденцій. В історичній ретроспективі у ХХ
столітті ідея формування політичної нації стала провідною для
народів більшості країн світу. У політичній нації стали шукати
необхідне джерело легітимності політичної влади, вбачати осно-
ву подальшої консолідація суспільства. Об’єктивними індикато-
рами політичної нації можуть бути рівень політичного розвитку
та соціально-економічної стабільності. Відповідно, осмислення
поняття «політичної нації» як певної єдності у ґлобалізованому
світі також піддається змінам.

Важливим виміром реалізації національних інтересів нашої
держави в зовнішньополітичній стратегії є підтримка процесу
розвитку української політичної нації, що відбувається всередині
країни. Нагальними є зусилля з утвердження бачення української
політичної нації як самобутнього культурно-історичного, полі-
тичного, соціально-економічного явища в загальному руслі роз-
витку європейської цивілізації. Отже, українська політична нація
має постати як повномасштабна нація, статус якої мають визна-
чати як внутрішні, так і зовнішні чинники становища країни.

Процес творення політичної нації є багатовимірним і трива-
лим. Історична роль національного феномену надзвичайно бага-
топланова, різноманітна та містить певні суперечності. Консолі-
дація націй відбувалася в різних умовах, різними темпами та в
різний час, але всюди цей процес був невід’ємним елементом і
рушійною силою економічного та політичного розвитку. Актуаль-
ність проблеми дослідження пов’язана із ситуацією в сучасній
Україні та висунутими стратегічними завданнями, серед яких од-
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не із найважливіших — інтеграція у світові глобалізаційні проце-
си. Для того, щоб зрозуміти положення України в політико-
економічній структурі світу, слід насамперед звернутися до ана-
лізу того, що нині являє собою сучасний світ.

Хоча глобалізація сприймається нині як один з провідних на-
прямів розвитку світового господарства, слід наголосити і на су-
перечливому характері самої глобалізації. З одного боку, глобалі-
зація — процес економічної інтеграції, що ґрунтується на нових
можливостях науково-технічного прогресу, який ініціює органі-
заційну активність компаній та урядів провідних країн світу. З
іншого боку, глобалізація — це процес зростання конкуренції на
світових ринках і формування специфічних форм конкурентної
боротьби, що веде до посилення концентрації міжнародних капі-
талів, централізації управління ними провідними транснаціональ-
ними корпораціями, диференціація країн за прибутками на душу
населення, а також зростання майнової диференціації населення
більшості країн світу. У результаті спостерігаємо посилення не-
стійкості розвитку і зростання потенціалу дестабілізації як в
окремих країнах, так і в глобальних масштабах [1, с. 5].

Виокремлюють кілька етапів глобалізації. Перший зумовле-
ний формуванням планетарного ринку товарів і послуг для спо-
живача. Як самостійний сегмент світової економіки ринок това-
рів остаточно сформувався наприкінці XVIII — в першій
половині XIX століття. Другий етап глобалізації, що розпочався у
ХХ столітті, пов’язаний з інтернаціоналізацією виробничого ка-
піталу та формуванням транснаціональних корпорацій, у яких зо-
середжена значна частина світового виробництва і світової торгів-
лі. Наступний етап — це процеси міжнародної міграції робочої
сили. Четвертий етап асоціюється з хвилею глобалізації фінансо-
вих і грошових ринків. Початок цього процесу можна віднести до
70—80-х рр. ХХ століття [2, с. 315].

Центральним моментом сучасного етапу глобалізації є сти-
рання кордонів між внутрішнім і зовнішнім середовищем діяль-
ності, внутрішньою та зовнішньою політикою, а також тенденція
економізації політики. Відбуваються процеси, за якими геоеко-
номічна влада диктує світу правила гри, геополітика їх «виправ-
довує», а військова складова захищає. Глобальні потоки та регіо-
нальні інтеграційні процеси в політичній, економічній, соціаль-
ній, військово-політичній та інших сферах стають орієнтирами
на шляху розвитку будь-якої держави. Нове геоекономічне
тлумачення дістають такі поняття, як війни, агресія, агресор,
початок і закінчення війн, стратегічне партнерство тощо. Фак-
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тично, геоекономіка відтісняє геополітику на другий план
[3, с. 208].

Найважливішим чинником глобалізації в економіці став про-
цес створення неоліберальної економічної моделі, в основі якої
зняття всіх обмежень на шляху перетоку між країнами товарів,
послуг, факторів виробництва, руйнація національної замкнутос-
ті суспільного розвитку, обмеження функції національних дер-
жав, їх економічного суверенітету на міжнародній арені. Ці фун-
даментальні зміни фактичного статусу національних господарств
призводять до змін і в самій світовій економіці, яка набуває рис
усе більш єдиного глобального організму.

Розвитком процесів інтернаціоналізації у другій половині ХХ
століття стала транснаціоналізація виробничо-фінансових відно-
син. Її головними суб’єктами виступають транснаціональні кор-
порації (ТНК) і транснаціональні банківські групи (ТНБ).

Досліджуючи діяльність ТНК, експерти ООН визначили основ-
ні ознаки, за якими компанію можна віднести до транснаціональ-
ної: річний обсяг продажу такої компанії повинен перевищувати
100 млн дол., наявність філіалів не менше, ніж у шести країнах,
також аналізується відсоток продажу товарів за межами країни-
резиденції [4]. Кількість ТНК за останні 35 років збільшилася в
11 разів. За даними ЮНКТАД, у світі нараховується приблизно
70 тисяч ТНК, які мають 690 тисяч філіалів. Материнські компа-
нії розташовані у розвинутих державах (50,2 тис.), а велика кіль-
кість філіалів у країнах, що розвиваються, — 495 тис. За оцінка-
ми експертів, ТНК контролюють нині до половини світового
промислового виробництва, 2/3 світової торгівлі, а також при-
близно 4/5 патентів і ліцензій на нову техніку, технології та «ноу-
хау». При цьому приблизно 1/3 обсягу світової торгівлі — це тор-
гівля між підприємствами, що входять в одну і ту ТНК. Також ві-
домо, що оборот кожної із великих ТНК (таких, як Дженерал Мо-
торс, Форд Моторс, Міцуі, Міцубісі, Ройал Датч/Шелл тощо) пе-
ревищує ВВП таких країн, як Таїланд, Саудівська Аравія,
Польща, Греція, Малайзія, Венесуела, Колумбія та ін. [5, с. 52].

Діяльність гігантів транснаціонального бізнесу охоплює бага-
то країн, що розташовані на різних континентах, причому інтере-
си ТНК далеко не завжди збігаються з національними державни-
ми інтересами тих країн, де базуються їх філіали. Так, з одного
боку, діяльність ТНК сприяла появі нових індустріальних держав
та індустріалізації світу, що розвивається, розміщенню в них су-
часних виробництв (насамперед невисокої чи середньої техноло-
гічної складності). Але з іншого боку, за останній час типовою
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стала тенденція придбання ТНК у свою повну чи часткову влас-
ність уже наявних іноземних підприємств. Як негативний наслі-
док, неможливість виходу на нові світові ринки нових виробни-
ків, зведення конкуренції до суперництва гігантів і цілковите
нехтування інтересами держави.

Процес глобалізації супроводжується появою регіональних
економічних об’єднань держав, формуванням складної структури
міжнародних економічних, торговельних, фінансових організа-
цій. Так, часткою внутрішньої регіональної торгівлі нині є понад
60 % усіх зовнішньоторгових операцій країн — учасниць Євро-
пейського Союзу і приблизно 40 % для країн — учасниць Північ-
ноамериканської угоди щодо вільної торгівлі (НАФТА). Зроста-
ють обсяги взаємної торгівлі між країнами Азіатсько-Тихоокеан-
ського регіону (АТЕС) та Південноамериканського співтоварист-
ва націй [6, c. 138]. Спрощення умов щодо ведення взаємної тор-
гівлі, рух капіталу та робочої сили в рамках регіональних об’єд-
нань сприяють зростанню економічної активності та підвищенню
конкурентоздатності країн, що беруть у них участь. При цьому
практика засвідчує, що регіональні об’єднання підвищують сту-
пінь захищеності економічних інтересів країн-членів.

Водночас глобалізація не обмежується однією економічною
сферою. Вона виявляється передовсім у політичному аспекті су-
спільного життя. Глобалізація абсолютно змінила основи полі-
тичного життя — відповідні трансформації відбулися у розумінні
політики та сутності політичних відносин. Традиційне сприйнят-
тя політики завжди базувалося на національній державі. Адже
саме держава вважалася головним суб’єктом політики, а в центрі
політичного аналізу перебував національний рівень державної
діяльності. Розуміння політичних відносин розглядалося з пози-
цій внутрішньої та зовнішньої політики, тобто що відбувається
всередині країни і за її межами. Отже, питання внутрішньої полі-
тики стають інтернаціоналізованими, а у всесвітніх процесах
простежується тенденція локалізації. Подальший процес існуван-
ня держави в процесі глобалізації тісно пов’язаний з питанням
національного суверенітету та майбутнім політичної нації. Ще
п’ятдесят років тому лунали прогнози щодо неминучого та
швидкого відмирання національних структур. У 1882 р. відомий
французький історик Е. Ренан констатував, що будь-яка нація не
є вічною, а має у своєму існуванні початок і закінчення. На зміну
останнім, на думку дослідника, має прийти європейська конфе-
дерація. На думку історика Е. Хобсбаум, нації, що вичерпали
свою місію, приречені «відступити… та бути поглинутими чи
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розпастися в процесі нового наднаціонального реструктурування
планети».

Національна держава продовжує залишатися одним із важли-
вих акторів на світовій арені, але на сьогоднішній день у світі
стрімко зростає значення наднаціональних органів і транснаціо-
нальних структур. З цієї позиції трактування світової політики
слід розглядати як взаємодію між двома акторами світової систе-
ми, в якій важливим актором вважають автономного індивіда чи
організацію, що контролює значні ресурси та бере участь у полі-
тичних відносинах з іншими акторами поза державними кордо-
нами. Такий актор не обов’язково має бути державою. Коли
транснаціональна організація застосовує економічний бойкот, за-
хоплення літаків чи відлучення від церкви з метою змінити пове-
дінку інших акторів, вона діє у політичному просторі. Прикладом
є транснаціональні нафтові компанії, які проводять свою політи-
ку так, щоб підтримати стабільність у країнах-виробниках, ви-
ступаючи як політичні актори відповідно до останніх тенденцій у
світовому політичному процесі [1, с. 270].

Глобалізація робить виклик одновимірному та ортодоксаль-
ному баченню політики, що оперує виключно термінами геополі-
тики та боротьбою за владу між державами. Як зазначає дослід-
ник М. Угард, в умовах глобалізації політики держава все більше
стає залученою до різноманітних всесвітніх мереж: багатопрофіль-
них закладів і багатосторонньої політики на зразок НАТО чи
Всесвітнього Банку; міжнаціональних асоціацій — від Всесвіт-
ньої Торговельної палати до Всесвітнього Мусульманського
Конгресу; глобальної політичної мережі посадових осіб, корпо-
ративних і неурядових акторів, які мають справу з нагальними
глобальними проблемами (наприклад, Глобальний фонд СНІДу,
Всесвітня організація боротьби з малярією тощо). Отже, на дум-
ку вченого, ця політика призводить до появи крихкої глобальної
держави, в межах якої «інтереси чітко сформульовані та
об’єднані, рішення прийняті, ресурси розподілені, а політика
здійснюється через міжнародні чи міжнаціональні політичні
процеси» [7, c. 305].

Окремо слід розглянути проблему розподілу влади. Політична
влада у глобалізаційних процесах — привілеї не тільки держав.
Вона розподілена, хоч і нерівномірно, серед великої кількості су-
спільних і приватних акторів і мереж (від міжнародних агентств
через корпорації до неурядових організацій). Це засвідчує той
факт, що політична влада поширилася не лише вгору — до над-
національних органів на зразок Європейського Союзу, але також



415

і донизу — до регіональних асамблей і недержавних приватних
агентств.

Глобалізація приводить до значних змін у політичній сфері та
стала поштовхом до прояву нових тенденцій у міжнародному по-
літичному процесі. Перша з них — це прагнення до політичного
домінування країн Заходу, що дозволяє твердити про асиметрич-
ність характеру політичної глобалізації. Одній невеликій групі
країн належить більша частина всесвітнього економічного багат-
ства, а інша, більша група держав, є предметом економічної екс-
плуатації та політичного підкорення. На основі цього заклада-
ються передумови довготривалих конфліктів, зокрема військо-
вих, між країнами, що належать до протилежних угруповань.
Особливо гостро ця тенденція простежується у стосунках між
США та країнами, що не погоджуються з політикою підкорення
та прагнуть звільнитися від цього становища. Друга тенденція
полягає в тому, що поряд з посиленням процесу політичної гло-
балізації активно відбуваються процеси регіоналізації, локалізації
та фрагментації політичного життя. З посиленням глобальної вза-
ємозалежності відбувається девальвація як економічного, так і
політичного суверенітету, що є третьою тенденцією у сучасних
політичних процесах. Отже, глобальні політичні процеси дедалі
більше впливають на внутрішньополітичні трансформації. Остан-
ні в свою чергу набувають міжнародного характеру.

Практика свідчить, що глобалізація може нести в собі значні
переваги для країн у вигляді додаткового притоку капіталу, но-
вих технологій і методів управління, більш низьких цін на товари
і послуги. Відкритість економіки і свобода зовнішньоекономіч-
них операцій забезпечує ефективніше використання всіх факторів
виробництва, результатом чого стане зростання чинників еконо-
мічного розвитку, зайнятості, якості життя порівняно із закритою
національною економікою. Водночас обмеження зовнішньоеко-
номічних зв’язків призводить до менш ефективного використан-
ня наявних у країні факторів виробництва, що в умовах швидкого
науково-технічного прогресу стримує потенціал розвитку націо-
нальних виробничих сил.

Результатом вищезазначених процесів стає послідовне поси-
лення та розшарування світової економічної спільноти, тобто її
стратифікація. У її межах неухильно зростає роль ядра світової
економічної системи (включає США, Західну Європу і Японію), з
одного боку, з іншого — розподіл решти світу на країни, що пра-
гнуть стати самостійними центрами концентрації транснаціональ-
ного капіталу (нові індустріальні країни Азії, Латинської Амери-
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ки) та вирватися, отже, зі стану периферійної залежності, та краї-
ни-колонії, що фактично позбавлені національного суверенітету і
перетворені на постачальників дешевої сировини і робочої сили
для транснаціонального капіталу [8, с. 193].

Головною суперечністю на шляху гармонійного глобального
економічного розвитку міжнародного співтовариства держав став
занадто високий рівень фінансової могутності провідних захід-
них країн та їх потреби у забезпеченні власної переваги на світо-
вих фінансових ринках, а також на інноваційних ринках у майбут-
ньому для підтримки досягнутого рівня соціально-економічного
розвитку. Американський фінансист Дж. Сорос вважає, що нині
глобалізація в найбільшою мірою відповідає інтересам розвину-
тих країн, дозволяючи їм отримувати вигоду з нееквівалентного
обміну у торгівлі з менш розвинутими країнами. Це виражається,
зокрема, у встановленні неоднакових умов доступу країн, що
розвиваються, на ринки розвинутих держав [9]. Розвинуті держа-
ви за допомогою протекціоністських заходів продовжують захи-
щати власні ринки, одночасно вимагаючи від інших країн біль-
шого відкриття власних. Утрати країн, що розвиваються, внаслі-
док відсутності рівноправного доступу до світових фінансових і
товарних ринків оцінюються у суму, яка щорічно перевищує
500 млрд доларів [9].

На сучасному етапі не тільки геоекономічні кордони розвину-
тих держав далеко виходять за межі національних, а й виникає
ситуація, коли з метою самозабезпечення провідні держави пла-
нети проектують власні проблеми та інтереси практично на весь
світ.

Юридична рівність держав не означає їх фактичної рівності, і
в реальних міжнародних відносинах ця обставина нерідко врахо-
вується. У зв’язку з цим низка дослідників визначає механізм
прийняття рішень у Міжнародному валютному фонді і Всесвіт-
ньому банку як засіб фактичного зниження ролі ООН. Принцип
голосування за формулою «одна держава — один голос» витісня-
ється альтернативним принципом «один долар — один голос» за
одночасного посилення ролі різноманітних непрямих форм при-
йняття рішень, що враховують економічний потенціал голосую-
чих [10, с. 149].

Одначе такий підхід не може бути взятий за основу для закріп-
лення економічного і політичного впливу розвинутих держав у
міжнародних відносинах. В іншому разі принцип суверенної рів-
ності та поваги до суверенітету матиме лише декларативний ха-
рактер. Держави суверенні та на основі власної суверенної волі
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вступають до міжнародних організацій, добровільно передаючи
їм частину власних функцій і повноважень. Вступ держави до
міжнародної організації юридично означає добровільне обме-
ження можливостей здійснення державного суверенітету. Анало-
гічно — держава може скористатися своїм суверенним правом
одностороннього виходу з міжнародної організації. Прийнявши
політичне рішення, держава може піти на певні обмеження мож-
ливостей здійснення власного суверенітету. Одначе не слід пере-
більшувати значення глобалізації та недооцінювати роль держав-
ного суверенітету.

І тим не менше, було б хибним розглядати глобалізацію ви-
ключно як джерело загроз. Для країн, що цілеспрямовано праг-
нуть до розвитку свого потенціалу, глобалізація, безсумнівно,
відкриває додаткові можливості щодо зростання, забезпечує над-
ходження інвестицій і технологій. За проведення політики, що
відповідає національним інтересам, глобалізація стає важливим
джерелом модернізації та підвищення конкурентоспроможності
економіки.

Приклади такої політики демонструють, зокрема, Китай та Ін-
дія, стратегії розвитку яких, незважаючи на різні способи інтег-
рації в світову економіку, ґрунтуються на національних пріори-
тетах. І Китай, і Індія послідовно реформують національні еконо-
міки, поєднуючи політику відкритості із захистом стратегічних
галузей і державним контролем «поведінки» іноземного капіталу.
Їх економічна політика підкорена загальній національній страте-
гії, головними пріоритетами якої є швидке економічне зростання.
З цією метою Китай і Індія ширше, ніж інші країни, застосовують
державне втручання — переважно у формі промислової, торго-
вельної і валютно-фінансової політики. Поєднання структурних
реформ і політика розвитку дала в цих країнах позитивний ре-
зультат: середні темпи зростання економіки Китаю на початку
2000-х років становили майже 10 % на рік, Індії — понад 6 %
[8, c. 130].

Очевидно, що в найближчий перспективі глобалізація зали-
шиться ключовим процесом розвитку світової економіки. Від ус-
пішності пристосування до цього процесу залежить доля націо-
нальних економічних систем, рівень добробуту суспільства прак-
тично в усіх державах світу. Водночас глобалізація створює чи-
малі ризики та нові деформації, що слід ураховувати у націо-
нальній стратегії розвитку, створюючи ефективні механізми за-
хисту економічної безпеки своєї країни та гарантії щодо вико-
нання національних пріоритетів.
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Для української політичної нації небезпека полягає в тому, що
не закінчився процес її формування та існує реальна загроза її
розчинення у глобалізованому світі. У цьому зв’язку актуальнос-
ті набуває дослідження проблеми включення у світові господар-
ські зв’язки країн з перехідною економікою, до яких належить
Україна.

Характерна особливість країн, що переходять до сучасної рин-
кової економіки, яку вони успадкували від командно-адміністра-
тивної системи, полягає у деформованому розвиткові їх промис-
ловості, диспропорції у співвідношенні виробництва засобів ви-
робництва й товарів широкого вжитку. Це призвело не тільки до
неузгодженості окремих секторів економіки, а й до фактичної
стагнації таких галузей, як сільське господарство, легка та харчо-
ва промисловість, значного відставання науково-технічного роз-
витку від рівня передових країн світу.

Як свідчать дані табл. 1, зазначена група країн, маючи насе-
лення у 2,4 разу менше, ніж у розвинутих країнах світу, виробляє
ВВП менше у 8,8 разу. А частка перехідних країн у світовому
експорті товарів і послуг менша у 15,6 разу, що свідчить про не-
значний ступінь інтегрованості у світове господарство [11,
с. 530].

Таблиця 1
ЧАСТКА КРАЇН У СВІТОВОМУ ВВП, ЗАГАЛЬНОМУ

ЕКСПОРТІ ТА НАСЕЛЕННІ У 2009 Р.
[11, с. 537]

Групи країн Кількість
країн

ВВП,
%

Експорт товарів
і послуг, %

Населення,
%

Високорозвинені країни 92 55,7 74,8 15,4

Країни, що розвиваються 125 38,1 20,3 78,2

Транзитивні країни 28 6,3 4,8 6,4

Слід зауважити, що перехідні країни не є однорідними. Серед
них вирізняються три групи держав із різними можливостями
участі у глобальних процесах.

До першої групи входять Латвія, Польща, Словаччина, Слове-
нія, Угорщина, Чехія, де склалися сприятливі умови для швидко-
го завершення перехідного етапу. Незважаючи на суперечності та
труднощі перехідного періоду, у цих країнах з 1994 р. почалось
економічне зростання. В Естонії, Литві падіння економіки при-
пинилось у 1995 р. Саме ці держави стали першими претенден-
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тами на вступ до Європейського Союзу, який відбувся у травні
2004 р. У цих країнах зберігаються високі темпи економічного
зростання, динаміка прямих іноземних інвестицій, зростання час-
тки наукомісткого сучасного обладнання для розвитку іннова-
ційних процесів.

Друга група країн із перехідною економікою представлена бал-
канськими державами, які не мали розвинутої промисловості.
Крім того, воєнні події, що відбувалися на їх території, не могли
не позначитися на стані економіки й створенні передумов до
включення у процес глобалізації. Проте балканські країни в умо-
вах командно-адміністративні системи у значних масштабах збе-
регли приватний сектор. Ця обставина значно прискорила процес
ринкових перетворень і час виходу з економічної кризи. Перехід
до зростання ВВП у них починається з 1998 р., у Румунії — з
1999 р. Зазначені обставини зумовили гальмування входження
цих країн у єдиний європейський простір.

До третьої групи перехідних країн увійшли колишні республіки
СРСР за винятком країн Прибалтики. Оскільки режиму, який би
відповідав сучасним критеріям ринкової демократії, не знала і до-
революційна Росія, то завдання розбудови ринкової економіки в
цьому регіоні виявилося винятково важким. Слід зазначити, що на
відміну від розвинутих економік світу в перехідних суспільствах
механізми ефективного державного впливу на економічні процеси
перебувають у стані формування. Найголовнішою проблемою є
відсутність усталеної системи консолідації інтересів, яка в розви-
нутих країнах існує у вигляді «симбіозу» промислового, торговель-
ного та фінансового капіталів, розвиненої системи ринків, кредиту
фінансових, бюджетно-податкових та інших відносин, розвинутої
нормативно-правової бази. Між тим, здійснення активних заходів
трансформаційної політики є об’єктивною вимогою сучасного
етапу перехідних процесів. Відтак дієвість економічної політики
полягатиме у здійсненні заходів, які забезпечують мінімізацію під-
став для конфлікту інтересів за максимуму безпосередньої зацікав-
леності провідних економічних груп у реалізації запропонованої
державою стратегії економічного зростання.

Зазначені проблеми є актуальними і для України, яка нале-
жить до третьої групи постсоціалістичних країн [12, с. 105]. На
сучасному етапі в Україні прослідковується значна залежність
політико-економічних процесів від загальносвітових глобаліза-
ційних тенденцій. Це зумовлюється залученням національних
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів до системи міжна-
родних операцій.
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Стратегія України в глобалізаційних процесах визначається
багатьма внутрішніми і зовнішніми чинниками, зокрема: супереч-
ливою сукупністю економічних, геополітичних, історичних, інсти-
туційних та інших детермінант, що характеризуються різною
спрямованістю дій.

Серед визначальних внутрішніх факторів, що формують кон-
цептуальні основи сучасної зовнішньоекономічної стратегії
України в глобалізаційному просторі, слід назвати:

 необхідність забезпечення економічної та соціальної рівно-
ваги в суспільстві в умовах світової фінансової кризи;

 подолання глибокого спаду в економіці та відновлення еко-
номічного зростання як у загальнонаціональному, так і регіональ-
ному вимірах;

 поглиблення ринкових реформ, створення ефективної ін-
ституційної системи в контексті захисту прав власності та інтере-
сів суб’єктів підприємництва, скорочення тіньового сектора еко-
номіки та його декриміналізацію [13, с. 11].

Перелічені фактори мають різний вплив на формування базо-
вих елементів зовнішньоекономічної стратегії. Проте від якісних
характеристик кожної із господарських підсистем залежить ди-
наміка таких основоположних параметрів світогосподарчих
зв’язків, як масштаби і структура експортного потенціалу, умови
торгівлі, обсяг залучених іноземних інвестицій, стан зовнішньої
торгівлі та платіжного балансу тощо.

Агреговані показники, що відображають світогосподарчі
зв’язки економіки, дістають своє відображення в індексі еко-
номічної глобалізації, в рейтингах конкурентоздатності, в гло-
бальному інноваційному індексі тощо. Відзначені індикатори
стосовно зовнішньоекономічної сфери України в останні роки
характеризувалися стрибкоподібним характером розвитку та
нестабільністю. Зокрема, індекс глобалізації за 2004—2006 рр.
[14] коливався у межах 43—39; за індексом глобальної конку-
рентоспроможності Україна опустилася з 72-го місця у 2008—
2009 рр. на 82-ге місце у 2009—2010 рр.; в рейтингу глобаль-
ного інноваційного індексу Україна посідає 62-ге місце, а за
конкурентоспроможністю в інформаційних технологіях — 50-
те місце [15].

Участь країни в економічній глобалізації характеризують та-
кож обсяг, динаміка і структура зовнішньої торгівлі та їх відповід-
ність валовому внутрішньому продукту. Під час гострої та трива-
лої трансформаційної економічної кризи це була єдина сфера, ко-
тра після короткотривалого спаду (1991—1992 рр.) розвивалася
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стійкими темпами до 1997 р. Світова фінансова криза 1997—
1998 рр., що охопила і найбільшого торговельного партнера
України — Росію, стала причиною спаду обсягів зовнішньої
торгівлі протягом двох років (1997—1998 рр.). Наступний період
аж до 2009 р. характеризувався позитивною динамікою зовнішньо-
торгових відносин України. У 2009 р. експорт товарів і послуг
скоротився на 22,6 %, а імпорт — на 40,9 % [16]. Слід зазначити,
що обсяг експорту товарів і послуг з України за дев’ять місяців
2011 р. становив 59 922,3 млн дол., імпорту — 63 959 млн дол.
Порівняно з дев’ятьма місяцями 2010 р. експорт збільшився на
34,4 %, імпорт — на 40,6 % [17, с. 11].

У 90-х рр. значно змінилася географія зовнішньої торгівлі
внаслідок переорієнтації із країн колишнього СРСР на інші дер-
жави та регіони світу. У географічній структурі вітчизняного ім-
порту перша сходинка належить європейським країнам, левова
частка яких — це країни ЄС, далі йдуть країни СНД і держави
азійської частини континенту. Відповідні позиції у поставках то-
варів і послуг до України займають: Російська Федерація, Німеч-
чина, Туркменістан, Польща, Італія, Китай, Франція, США.

Утім, Україна вже тепер має економічні передумови для по-
дальшої активізації міжнародних економічних зв’язків. Маючи
територію, площа якої не перевищує 0,4 % світової, і населення
на рівні 0,8 % від загальної кількості населення планети, Україна
виробляє майже 5 % світової мінеральної сировини та продукції
її переробки. У надрах України зосереджено 30 % запасів заліз-
них руд, 75 % — марганцю, 90 % — кристалічного графіту, біль-
ша частина світових покладів титану й цирконію [18, с. 150]. На
території України є значні ресурси рідкоземельних металів, що
використовуються для виробництва нових матеріалів із наперед
заданими властивостями. Отже, з геополітичного погляду еконо-
мічний, технологічний і науковий потенціал України можна по-
рівняти з Росією, Німеччиною, Францією та Великою Британією.
Усе це дозволяє нашій державі активно брати участь у міжнарод-
ному поділі праці, розвивати світові господарські зв’язки.

Динамічний розвиток дістала така форма економічної глобалі-
зації як участь у міжнародному інвестиційному обміні. Забезпе-
чення інвестиційної привабливості України для іноземних інвес-
торів за рахунок приєднання країни до загальноприйнятих у світі
регулятивних норм також є однією з позитивних сторін. Прикла-
дом для України, як і країн СНД загалом, може слугувати Грузія,
яка після 2005 р. пішла на радикальні реформи, внаслідок чого
докорінно поліпшилися її міжнародні рейтинги з оцінки регулю-
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вання інвестиційних процесів. У 2010 р. за індексом сприятливо-
сті ведення бізнесу серед 183 обстежених країн Грузія посіла 12
місце, а Україна 145 (різниця 123) [19].

Найпривабливішими сферами вкладання іноземного капіталу
в Україні є промисловість (22,65 % загального обсягу), фінансова
діяльність (20,0 %), торгівля, ремонт автомобілів, побутової тех-
ніки і предметів широкого вжитку (10,4 %), операції з нерухоміс-
тю, оренда, надання послуг підприємцям (10,0 %), будівництво
(5,7 %) [20, с. 5].

Проаналізуємо динаміку прямих іноземних інвестицій, роз-
глянувши рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій
до України протягом 2006—2011 рр. [19]

У І півріччі 2011 р. в економіку України іноземними інвесто-
рами вкладено 2788,2 млн дол. прямих інвестицій (акціонерний
капітал): із країн ЄС надійшло 2287,0 млн дол. (82,0 % загального
обсягу), із країн СНД — 84,3 млн дол. (3,0 %), з інших країн світу
— 416,9 млн дол. (15,0 %). Водночас капітал нерезидентів змен-
шився на 447,0 млн дол. (табл. 2).
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Інвестиції надійшли зі 127 країн світу. До десятки основних
країн-інвесторів, на які припадає майже 83 % загального обсягу
прямих інвестицій, входять (табл. 2) [21]:

Таблиця 2
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ ЗА 3 МІСЯЦІ 2011 р.*

Об’єм прямих інвестицій
на 01.04.2011 (млн дол. США) у %

Всього 45602,3 100

Кіпр 10665,0 23,4

Німеччина 7153,4 15,7

Нідерланди 4746,8 10,4

Російська Федерація 3383,3 7,4

Австрія 2815,7 6,2

Франція 2399, 7 5,3

Велика Британія 2318,9 5,1

Швеція 1763,1 3,9

Віргінські острови (Британ.) 1403,8 3,1

США 1100,8 2,4

Італія 902,4 2,0

Польща 893,2 2,0

Швейцарія 863,8 1,9

* Розроблено за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Якщо проаналізувати дані табл. 2, то можна помітити, що лі-
дером в інвестуванні в економіку України є Кіпр. Другим страте-
гічно важливим для України інвестором є Німеччина, обсягам ін-
вестицій якої належить друге місце. Високий ступінь інвесту-
вання з таких країн, як Велика Британія та Нідерланди поясню-
ється суттєвими пільгами для зареєстрованих у них іноземних
компаній, отже, їм теж притаманні певні елементи офшорності,
проте незіставні з Кіпром. Збільшення частки Нідерландів і Вір-
гінських островів пояснюється деякими вигідними пільгами для
інвесторів, а Франції — однією з пріоритетних галузей для неї є
харчова промисловість, яка добре існуватиме в будь-яких умовах.
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Нині вплив ТНК на економіку України є досить значним і ва-
гомим. Найбільш привабливими для ТНК галузями української
економіки є харчова промисловість, галузі машинобудування і
металообробки, фінансова, страхова та торговельна сфери.

Ось як практично визначені глобальними компаніями сектори
економіки регіонів України: виробництво тютюнових виробів:
ТНК «Japan Tabacco International», «Imperial Tabacco Group»,
«Philip Morris», «B.A.T.», пиво, безалкогольна галузь: напої: ТНК
— «Coca-Cola», «Pepsi» (викуп «Сандр»), «Orangina Group» (ви-
куп «Росинки»); переробка олійних і зернових культур: компанії
«Bunge» (викуп елеваторів, контроль над експортом зерна; ТМ
«Олейна», «Щедрий Дар» та ін.); переробка молока: ТНК
«Groupe Lactalis», «Bel Group», «Danone» (Франція), «Юнімілк»
(Росія); виробництво кондитерських виробів (шоколаду) та кон-
центрованих харчових продуктів: ТНК «Nestle» (ТМ «Світоч»,
«Торчин-54 продукт» та ін.); «Крафт Фудз» (ТМ «Корона»); ви-
робництво продуктів побутової хімії та парфумерії: ТНК
Procter&Gamble (США).

Перелічені компанії викупили або побудували виробничі по-
тужності в краях України, стаючи фактично елементом регіональ-
них господарств. Враховуючи специфіку діяльності цих компаній,
маємо чітко виражену ставку на внутрішній ринок України, об-
межені зв’язки з місцевими компаніями — потенційними поста-
чальниками сировини, агресивну рекламну компанію і тактику
знищення «внутрішніх» конкурентів.

Проте слід звернути увагу на те, що такі ТНК в цілому не несуть
прямої загрози економічній безпеці, оскільки не складають конку-
ренції товаровиробнику. Проте негативним є момент перетворення
країни, яка має величезний інтелектуальний і науково-технічний
потенціал, здатний забезпечити власний технологічний прорив, на
полігон для виконання механічних операцій, які, проте, можуть бу-
ти розцінені як «розміщення на території регіону підприємств з ін-
новаційними технологіями». Можна назвати позитивні приклади
(хоча й поодинокі) дій ТНК. Викуп Луцького підшипникового заво-
ду ТНК Aktiebolaget SKF (Швеція), яка має 80 підприємств у 25
країнах світу, показав достатньо позитивну роль, адже відбулася ре-
анімація вітчизняного підприємства (що є одним із структуротвор-
чих для міста), враховуючи сучасні потреби внутрішнього ринку.

В Україні більшість економічних гравців усе ще не готова до
жорсткої конкурентоспроможності міжнародних ТНК. Істотна
присутність ТНК різних країн на українському ринку також може
призвести до руйнування внутрішніх виробників.
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Виходячи з цього, політика уряду України має бути спрямова-
на, з одного боку, на оптимальне використання можливостей
транснаціоналізації, з іншого — на нейтралізацію її негативних
наслідків; вона має бути комплексною та ґрунтуватися на чітко
визначених національних пріоритетах розвитку. У програмі діяль-
ності уряду та у відповідних законодавчих актах мають бути роз-
роблені та закріплені регулятивні механізми, які мають містити
одночасно систему стимулів щодо залучення іноземних ТНК і
систему амортизаторів можливих негативних впливів транснаці-
оналізації.

Щоб будувати конкурентну економіку, потрібні потужні ком-
панії, які будуть здатні співпрацювати з ТНК як в Україні, так і
на світових ринках. Необхідно створювати власні, українські
транснаціональні структури, як це зробили раніше Китай, Росія,
Індія, Індонезія, Мексика, Венесуела та ін. (не враховуючи про-
мислово розвинуті країни, де існують сотні крупних ТНК). До-
свід цих держав свідчить, що національний капітал здатний вит-
римувати конкуренцію з ТНК лише в разі, якщо він сам структу-
рується у міцні фінансово-промислові утворення, адекватні між-
народним аналогам та здатні проводити активну зовнішньоеко-
номічну політику. Водночас, як виявляється, створити корпорації
повного замкнутого циклу Україна здатна лише в окремих галу-
зях, на що необхідно чимало часу. В Україні з огляду на це до
перших ТНК, що почали формуватися в нашій державі, можна
віднести ФПГ «СКМ», «DCH» Холдінг, НВГ «Інтерпайп», ВАТ
«Укрнафта», NEMIROFF Холдинг, ЗАТ «ВО «КОНТІ», «КК
«ROSHEN» [22, с. 70].

Для того, щоб визначити наявність ТНК в Україні, розглянемо
відповідність перелічених українських компаній, наведеним ви-
ще умовам, які було зведено у табл. за даними річних звітів ком-
паній [23, с. 40].

Отже, за даними табл. бачимо, що тільки дві з представлених
організацій відповідають вищезазначеним ознакам ТНК. Це НПГ
«Інтерпайп» і ФПГ «СКМ», тож їх можна вважати згідно з 2-ма
вимогами ООН транснаціональними. Також ступінь інтернаціо-
налізації українського бізнесу можна оцінити за допомогою фаз
інтернаціоналізації Ненсі Адлер [24]. Згідно із запропонованими
фазами та аналізу транснаціональних тенденцій провідних україн-
ських компаній різних галузей можемо зробити висновок, що роз-
глянуті компанії перебувають у другій фазі та є міжнародними,
бо вони спрямовують свої зусилля на розширення ринків збуту,
зокрема завоювання нових ринків збуту за межами країни.
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Таблиця 3
ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОВІДНИХ

УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

Показники Річний обсяг продажу,
млн дол.

Кількість країн, у яких
розташовані філії

НПГ «Інтерпайп» 10230 8

ФПГ «СКМ» 8151 6

ВАТ «Укрнафта» 847,82 1

ООО «DCH» 493,45 1

ДП «КК «РОШЕН» 220 3

NEMIROFF Холдинг 203,8 5

ЗАТ «ВО «КОНТІ» 114,66 2

Фінансова глобалізація виявляється у розвитку співробітницт-
ва з міжнародними фінансовими закладами. З 1992 р. Україна є
членом Міжнародного валютного фонду (МВФ), до якого вхо-
дять 186 країн світу та Міжнародного банку реконструкції та
розвитку (МБРР). Членом міжнародної фінансової корпорації
Україна стала у 1993 р., а у 1995 р. приєдналася до Багатосторон-
нього агентства з гарантій інвестицій (БАГІ). Фінансові ресурси
із МВФ Україна отримує в межах таких програм, як Системна
трансформаційна позика (STF — Systematic Transformation
Facility), Механізм розширеного фінансування (EFF — Extended
Fund Facility) та фонд кредитної підтримки (Stand-by).

Кредити МВФ використовувалися в Україні для створення си-
стеми управління за умов ринкової трансформації економіки,
здійснення структурних зрушень галузевого характеру, зокрема
енергетичного сектора, розвиток ракетно-космічних технологій
тощо. З 1992 р. Україна є членом Європейського банку реконст-
рукції та розвитку (ЄБРР), за фінансової підтримки якого реалі-
зовано понад 30 інвестиційних проектів у нафтогазовій, енерге-
тичній, харчовій, транспортній та інших сферах економіки.

Одна із провідних форм економічної глобалізації — міжнарод-
на регіональна інтеграція економік країн. Необхідність ефектив-
ної реалізації в міжнародній сфері національних економічних і
політичних інтересів зумовлюють вибір головних стратегічних
напрямів зовнішньоекономічної стратегії української держави.
Україна бере участь у міжнародних регіональних економічних
об’єднаннях.
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На сучасному етапі наша держава перебуває в зоні впливу
двох «гравітаційних» полів — Європейського Союзу та Єдиного
економічного простору (ЄЕП). Ці економічні об’єднання за своїм
потенціалом істотно різняться між собою. Економічний потенці-
ал ЄС за головними кількісними та якісними параметрами істот-
но перевищує відповідні показники країн ЄЕП. Взаємодія еконо-
міки України з ЄС і ЄЕП, на який припадає більша частина
вітчизняного товарообігу, територіальне, географічне розташу-
вання країни зумовили необхідність формування таких форм ін-
теграції країни до ЄС, які за своїм змістом, форматом і алгорит-
мом відрізняються від того типу інтеграції, що здійснили нові
члени ЄС у 2004 р.

Згідно з доповіддю «Україна ЄС: на шляху чотирьох свобод»,
підготовленою консультативною компанією АНТ Consulting
Group, інтеграційний потенціал України обмежується певними
чинниками. Перешкодою для членства в ЄС є різні рівні економіч-
ного розвитку України та європейських країн. Рівень життя україн-
ців становить 15 % від середнього показника по ЄС. Крім того, мі-
зерною є частка України в зовнішній торгівлі — тільки 0,4 %.
Прямих іноземних інвестицій на душу населення припадає лише
два відсотки від середнього рівня по ЄС [25].

Головним нормативним актом, що визначає зміст і структуру
співробітництва України та ЄС, є Угода про партнерство та спів-
робітництво, термін дії якої закінчився у 2008 р. На сучасному
етапі сторони керуються новим документом під назвою «Східне
партнерство», що включає чотири платформи:

 демократія, якісне управління та стабільність;
 економічна інтеграція;
 енергетична безпека, екологія;
 міжособистісні контакти [25, с. 4].

Конкретизація положень зазначених документів здійснюється
у Плані дій Україна — ЄС. Основна увага на шляху євроінтегра-
ції України має бути відведена розробці та реалізації стратегії за-
безпечення конкурентоспроможності національної економіки на
ринку ЄС із відповідними умовами та етапами підготовки внут-
рішнього економічного середовища до європейських вимог, а са-
ме: досягнення європейського рівня  продуктивності праці, при-
бутковості виробництва, заробітної плати тощо.

Розуміючи важливість цієї проблеми, Уряд України прийняв
Програму діяльності Кабінету Міністрів «Єдність, конкуренто-
спроможність, нова якість життя» («Конкурентна Україна»)» до
2011 р., в якій зазначено, що «вирішення нагальних проблем
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економічного, соціального та гуманітарного характеру, забезпе-
чення дотримання  принципів демократії, прав і свобод грома-
дян, підвищення добробуту населення і міжнародного авторите-
ту України, побудова сильної конкурентоспроможної  європей-
ської країни є основними засадами державної політики Уряду
України на найближчу перспективу». Як підкреслено в докумен-
ті, «конкурентна економіка — це економіка, яка спроможна ви-
робляти товари та послуги, що є конкурентними на європейсь-
кому та світових ринках, з використанням конкурентних пере-
ваг, наявних  мотиваційних механізмів до розвитку та конку-
рентної робочої сили» [26].

Для успішної інтеграції України у європейський економіч-
ний простір варто наближати основні критерії власного розвит-
ку до стандартів ЄС. Основою стратегії економічного та соці-
ального розвитку на середньострокову перспективу має стати
створення реальних передумов вирішення основного геополі-
тичного завдання України — інтеграції до ЄС, що передбачає
насамперед інституційні перетворення та реформи в соціально-
економічній сфері. Першим кроком на цьому шляху став указ
Президента України «Про стратегію економічного та соціаль-
ного  розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на
2004—2015 рр.» [27].

Наступним етапом повинна була стати підготовка угоди про
асоціацію, складовою частиною якої повинна бути зона вільної
торгівлі. 18 вересня 2013 р. Кабінет Міністрів України схвалив
проект Угоди про асоціацію з ЄС, дав старт внутрішньодержав-
ним процедурам підготовки документів до асоціації. Підписання
цієї угоди заплановано на 28—29 листопад 2013 р. на саміті Схід-
ного партнерства у Вільнюсі. Однак 21 листопада 2013 р. Кабінет
міністрів України вирішив призупинити процес підготовки до
підписання угоди з Євросоюзом. Унаслідок цього по всій Україні
розпочалися масові акції протесту.

У 1993 р. між країнами — членами Співдружності (з 1992 р.
Україна є учасницею Співдружності Незалежних Держав
(СНД)) підписана Угода про зону вільної торгівлі. Інституціо-
нальною основою взаємовідносин України з ЄЕП є чотиристо-
роння угода про формування Єдиного економічного простору,
яка була ратифікована Верховною Радою України 20 квітня
2004 р., та Концепція формування Єдиного економічного прос-
тору — невід’ємна складова угоди. Вони передбачають поетап-
ну реалізацію низки заходів, які є предметом наступних етапів
інтеграції. 1 січня 2010 р. вступив у дію договір про Митний
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союз Білорусі, Казахстану та Росії, що за своїм змістом є фор-
мою міждержавної торгово-економічної інтеграції. Одначе між
Україною та країнами Єдиного економічного простору існують
серйозні суперечності та розходження інтересів, які не впису-
ються у класичну концепцію міжнародної економічної інтег-
рації та ставлять під сумнів майбутнє цієї організації в її су-
часному вигляді.

Зовнішньоекономічна стратегія України включає також розга-
лужену систему економічних зв’язків з іншими регіонами та
країнами світового співтовариства.

В регіональному економічному об’єднанні Організація чор-
номорського економічного співробітництва (ОЧЕС) Україна бере
участь із часу його створення, тобто з 1992 р. Країни ОЧЕС (до
складу ОЧЕС, крім України, входять Азербайджан, Албанія, Бол-
гарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Туреч-
чина — Ч. Н.) розробляють спільні проекти у промисловості,
сільському господарстві, в енергетичній і транспортній сферах, у
царині науки і технологій, в інформаційній та соціальній інфра-
структурах. З 1993 р. діє Чорноморський банк співробітництва,
торгівлі та розвитку, який розташований у місті Салоніки (Гре-
ція).

Україна бере активну участь у діяльності економічних органі-
зацій системи ООН: Організації ООН з торгівлі та розвитку
(ЮНКТАД), організації ООН з промислового розвитку (ЮНІДО),
Європейської економічної комісії ООН, Програми розвитку ООН
(ПРООН) та ін.

На основі взаємної зацікавленості реалізуються проекти і про-
грами з такими ареалами світової економіки, як Північна та Пів-
денна Америка, особливо слід виділити США, Канаду, Аргенти-
ну, Бразилію та інші провідні країни. В азіатській частині
континенту головними діючими та потенційними партнерами є
Японія, Китай, країни АСЕАН, Індія, Пакистан. Поглиблюється
співробітництво з країнами Близького та Середнього Сходу, Пів-
нічної та Південної Африки.

Проведені дослідження показали, що вплив глобалізації на
національну економіку України досить складний і суперечливий.
Існують як позитивні, так і негативні сторони. Розглянемо деякі
глобалізаційні загрози для соціально-економічного становища
України, що подані в табл. 4 [28, с. 9].

Згідно з табл. 4 можна говорити про ряд загроз, які тягнуть за
собою глобалізаційні процеси, проте така ситуація можлива на-
самперед за пасивного державного втручання.
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Таблиця 4
ОЦІНКА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ

ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Чинник Характеристика

Цільове
спрямування

Відсутність єдиної стратегічної концепції, скоординованих
умов досвіду, реального фінансування. Компроміс між гло-
бальною конкурентоспроможністю і рівнем благополуччя
населення. Підвищення міри уразливості національної еко-
номіки. Високий рівень бюрократії

Економічні
Умови

Деформація структури економіки, відстала технічна база.
Відсутність узгодженої структурної політики. Нерівномір-
ний розподіл прямих іноземних інвестицій. Дискримінація
у зовнішній торгівлі. Надмірна відкритість економіки

Інституційні
умови

Перенесення західних стандартів і вимог МВФ, тиск через
міжнародні фінансові організації

Фінансові
умови

Деформація фінансово-ринкових механізмів. Недостатнє
використання переваг глобальної фінансової системи. По-
треба у високих витратах на модернізацію. Недостатній
розвиток банківської сфери. Необхідності прозорості в по-
датковій системі і відповідності світовим стандартам звіт-
ності

Соціальні
гарантії
населенню

Непропорційність величини соціальних виплат і реального
прожиткового мінімуму. Низький рівень доходів і бюджет-
ної сфери, відсутність адресних пільг. Тіньовий ринок пра-
цівників нижчої кваліфікації з менш розвинутих країн

Позитивні сторони є очевиднішими: по-перше, це можливість
брати активну участь в обговоренні режимів регулювання міжна-
родних економічних відносин, а не бути осторонь, як це спосте-
рігається тепер. По-друге, відбудеться скорочення витрат на
здійснення зовнішньоекономічних операцій, що дуже важливо,
оскільки загальне підвищення цінової конкурентоспроможності
українських виробників — найактуальніше питання сьогодення.
Цим самим наша країна виконає одну з головних умов поглиб-
лення відносин з Європейським Союзом та отримає можливість
захисту інтересів України і її підприємств відповідно до міжна-
родних форм і процедур, що мінімально залежать від коливання
політичних відносин з тією чи іншою країною. Забезпечення ін-
вестиційної привабливості України для іноземних інвесторів за
рахунок приєднання країни до загальноприйнятих у світі регуля-
тивних норм також є однією із позитивних сторін, оскільки су-
часному становищу держави не позаздриш. Іноземні інвестори не
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довіряють політичній та економічній нестабільності в країні і то-
му забирають свої капіталовкладення, а це негативно впливає на
розвиток промисловості [29].

Позиція, яку нині підтримує Україна, приведе до збільшення
можливостей входження країни до великих міжнародних коопе-
раційних проектів, що в перспективі можуть забезпечити істотне
підвищення конкурентоспроможності та розширити можливості
більш вільного доступу до закордонних ринків за рахунок змен-
шення тарифних і нетарифних перешкод. Але для України стра-
тегічно важливою метою має стати стимулювання структурних
реформ усередині країни, спрямованих на забезпечення конку-
рентоспроможності у відкритому ринковому середовищі.

Більшість вітчизняних дослідників акцентує увагу на таких
основних стратегічних напрямках розвитку України:

 зміцнення ресурсного потенціалу країни та підвищення її
конкурентоспроможності, забезпечення всебічного розвитку
людського потенціалу та реалізація інноваційної політики в регі-
онах і в державі в цілому [30, с. 70];

 головними пріоритетами розвитку виробничо-економічного
потенціалу мають бути: розбудова виробничої, транспортної та
ринкової інфраструктур; сприяння розвитку підприємництва,
створення ефективної системи міжбюджетних відносин [31,
с. 41];

 стратегічним напрямом є розробка державної програми, яка
забезпечить стабільність фінансових ринків України в умовах
глобальної фінансової нестабільності, удосконалення управління
регіональним розвитком, підвищення їх інвестиційної привабли-
вості. Отже, потрібен комплексний підхід у регуляції основних
економічних показників. У результаті такого вдосконалення
отримаємо економічно стабільну державу [32, с. 93].

Для України  основною вимогою сьогодення є спрямування
глобалізму не лише на осмислення світових проблем і процесів, а
передусім на наукове забезпечення управління сучасним світо-
вим розвитком. Суперечливість і турбулентність цього розвитку
вимагає активного пошуку механізмів стабілізації, врівноважу-
вання управління надскладними глобальними відносинами і про-
цесами в інтересах виживання людства.

Вже зрозуміло, що розвиток українського суспільства підпо-
рядкований загальним закономірностям розвитку сучасної світо-
вої системи, головною серед яких є тенденція глобалізації. Саме
тому в умовах надзвичайного зростання зовнішніх впливів на
економічне, соціальне, культурне і політичне життя українського
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суспільства проблема впливу на розвиток глобальних процесів
стає центральним питанням виживання. Вплив нової реальності,
що виникає під тиском глобалізації, має потужний, навіть шоку-
ючий політичний ефект, оскільки вимагає визначити ставлення
до засад і динаміки глобалізації та виробити стратегію поведінки
відповідно до її парадоксів і викликів.

Отже, маємо надзвичайно складну ситуацію, коли разом з ін-
тенсивними процесами світової інтеграції, формуванням глобаль-
них економічних, політичних, екологічних і культурних асоціа-
цій відбувається не менш активний процес фрагментизації світу,
зростання національної самосвідомості, посилення культурної
диференціації, відродження етнічно-національних цінностей Ук-
раїни. Наведені процеси мають прямий вплив на подальше фор-
мування української політичної нації. Американський професор
Й. Стігліц зазначає: «Глобалізація як велетенська хвиля може пе-
ревернути націю, але може і надати їй значного руху вперед».
Бурхливий розвиток цивілізації (освоєння космосу, інформаційна
революція, виникнення мікропроцесорної технології тощо) і вод-
ночас передчуття екологічної, а то й антропологічної кризи сти-
мулюють усвідомлення єдності людства як планетарної спільно-
ти. Україна не повинна стояти осторонь загальносвітових проце-
сів. У цьому аспекті явище глобалізації набуває очевидного сенсу
як об’єктивний процес реорганізації соціуму в планетарному мас-
штабі.
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2.11. Äåñóâåðåí³çàö³ÿ äåðæàâ ÿê ïîë³òè÷íà
ðåàëüí³ñòü. ïèòàííÿ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè

Â. Ô. Ñìîëÿíþê

Загальновизнаними характеристиками так званої «великої»
держави (імперії, полюсу сили, центру геополітичного впливу) в
історичному вимірі ставали кілька взаємопов’язаних характерис-
тик, послідовне накопичення яких відображало загальний процес
ускладнення практичної політики. Таке накопичення мало власну
логіку, яка з позицій сьогодення сприймається як політичний
конструктивізм з активною геополітичною складовою. Так, в усі



435

історичні епохи, починаючи зі Стародавнього Світу, в оцінюван-
ні значення («ваги») держави у міжнародних відносинах насам-
перед ішлося про розміри державної території, здатність централь-
ної влади безперервно нарощувати територіальні володіння, на-
дійність (твердість) державного управління у «старих» і «нових»
землях, кількість населення (власного та підкореного), чисель-
ність збройних сил, захищені торговельні комунікації тощо.

У ХVІ—ХVІІ ст. до цього переліку додалися розмір колоні-
альних володінь, економічний (фінансовий, сировинний) і люд-
ський зиск від володіння ними, а також ефективність системи
управління колоніальними землями. На цьому ж історичному
етапі (у 1576 р.) з подачі французького філософа, юриста, еконо-
міста й державного діяча Ж. Бодена (1530—1596) прозвучала но-
ва характеристика державно-владної величі — «суверенітет», яка
поступово набрала всеєвропейського, а потім і світового поши-
рення.

Ж. Боден першим серед європейських мислителів сформулю-
вав світську концепцію суверенітету, визначивши його як неза-
лежну й абсолютну владу щодо створення та втілення в життя
основних законів, життєво необхідних для нормального функціо-
нування держави. На його думку, без такої влади держава втрачає
силу, потрібну для існування. Отже, суверенітет залежить не від
справедливості законів, а від державної спроможності творити ці
закони та забезпечувати їх практичне втілення [1, с. 127—130].

Заперечуючи арістотелівський поділ форм держав на так звані
«правильні» й «неправильні», Ж.Боден указував, що найважли-
вішим у суспільних відносинах є те, кому належить суверенітет і
реальна влада — одному, багатьом чи більшості. Кожна стабіль-
на держава, на його думку, мусить мати джерело суверенності.
Таким джерелом може виступати монарх, невелика група осіб
(якщо це аристократична держава) або все суспільство (якщо це
народна держава). Найкращою формою правління особисто він
вважав монархію, яка дозволяє одноосібно приймати рішення
(що забезпечує твердість та енергійність влади), враховуючи при
цьому думки радників.

Ж.Бодену належить ідея, відповідно до якої у будь-якого ор-
ганізованого політичного утворення має бути монарх, який, ке-
руючись волею народу, встановлює і скасовує закони. Монарх-
суверен має право робити все, що вважає необхідним. Він не мо-
же обмежувати себе або свого наступника. Його неможливо зму-
сити в законний спосіб звітувати перед своїми підданими. Його
влада не обмежена законом, оскільки він сам виступає єдиним
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джерелом закону. Вищим за носія суверенітету можуть бути
тільки «Закони Бога і закони природи». Монарх не може пору-
шувати їх тільки тому, що вони виникли раніше усіх держав і
властиві всім народам.

Стрімкого поширення (воднораз і підвищеної суспільно-політич-
ної ваги) інститут суверенітету набрав упродовж ХVІІ—ХVІІІ ст.,
перетворившись у невід’ємну характеристику державної могутності
в умовах формування централізованих держав-націй. Під сувере-
нітетом незалежно від місця його усвідомлення розумілися пов-
нота державної влади, самостійність держави, її незалежність від
інших держав у внутрішній і зовнішній політиці. При цьому зміст
суверенітету невпинно коригувався. Зокрема, з моменту свого
виникнення даний термін стосувався лише королівської влади.
Проте у ХVІІ ст. в Англії під час гострої боротьби між монархом
і парламентом дійшли висновку, що суверенна влада має одночас-
но належати і королю, й парламенту. Відповідно, лише їхні спільні
дії та рішення набували формату суверенності. У тому ж ХVІІ ст.
суверенними державами в Європі вважалися не всі державні
утворення (левова частка яких була карликовими), а тільки Фран-
ція, Іспанія, Німеччина, Швеція та Венеція, які не визнавали ви-
щості над собою інших держав або володарів, окрім Бога [2,
с. 203].

У насиченому економічним мисленням ХІХ ст. новими крите-
ріями державної могутності стали розмір національного доходу
та ВВП, доходи на душу населення тощо. Тоді ж на передній
край виступила блокова (коаліційна) активність країни, її здат-
ність до проведення стрімкого мобілізаційного розгортання з ме-
тою ведення наступальної чи оборонної війни, спроможність
утримувати збройні сили, достатні для ведення ефективних бойо-
вих дій на суші та на морі. Проте й ці характеристики державної
величі виростали з державного суверенітету як першооснови ор-
ганізованої політичним суб’єктом колективної діяльності.

У ХХ ст. новітні показники державної сили виявились у ви-
гляді чітко артикульованих національних інтересів, ефективної
системи гарантування національної безпеки, яка у другій полови-
ні століття означала ще й належність (або близькість) до «клубу»
ядерних держав, блоково-коаліційного членства тощо. У даному
випадку термін «суверенітет» міг не звучати, проте його вплив на
державну життєдіяльність залишався так само беззаперечним.

З середини ХХ ст. поняття суверенітету тісно пов’язується з
офіційним визнанням прав людини і громадянина — як у консти-
туції, так і практичній політиці. Служіння держави громадянсь-
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кому суспільству та конкретній людині демократичними полі-
тичними системами було проголошено найвищим виявом їхньої
суверенності.

Як видно з даного історичного екскурсу, концепт «державного
суверенітету» нараховує близько чотирьох століть його активно-
го використання державними утвореннями різної якості. Існують
різні класифікаційні системи суверенітету. Як мінімум, необхідно
розрізняти ідеальний та реальний рівні усвідомлення та практич-
ного використання даної політичної характеристики.

Ідеальний суверенітет означає здатність держави самостійно
визначати свою внутрішню, зовнішню та оборонну політику,
укладати й розривати союзи, вступати або не вступати у відноси-
ни стратегічного партнерства тощо. Класична теорія суверенітету
критерієм самостійної та якісно організованої держави вважає
наявність у ній суб’єкта (політичного інституту), чия влада є аб-
солютною, цілісною, неподільною, безмежною і кінцевою. Тра-
диційно такий варіант суверенітету базується на наявності в
країні надійної економічної основи, ефективної фінансової сис-
теми, потужних збройних сил, здатності влади втілювати в життя
певну демократичну концепцію (як правило, елітарну) без надмір-
ного спротиву з боку пересічних громадян.

Цінність ідеального суверенітету дістала практичне втілення у
вигляді принципу суверенної рівності держав — одного з осно-
воположних принципів міжнародного права. Даний принцип
означає: юридичну рівність держав, незалежно від розмірів їх те-
риторії, чисельності населення та суспільного устрою; користу-
вання кожною державою правами, що властиві повному сувере-
нітету; повагу кожною державою правосуб’єктності іншої держа-
ви; неприпустимість диктату, дискримінації будь-якої з країн, їх-
ні рівні права та обов’язки як суб’єктів світової політики; недо-
торканність територіальної цілісності й політичної незалежності
держави; право кожної держави вільно обирати й розвивати влас-
ну суспільно-політичну систему, встановлювати власні закони та
ін. нормативні акти; обов’язковість виконання кожною державою
своїх міжнародних зобов’язань.

Суверенну рівність держав, повагу прав, властивих суверені-
тету, було покладено в основу діяльності ООН з моменту її ство-
рення у 1945 р. Свою згоду з даним принципом держави підтвер-
дили в численних дво- та багатосторонніх угодах, зокрема в
Декларації ООН від 24.10.1970 р. про принципи міжнародного
права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між
державами відповідно до Статуту ООН [3, с. 344].
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Незалежна Україна цілком вписалася у світову логіку усвідом-
лення суверенітету як державотворчої цінності. Зокрема, першим
документом України, яка відмовлялася бути УРСР, стала Декла-
рація про державний суверенітет від 16.07.1990 р. Декларація
проголосила «державний суверенітет України як верховенство,
самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах
її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зноси-
нах» [4]. Справедливо вважається, що Декларація заклала підва-
лини розбудови правової держави, стала юридичною базою для
реформування та модернізації вітчизняного законодавства і дер-
жавних структур, на тривалий час визначила вектор суспільного
розвитку країни [5, с. 186].

Відповідно до Декларації, єдиним джерелом державної влади
у республіці було визнано народ України, який включав грома-
дян республіки всіх національностей. У документі було прого-
лошено комплекс базових принципів державотворчого процесу,
спрямованих на розбудову правової держави та демократичного
суспільства: регулювання діяльності держави правовими норма-
ми, закріпленими в Конституції; формування державної влади на
основі принципу її розподілу на виконавчу, законодавчу і судову;
забезпечення захисту інтересів громадян перед державою, функ-
ціонування прокурорського нагляду за виконанням законів; гаран-
тування громадянам прав і свобод, які передбачені Конституцією
республіки та нормами, визнаними Україною; забезпечення рів-
ності перед законом усіх громадян республіки незалежно від по-
ходження, соціального і майнового стану, расової та національної
приналежності, статі, освіти, мови, політичних, релігійних пере-
конань, роду і характеру занять, місця проживання та ін.; ство-
рення умов для збереження політичної монополії на верховну
владу в політичному співтоваристві (від імені всього народу мо-
же виступати виключно Верховна Рада); проголошення землі, її
надр, повітряного простору, водних та ін. ресурсів, які знаходять-
ся в межах території УРСР, власністю її народу та матеріальною
основою суверенітету республіки; визнання плюралізму форм
власності, забезпечення захисту всіх форм власності; гарантуван-
ня екологічної безпеки громадян, піклування про генофонд наро-
ду, його молодого покоління; забезпечення національно-культур-
ного відродження українського народу, його історичної свідомос-
ті й традицій, національно-етнографічних особливостей, функці-
онування української мови у всіх сферах суспільного життя; про-
голошення права на власні Збройні Сили, визначення порядку
проходження військової служби громадянами республіки; декла-
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рування наміру України стати в перспективі постійно нейтраль-
ною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотриму-
ється трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не
набувати ядерної зброї; проголошення України суб’єктом міжна-
родного права, рівноправним учасником міжнародного спілку-
вання, який активно сприяє зміцненню загального миру і міжна-
родної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейсь-
кому процесі та європейських структурах; визнання Україною
переваги загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритету
загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами вну-
трішньодержавного права та ін. [5].

Кількома роками пізніше суверенітет став наріжним каменем
Конституції України 1996 р. У документі кількаразово наголоше-
но: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава» (ст. 1); «суверенітет України поширюється на
всю її територію» (ст. 2); «носієм суверенітету і єдиним джере-
лом влади в Україні є народ» (ст. 5); «захист суверенітету і тери-
торіальної цілісності України… є найважливішими функціями
держави, справою всього Українського народу» (ст. 17); «оборо-
на України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і не-
доторканності покладаються на Збройні Сили України» (ст. 17);
«…зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і неза-
лежність України…» (ст. 79 — присяга народного депутата
України); «Президент України є гарантом державного суверені-
тету, територіальної цілісності України…» (ст. 102); «…зобо-
в’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалеж-
ність України…» (ст. 104 — присяга Президента України); «Ка-
бінет Міністрів України… забезпечує державний суверенітет і
економічну самостійність України» (ст. 116).

Як видно з Основного Закону, конституційний лад України
характеризується низкою істотних ознак, насамперед — суверен-
ністю. Суверенність конституційного ладу полягає у його ви-
знанні, встановленні й можливості зміни лише волею народу
України. Право визначати й змінювати конституційний лад
України належить виключно народові та не може бути узурпова-
не державою, її органами або посадовими особами. При цьому
суверенність конституційного ладу означає як суверенність на-
роду, так і суверенність держави [6, с. 102].

Суверенні права держави визнаються однією з найвищих по-
літичних цінностей сьогодення. До таких прав сучасна юридична
наука відносить: право законотворчості; право визначати право-
вий статус особи (зокрема — статус громадянства); право збору
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податків; право формування державного бюджету; право держав-
ної власності; право застосування примусу; право забезпечення
національної безпеки; право на інформацію (зокрема, право захи-
сту інформації, що становить державну таємницю) та ін. [7,
с. 14—15].

На основі Декларації про державний суверенітет і Конституції
України, численних наукових розробок політологічного та пра-
вового спрямування принцип суверенної рівності держав надалі
було покладено в основу національного законодавства з питань
національної безпеки, обороноздатності, зовнішньої та внутріш-
ньої політики тощо.

Водночас конституційні приписи не є механізмами «автома-
тичного» вдосконалення суспільних відносин, у даному разі —
імплементації ідеальних цінностей суверенітету в конкретну по-
літико-владну конструкцію. Небезпідставно зазначається, що
«попри надзвичайну значущість конституційних норм для закріп-
лення фундаментальних цілей подальшого розвитку суспільства
та держави, не варто переоцінювати значення засобів конститу-
ційної інженерії для формування ефективної та водночас демокра-
тичної владної моделі» [8, с. 198].

Розбіжності між юридичною та політичною (фактичною) кон-
ституціями у транзитних системах, до яких належить політична
система сучасної України, полягає в тому, що «норми юридичної
конституції можуть залишатися за межами діяльності суб’єктів
державно-політичних відносин владарювання, що вимагає не
змін до конституції, а її захисту» [9, с. 27]. Іншими словами, про-
голошенням суверенітету справа далеко не вичерпується. Внут-
рішні та міжнародні реалії потребують цілеспрямованих і напо-
легливих зусиль владних інститутів у питаннях його втілення.
Слід визнати, що в Україні з практичною реалізацією конститу-
ційно закріплених цінностей суверенітету поки що не склалося.

До внутрішньо-критичних міркувань, що стосуються політич-
ного суверенітету, необхідно додати зовнішньо-критичні. На ру-
бежі ХХ—ХХІ ст. принцип суверенної рівності держав (що є вті-
ленням ідеального суверенітету) став предметом дедалі більшої
критики з боку різнорідних політичних сил різних країн, що вба-
чають у ньому перешкоду суспільно-політичному розвитку в но-
вих історичних умовах. Насамперед, протиставляються принципи
державного суверенітету й територіальної цілісності та право на-
родів на самовизначення. На адресу суверенних держав висува-
ються звинувачення в їхній нездатності налагодити ефективне
управління в умовах глобалізації. Вказується, що реальний суве-
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ренітет є більш традиційним атрибутом практичної політики пе-
реважної частини сучасних країн. Саме в ньому як в історичній
необхідності відображаються ступінь поступливості держави, мі-
ра делегування нею владних повноважень іншим державам, над-
державним об’єднанням або міжнародним структурам.

Зазвучали такі трактування десуверенізації: це зростання ролі
глобального управління, перерозподіл владних функцій від наці-
онально-державного рівня до глобального; це загальна форма
створення міжнародних об’єднань, що базується на інтеграцій-
них процесах між державами з одночасною децентралізацією
всередині їх; це конкуренція, конфлікт, протистояння сувереніте-
ту та поза-, не- і транснаціональних акторів; це незгода з тим, що
суверенітет є «абсолютна цінність», «політичний синонім конку-
рентоспроможності», «умова наявності власного глобального
проекту», «власність нації» [10].

Сучасні українські науковці пропонують таке розуміння взає-
мозв’язку суверенітету та якісних параметрів державності в умо-
вах активних глобалізаційних впливів [11, с. 14]:

рівень суверенітету держави корелює з якістю його функціо-
нування. Ефективне виконання державою функцій забезпечує ви-
сокий рівень її розвитку та суверенітету. Здатність самостійно
вирішувати внутрішні проблеми й бути при цьому здатною реа-
гувати на зовнішні загрози — це характеристики держави з висо-
ким рівнем суверенітету. Високі показники ефективності функці-
онування держави забезпечують реальний її суверенітет;

внутрішній суверенітет держави забезпечується високорозви-
нутою економічною цариною, ефективною політичної сферою та
оптимальною діяльністю політичних еліт (їх здатністю ефектив-
но управляти наявними ресурсами в заданих умовах); зовнішній
суверенітет додатково детермінується ефективною військовою
сферою. Однак провідним чинником суверенності є внутрішня
ефективність держави;

рівень суверенітету держави варіюється залежно від її розта-
шування в світовій системі. Наближення країни за основними па-
раметрами до «ядра» або віддалення від нього, відповідно, збіль-
шує або зменшує ступінь суверенності держави;

зростання рівня суверенітету окремих перехідних держав не ви-
гідний лідерам глобалізаційних процесів. Спроби підвищення ефек-
тивності функціонування провідних сфер країн, що трансформу-
ються, суперечитимуть інтересам провідних держав, а, отже, блоку-
ватимуться з їх боку. Здатність проводити самостійну національну
стратегію є показником високого рівня суверенітету держави.
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Високий рівень суверенітету держав «ядра» (США, Японія,
Німеччина та ін.) забезпечується не окремими показниками
ефективності в тій чи іншій сфері, а їх сукупністю. Це еконо-
мічно розвинуті країни, що володіють значним військовим по-
тенціалом. Їхня економіка базується або на змішаній моделі
(Японія, Німеччина), або на ліберальній (США), при цьому в
обох моделях зберігається значна частка державної власності.
Високим є військовий потенціал країн «ядра», де лідерські по-
зиції мають США. Ефективність політичних систем цих країн
також є доволі високою, а політичний режим, реалізований да-
ними політичними системами, характеризується демократич-
ною якістю.

Держави з високим рівнем суверенітету мають низку загаль-
них параметрів, що й становлять детермінанти суверенітету. По-
перше, це змішана модель економіки, що включає елементи рин-
кової економіки й державного регулювання, з переважанням того
чи іншого елемента. По-друге, достатня ресурсна база, контро-
льована ними навіть за межами власних кордонів. По-третє, роз-
винутий ВПК та наявність боєздатної армії. По-четверте, наяв-
ність збалансованої системи влади та інтегрованих політичних
еліт, що забезпечує ефективність політичного управління. По-
п’яте, наявність потужного середнього класу, інтереси якого не-
минуче враховуються при вирішенні насамперед внутрішньо-
суверенних завдань.

Держави «напівпериферії» (Китай, Бразилія, Росія) володіють
середнім рівнем суверенітету, що пояснюється зниженою ефек-
тивністю виконання їхніми політичними системами однієї або
відразу кількох базових функцій. Правова та соціальна сфери та-
кож мають знижені показники ефективності. Рівень корупції і
злочинності в цих країнах залишається високим. Не сформовано
впливовий середній клас. Соціальне розшарування суспільства
досягає критичних масштабів. До того ж відчувається невпинний
вплив на ці країни геополітичної надсистеми, утвореної країнами
«ядра» (так званої «великої сімки» або G-7 — Великої Британії,
Італії, Канади, Німеччини, США, Франції, Японії).

Країни «периферії» характеризуються низьким рівнем сувере-
нітету. Функціонування держав, віднесених до цієї категорії (а це
більшість пострадянських республік), значною мірою визнача-
ється імпульсами, що виходять від країн «ядра» або «напівпери-
ферії». Залежність держав «периферії» виявляється в неможливо-
сті проведення ними незалежної внутрішньої і зовнішньої
політики. Лише окремі сфери, що не є визначальними для світо-
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вого та регіональних політичних процесів, залишаються прерога-
тивою даних держав.

Варіативно ця думка звучить так: домінуючими ознаками роз-
витку міжнародних відносин останнього періоду були намагання
перегляду та обмеження суверенних засад держав, а також об-
ґрунтування законності гуманітарного втручання держав-лідерів
у внутрішні справи інших країн. Певним чином на собі це відчу-
ла й Україна. Отже, хоча принцип суверенності закладений у си-
стему міжнародної безпеки, — його сутність зазнала певної ево-
люції. Суб’єктивне трактування даного поняття, пояснюване так
званою політичною доцільністю глобалізованого світу, дає мож-
ливість невідповідальним країнам для зловживань: одним — не
дотримуватися взятих на себе зобов’язань перед власним наро-
дом, іншим — втручатися у внутрішні справи суверенних дер-
жав. «Обмеження суверенітету відбувається тоді, коли держава
втрачає частину або всю сукупність прав, що випливають із цьо-
го стану. Особливо чітко елементи такого механізму прописані в
документах ЄС, НАТО, ОДКБ» [12, с. 20].

Якщо узагальнити, то повний (абсолютний) політичний суве-
ренітет в уявленні його критиків був і залишається таким собі
ідеальним побажанням, метою розвитку, досягти якої спроможні
далеко не всі політичні системи. Проти суверенітету держав, їх-
ньої територіальної цілісності, права самостійно вирішувати пи-
тання внутрішньої і зовнішньої політики, навіть непорушності
кордонів потужно працюють принципи пріоритетності світової
демократії, прав і свобод людини, економічної свободи, прого-
лошених «блоком прогресивних націй» на чолі зі США. Як на-
слідок, замість повноцінного суверенітету, про що йдеться в між-
народному праві, держава має реальний суверенітет, який суттєво
поступається своїми якісними характеристиками теоретично об-
ґрунтованому ідеалу.

Відповідно, поступово міцнішають позиції науковців, які на-
магаються неупереджено встановити сутність десуверенізаційних
процесів. Наприклад: суверенітет національної держави поступо-
во, але неухильно слабне, національна держава в недалекому
майбутньому взагалі може зникнути з міжнародної арени під ти-
ском глобалізаційних ефектів [13, с. 34—36]. На користь цього
свідчать кілька обставин.
Перше. Утвердження та подальше зміцнення наднаціональних

структур (міжнародних міжурядових і неурядових організацій,
транснаціональних корпорацій, різного роду наднаціональних
фінансово-економічних утворень, міжнародної мафії тощо).
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Друге. Загострення глобальних екологічних проблем. Екологіч-
на проблема постає в сучасному світі як наднаціональна внаслідок:
недбалих або неправомірних дій сусідніх держав, які призводять
до порушення екологічного балансу; нерівномірного розвитку різ-
них країн світу та відсутності механізмів уніфікації на міжнарод-
ному рівні правових і технічних норм захисту довкілля; недостат-
ньої координації дій громадських ініціатив екологічної спрямо-
ваності та ін.
Третє. Виникнення транснаціональних ринків (легальних —

торгівлі фінансами, капіталами, інвестиціями, робочою силою,
технологіями, а також кримінальних — торгівлі наркотиками,
зброєю, радіоактивними матеріалами, жінками, дітьми, донорсь-
кими органами, старожитностями тощо). В умовах розширення
та поглиблення світових господарських зв’язків товарні ринки
втрачають національні й територіальні обмеження, протистояти
чому в сучасних умовах нездатна жодна країна.
Четверте. Стандартизація зовнішньоекономічної діяльності.

Переважна більшість країн вважає за необхідне відмовлятися від
зведення бар’єрів у міжнародній торгівлі у вигляді одноосібно
визначених тарифів. Більш вигідним є встановлення єдиних для
всіх регуляторних норм у різних сферах — від фінансів до охо-
рони здоров’я, від екології до гарантування безпеки.
П’яте. Інформатизація. Національна держава, іноді сама того

не усвідомлюючи, поступається своєю суверенністю на користь
олігополії, що керує глобальними телекомунікаційними мережа-
ми, включаючи Інтернет. Соціально-політичні суб’єкти, що пере-
творили інформатизацію наприкінці ХХ ст. у стратегічні проекти
посилення власного домінування, з самого початку мінімально
зважали на фактор національних кордонів. Зараз же вони ними
просто нехтують.

У науковій літературі закріпився термін «інформаційний ім-
періалізм», який означає залежність світового співтовариства від
Сполучених Штатів, на частку яких за даними ЮНЕСКО на по-
чатку ХХІ ст. припадало 65 % світового комунікаційного потоку
інформації [14, с. 194]. Нова формула світового панування тепер
звучить приблизно так: «хто володіє інформацією, той володіє
світом». Б. Гейтс узагалі вважає, що коли тебе немає у світових
електронних мережах, то ти не існуєш [15, с. 77].

До цього необхідно додати відцентрові тенденції розвит-
ку низки держав, що є рушійними силами процесу девальва-
ції внутрішнього суверенітету. Ідеться як про етнічний сепара-
тизм, так і посилення влади на місцях (так званий «ренесанс
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регіонів»), виникнення значної кількості локальних субкуль-
тур, посилення індивідуальної компоненти людського життя
та ін.

Як видно, «нині є підстави говорити про те, що сучасні краї-
ни не є суверенними повністю, оскільки не тільки їх окремі ін-
ститути входять до різноманітних міжнародних структур, а й
окремі громадяни, їхні групи попри національні кордони безпо-
середньо спілкуються в межах міжнародного співтовариства…
Крім того, … держави поділені на корпоративні групи, які у
відносинах враховують фактор «свій» і «чужий». Ставлення до
«своїх» більш м’яке, ліберальне, ніж ставлення до «чужих» або
«інших» [16, с. 167]. Це означає, що трактування державного
суверенітету здебільшого набуває суб’єктивного забарвлення
залежно від того, хто, де, як і з якою метою оперує його сутніс-
ними характеристиками.

Отже, на початку третього тисячоліття ми стали свідками но-
вого політичного процесу — десуверенізації держав, яка може:
а) відбуватися в межах їхніх кордонів, визнаних світовим співто-
вариством, та без їх порушення; б) прискорювати процес руйну-
вання наявних держав і стимулювати виникнення нових. На по-
рядку денному світової та регіональної політики (європейської,
азійської, американської, африканської — на вибір) стоїть десу-
веренізація держав, сутність якої поки що не має одностайного
трактування.

Вважається, що десуверенізація є механізмом часткового де-
монтажу традиційних держав у функціональному та структурно-
му сенсі. При цьому слід розрізняти запланований, послідовний
характер десуверенізації, що супроводжується відповідним ін-
ституціональним оформленням, а також її стихійний перебіг.

Наприклад, у ЄС десуверенізація є інституціоналізованим
процесом, який не несе критичної загрози для цільності цієї
наддержавної структури. Сучасний Євросоюз являє собою екс-
перимент постсуверенної моделі існування держави, коли пуб-
лічна політика існує окремо від адміністративного регулюван-
ня. Даний варіант десуверенізації супроводжується послаблен-
ням демократії, проти чого європейці єдиним фронтом явно не
виступають.

Як з цього приводу зазначає Д. Дубов, ЄС ще не набув остаточ-
них форм, перебуває у стадії формування, не маючи ні визначених
кордонів, ані остаточно усталених інституцій, тобто не маючи
виразних ознак суверенної державності в традиційному розумінні
цього поняття. Водночас це «недодержавне утворення» виразно
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претендує на роль глобального гравця, беручи реальну участь у
світовій економіці й міжнародній політиці. Аналізуючи реальні
кроки керівництва ЄС, здійснені наприкінці 1990-х рр., можна
назвати кінцеву (хоча й не проартикульовану) мету — побудову
єдиного загальноєвропейського утворення, яке з повним правом
можна було б назвати «державою» [17, с. 151—152].

Проблема в тому, що процес одержавлення ЄС відбувається
на тлі «м’якої десуверенізації» його країн-членів. Більшість кро-
ків, зроблених в останні роки керівництвом ЄС, цілком вклада-
ються в тенденцію набуття проектом ЄС ознак повноцінної дер-
жавності. Зокрема, якщо сконцентруватися на такому важливому
атрибуті державності, як «публічна влада — апарат керівництва»,
то слід зазначити, що, залишаючись формально структурованими
у традиційні «держави-нації», європейські суспільства поступово
зменшують роль центрального державного апарату, що вклада-
ється в модель десуверенізації. З’являються нові форми держав-
но-територіального устрою з тенденціями до внутрішнього виок-
ремлення й утворення автономій.

Іншими словами, законодавча влада ЄС (Європарламент і Рада
Євросоюзу), виконавча влада (Єврокомісія), судова влада (Суд
Євросоюзу) суттєво змінили конфігурацію влади в цьому
об’єднанні країн і народів. Фактично, сталася не просто реконфі-
гурація влади, а часткова десуверенізація країн-членів, на що во-
ни погодилися (деякі з неактивним спротивом й окремими засте-
реженнями).

Останню думку навіть можна посилити до наступного звучан-
ня: вважається, що Євросоюз своїм членам більше «дав», аніж
«відняв». Як наслідок, визнання часткової десуверенізації пози-
тивним процесом стало реальністю західноєвропейської суспіль-
но-політичної думки початку ХХІ ст.

Як зазначається в окремих дослідженнях, факт передачі Єв-
росоюзу права реалізації певних повноважень передбачає за-
борону національним урядам паралельно здійснювати правове
регулювання в тих самих сферах діяльності. Зокрема, «в ЄС
існує сфера конкуруючої компетенції, а також сфери, де діяль-
ність наднаціональної організації має координаційний харак-
тер або такий, що доповнює діяльність національних урядів».
Наднаціональна організація у вигляді спільних органів полі-
тичного управління «не обмежує суверенітет держав, а лише
перебирає на себе реалізацію окремих суверенних прав, якщо
держави-члени вважають, що їх здійснення на наднаціональ-
ному рівні є більш ефективним і корисним, аніж на національ-
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ному. В ЄС національні уряди обмежують себе не в суверені-
теті і навіть не в суверенних правах, а лише в праві реалізації
останніх» [18, с. 11].

Збереження національними урядами держав ЄС контролю над
реалізацією таких суверенних прав, як право стягувати податки,
визначати адміністративно-територіальний поділ країни, мати
збройні сили, оголошувати стан війни та укладати мир набуває
вирішального значення для збереження суверенітету. «Лише за
цієї умови держави продовжуватимуть відігравати провідну роль
у системі міжнародних відносин. При цьому поступово відбува-
тиметься трансформація параметрів суверенітету, яка полягатиме
у поступовому прийнятті державами концепції так званого «роз-
поділеного суверенітету» [18, с. 12].

Попри те, що прибічники теорії так званого «відмирання су-
веренітету» керуються послабленням ролі держави на світовій
арені (в основі чого виникнення та посилення нових впливових
акторів), держава була, є й надалі залишатиметься вирішальним
чинником на політичній арені світу. Навіть за умов усеосяжної
глобалізації вона не втрачає суверенітету, зберігаючи суттєві
важелі впливу на інші суб’єкти — як національні, так і міжна-
родні. «При створенні будь-яких наднаціональних організацій
держави не відмовляються від свого суверенітету на їхню ко-
ристь, а делегують їм частину своїх владних повноважень. Про-
цес міжнародної інтеграції слід розглядати як результат продов-
ження внутрішньої політики держав через відстоювання їхніх
національних інтересів у наднаціональних політичних інститу-
ціях» [19, с. 17—18].

Проте все не так однозначно. Європейська національна
держава справедливо вважається одним з найвищих досягнень
людського розвитку, яке забезпечило масштабну демократиза-
цію, відносну соціальну рівність (або некритичний соціальний
дисбаланс), досить високий рівень культури в суспільстві, по-
силення довіри у відносинах між більшістю соціальних акторів
тощо [20]. Виникають побоювання, що навіть з обмеженим де-
монтажем національної держави відбуватимуться системний
регрес і розпад того європейського суспільства, яке кілька сто-
літь поспіль було орієнтиром розвитку для більшості неєвро-
пейських країн. Факт лавиноподібного збільшення кількості
держав наприкінці ХХ ст. практично до двох сотень багато в
чому пояснюється намаганням їхніх державотворчих сил вті-
лити в суспільну практику принцип політичного суверенітету в
його максимально можливому обсязі.



448

За межами Євросоюзу ситуація з послабленням суверенітету
держав є принципово іншою. Так, фактором десуверенізації в прос-
торі СНД є конструювання механізмів залежності політичних ре-
жимів від зовнішніх центрів сили, які володіють цілим арсеналом
засобів позбавлення інших країн ознак якісної суверенності.

Як указується в окремих наукових виданнях, до нових неза-
лежних держав, зокрема України, державами-лідерами застосо-
вано низку механізмів суб’єктивної глобалізації, які, на наш пог-
ляд, слід вважати ще й механізмами примусової десуверенізації
[21, с. 266]:

Механізми примусу

Руйнування національних виробничних
комплексів Реалізовано

Захоплення основних галузей економіки
іноземним капіталом Реалізовано

Вплив міжнародних неурядових організацій
(насамперед МВФ) Реалізовано

Економічні

Міграційна експансія («вимивання мізків») Реалізовано

Дроблення багатонаціональних держав Триває

Підготовка та використання «агентів впли-
ву» у складі легітимних органів влади Реалізовано

Розбещення й шантаж національної еліти Реалізовано

Формування та використання органів «зру-
чної» влади Реалізовано

Введення інституту іноземних консультан-
тів з найважливіших сфер життєдіяльності Реалізовано

Організаційні

Насадження стратегій розвитку, що супере-
чать національним інтересам Реалізовано

Руйнування природного середовища у краї-
нах розміщення шкідливих виробництв Триває

Хижацька експлуатація природних ресурсів РеалізованоПриродно-
екологічні

Ерозія традиційного способу життя суспіль-
ства Реалізовано

Воєнна агресія Зберігається
ймовірність

Силові (фізичні)
Міжнародна ізоляція Зберігається

ймовірність
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Інформаційні механізми

Обґрунтування безальтернативності ринко-
вого фундаменталізму Реалізовано

Заперечення цінностей Модерну та форму-
вання світогляду агресії РеалізованоТеоретичні

Визнання вестернізації глобальним напря-
мом світового розвитку Реалізовано

Прикриття реальних цілей глобалізації Реалізовано

Пропаганда досягнень вестерну та прихо-
вування його кризового стану Реалізовано

Насадження подвійних стандартів в оцінці
подій і явищ Реалізовано

Дозування та контроль масової інформації Реалізовано

Спотворення
інформації

Шельмування історичного минулого пост-
соціалістичних країн Реалізовано

Цілеспрямоване руйнування психологічної
структури особистості; зомбування людей Реалізовано

Пригнічення духовного та стимулювання
біологічно-чуттєвого начала людини Реалізовано

Формування «громадянина світу», «еконо-
мічної людини» Реалізовано

Маніпулювання
свідомістю

Формування суспільної свідомості, що від-
повідає інтересам олігархів Реалізовано

Наслідком реалізації таких механізмів примусу стають розга-
лужені механізми залежності формально суверенної країни від
зовнішніх центрів сили, її державницька неповноцінність.

У численних наукових, аналітичних, публіцистичних та ін.
джерелах вказується, що найбільш серйозними загрозами держав-
ному суверенітету сучасної України є: відмова владної еліти від
проведення самостійної політики та її підпорядкування інтересам
інших держав; існування (впродовж усього періоду політичної
незалежності) енергетичної залежності економіки країни від зов-
нішніх експортерів енергоносіїв; економічний занепад, втрата
конкурентоспроможності національної економіки; деформація
національної ідентичності, культурне й ідейне підпорядкування
культурі інших держав.

Іншими (проте не менш значними) загрозами для державного
суверенітету є: фінансова залежність, накопичення критичного
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державного боргу; втрата дієздатності армії та інших силових
структур; втрата спроможності національної валюти; критична
залежність стратегічних галузей економіки та підприємств від
іноземного капіталу; втягування України у конфронтацію міжна-
родних суб’єктів; сепаратистські рухи, спрямовані на відокрем-
лення певних територій від України, поглиблення розколу заходу
і сходу країни, можливість подальшого розігрування так званої
«кримської карти»; поширення на території України міжнародно-
го тероризму. 

Ще однією загрозою для державного суверенітету визнається
регресуюча підтримка незалежного статусу держави значною ча-
стиною населення. Владі невпинно докоряють у її нездатності ви-
значити й захистити національні інтереси, обґрунтувати україн-
ський державницький проект, прийнятний для більшості населен-
ня України.

До цього додаються криза національно-демократичного руху в
Україні, втрата інформаційного простору, занепад української
культури й духовності тощо. Крім того, небезпечними для суве-
ренітету продовжують залишатися тотальна корупція на всіх щаб-
лях влади, кадрова деградація та правовий нігілізм окремих пред-
ставників корпусу державних службовців.

Якщо узагальнити, то суверенітет, а разом з ним політична й
економічна самодостатність, національні інтереси, національна
безпека України та деякі інші законодавчо визначені державні
характеристики залишаються такими собі «ідеальними креслен-
нями» соціальних відносин, реальне досягнення яких поки що за-
лишається суспільним побажанням.

Втішає те, що і в Україні, і за її межами мало хто ризикує за-
явити про необхідність прискореного знищення суверенітету, йо-
го абсолютного витіснення в історичне небуття. Більшість полі-
тичних прогнозів сходиться в тому, що глобалізація не тільки не
знищить, а й збагатить поняття суверенітету, насамперед його
внутрішньополітичну частину. З цією метою деякі автори запро-
ваджують поняття «нової суверенності», сутність якої у функціо-
нальному приставанні держав до глобалізаційних викликів [22].

В Україні також вносяться змістові корекції у поняття «суве-
ренна держава». Ураховуючи усталену орієнтацію транснаціональ-
них структур на подолання національних кордонів, рівним опонен-
том на шляху транскордонного проникнення різних соціальних ак-
торів пропонується вважати транснаціональну державу.

Транснаціональність у даному разі означає: кардинальну
трансформацію поняття «державний суверенітет», пріоритет у
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політичній практиці не «повного», а «інклюзивного» сувереніте-
ту; формування транснаціональних ідентичностей замість іден-
тичностей територіальних та національних; відхід від традицій-
ного сприйняття держави як територіального суб’єкта до
транстериторіального [23, с. 13].

Вважається, що як би не еволюціонували держави в умовах
глобалізації, виключно за ними збережеться спектр завдань, без
вирішення яких організована колективна діяльність виявиться
неможливою. Такими завданнями залишаються: а) надання соці-
альних послуг; б) забезпечення внутрішнього порядку й обороно-
здатності; в) регулювання ринку; г) підтримка транспортної ін-
фраструктури; ґ) регулювання процесу міграції; д) вирішення
внутрішніх етнічних проблем; е) контроль над природними ре-
сурсами та ін. [16, с. 168—169].

Національна держава з чітко окресленим суверенним поте-
нціалом залишатиметься важливою формою політичної органі-
зації соціуму, оскільки й надалі виступатиме первинним дже-
релом законного порядку на певній території. Хоча
управлінські можливості держави помітно звузилися (особливо
зі стратегічних питань), вона є стрижневою організаційною
структурою, особливо в умовах нелінійного накопичення но-
вих загроз і викликів для населення певної країни, регіону, сві-
ту в цілому.
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³íòåãðàö³éíèõ îð³ºíòèð³â ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè

². Ä. Äóäêî

Формування української політичної нації — процес, поглиб-
лення якого значною мірою залежить не тільки від внутрішньо-
політичних, а й зовнішньополітичних обставин. І більше того,
відповідно до найдраматичніших періодів історії України,
пов’язаних, зокрема, з революційними подіями середини ХVІІ ст.
або 1917—1921 рр., саме зовнішньополітичний чинник може ві-
діграти чи не найбільш впливову роль щодо формування україн-
ської нації відповідно до чинника суверенітету українського су-
спільства у його міжнародному вимірі.

Сучасний етап незалежності України, зумовлений необхідніс-
тю і водночас можливістю інституційного оформлення її інтегра-
ційних орієнтирів як тенденції світового розвитку, може надати
принципово нових рис українському суверенітету як передумови
поглиблення або, навпаки, обмеження процесу формування укра-
їнської політичної нації. Ідеться про ступінь обмеження суверен-
них прав України в контексті вимог інтеграції, з одного боку, а з
іншого — про важливість збереження етно-політичної специфіки
українського суспільства як здобутку багатовікової історії, сутніс-
ної риси сучасних етно-політичних процесів України, що (попри
неоднозначність і навіть суперечливість останніх) є передумовою
формування української політичної нації та свою чергою розвит-
ку державності.

Так, усупереч доволі поширеній у наукових колах позиції що-
до розмивання національних особливостей держав в умовах еко-
номічної інтеграції глобального рівня та зростання внаслідок за-
значеного дестабілізаційних явищ в країнах — членах інтеграцій-
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них формувань, не менш визнаними є ті, що розглядають денаці-
оналізацію лише як можливу тенденцію суб’єктів інтеграційних
процесів, визнають можливість збереження національних особ-
ливостей країн — членів інтеграційного об’єднання і, більше то-
го, твердять про стабільність економічного розвою названих
суб’єктів як важливого спонукального чинника їх політичної стабі-
лізації [1—7]. Останні позиції за умови їх наукової обґрунтованості
набувають особливого значення для України, серед ознак конфлі-
ктогенності якої — як соціально-економічна, так і етно-політична
нестабільність.

Утім, щодо виокреслення альтернативних тенденцій інтегра-
ційної політики глобального рівня, то їх слід сприймати не лише
як відображення наукових позицій, а й практичних підходів до
об’єднавчих процесів у межах різних інтеграційних об’єднань.
Для України, що в цьому плані перебуває в зоні впливу двох різ-
новекторних за принципами структури і функціонування «граві-
таційних» полів» — Європейського Союзу та ЄЕП (Єдиного еко-
номічного простору) — вибір інтеграційних орієнтирів набуває
не тільки економічного, а й політичного і навіть цивілізаційного
значення. Йдеться про збереження державності, культурних і на-
ціональних надбань, носієм яких є українська політична нація.

Саме зазначене, як можна припустити, стало підґрунтям для
українського політичного керівництва щодо визначення пріори-
тетів інтеграційної політики України у європейському напрямі з
урахуванням того, що ЄС попри внутрішні економічні і політичні
труднощі і навіть кризові явища виявляє тенденцію до розвитку,
політичного плюралізму, компромісних підходів до розв’язання
економічних проблем, збереження національних традицій окре-
мих країн. На противагу цьому проекти економічної інтеграції,
що пропонуються з боку Москви — як у межах СНД, так і надалі
(від початку 2000-х рр.) в межах ЄврАзЕС (Євразійського еконо-
мічного співтовариства), ЄЕП, і, зокрема Митного союзу (який
розглядається як складова і водночас важливий етап повноцінної
інтеграції в межах ЄврАзЕС і ЄЕП), будучи мотивованими ідеєю
геополітичного центризму Росії, не гарантують ні економічної
незалежності, ні, відтак, політичної демократії, ані національного
відродження України, а за цим — не можуть визначити за пріо-
ритет східний вектор зовнішньої політики країни.

Підтвердженням зазначеного слугують як організаційні (про-
цесуальні) засади функціонування та прийняття рішень у межах
інтеграційних об’єднань на теренах СНД, так і пов’язані з цим
економічні показники. Так, попри численні заяви російських по-



455

літиків (включно з керманичами держави) щодо економічних ви-
гід для країн — членів інтеграційних об’єднань на євразійському
просторі реальні цифри та розрахунки щодо економічних перспек-
тив у межах цих об’єднань навряд чи можуть засвідчувати обо-
пільні вигоди усіх їх реальних або потенційних членів. Щодо
Митного союзу, наприклад, то 57 % голосів у ньому на сьогодні
має Росія, тоді як інші його члени — Казахстан і Білорусь — по
21,5 %. При цьому 87,97 % усіх митних зборів надходять до ро-
сійського бюджету. Казахстан отримує 7,33 %, Білорусь — 4,7 %
[8, 12].

На таких же принципах (а саме — нееквівалентності позицій і
впливів) мають функціонувати ЄврАзЕС й ЄЕП як інтеграційні
формування, які пропонуються Росією. Так, відповідно до базо-
вих документів зазначених утворень, скажімо, Договору про за-
снування ЄврАзЕС (що був підписаний 10 жовтня 2000 р. Біло-
руссю, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном)
рішення в Інтеграційному Комітеті (постійнодіючий орган Спів-
товариства) приймаються 2/3 голосів. При цьому кількість голо-
сів кожної зі Сторін, що домовляються, відповідає її пайовому
внеску до бюджету Співтовариства на утримування органів Єв-
рАзЕС, фінансування, проведення засідань органів Співтоварист-
ва і Комісії Постійних представників..., а саме

Республика Білорусь — 15 голосів;
Республика Казахстан — 15 голосів;
Киргизська Республика — 7,5 голосів;
Російська Федерація — 40 голосів;
Республика Таджикистан — 7,5 голосів;
Республика Узбекистан — 15 голосів [9].
Щодо Угоди про формування Єдиного економічного простору

як рамкового документа (підписаного 19 вересня 2003 р. Респуб-
лікою Білорусь, Республікою Казахстан, Російською Федерацією
та Україною), то визначення нею порядку прийняття рішень у
межах керівних структур (Комісія держав-учасниць) зумовлю-
ється кількістю голосів кожної держави з урахуванням її еконо-
мічного потенціалу [10]. Концепція формування Єдиного еконо-
мічного простору тлумачить зазначене таким чином із констата-
цією наслідків щодо невиконання рішень: «завершення роботи з
підготовки проектів міжнародних договорів та інших документів
ЄЕП приймаються, якщо відповідний проект узгоджений не мен-
ше ніж трьома державами-учасницями, на які припадає не менше
двох третин сукупного валового внутрішнього продукту». І далі:
«держави-учасниці визнають необхідність закріплення механізму
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реалізації прийнятих рішень, введення санкцій за їхнє невико-
нання, а також механізму вирішення спорів у кожному укладе-
ному ними міжнародному договорі, спрямованому на формуван-
ня ЄЕП. Ці документи повинні містити положення про
неприпустимість застережень до них» [11].

Зрозуміло, що такі підходи об’єктивно гарантують не просто
пріоритет, а превалюючі позиції Росії в межах зазначених струк-
тур при тому, що функціонування ЄврАзЕС і ЄЕП передбачає
утворення координуючих органів з передачею їм частки повно-
важень кожної держави-учасниці. «Органи ЄЕП створюються на
основі поєднання міждержавних елементів та принципу передачі
частини повноважень Сторін єдиному регулюючому органу з по-
ступовим підвищенням значущості останнього», — мовиться в
Угоді про формування Єдиного економічного простору [10]. Для
Росії — це не просто статус, а перспектива підпорядкування
своїм інтересам позицій інших країн.

Так, досвід вже Митного союзу доводить, що Кремль ніколи не
піде на реалізацію чиїхось національних інтересів за рахунок своїх
власних економічних пріоритетів або вигоди. Показовим прикла-
дом є Білорусь як суб’єкт дії Митного союзу, що вимушена ево-
люційно поступатись економічним суверенітетом за отримання
преференцій від РФ в економічній (насамперед, енергетичній сфе-
рі) [12, 13]. Характерно в цьому плані для України, що, здійснюю-
чи активні дипломатичні зусилля з її втягування до Митного союзу
через агітацію взаємовигідної економічної співпраці (зокрема в
енергетичній сфері), РФ від імені Газпрому відверто зазіхає на
стратегічно важливі для українського суверенітету об’єкти. Пара-
доксом (принаймні для Білорусі) у даному відношенні є те, що
відповідно до принципів інтеграційного членства в Митному союзі
(відповідно до базових документів, зокрема, ЄЕП) узгоджена мак-
роекономічна політика мала б сама по собі (а не за рахунок прода-
жу стратегічних об’єктів, втрати економічної незалежності) забез-
печувати конвергенцію макроекономічних показників, зокрема
вирівнювання рівня внутрішніх цін, передусім — на енергоносії, і
тарифів на послуги природних монополій.

Але чи варті з урахуванням викладеного кроки України на
економічне зближення з Росією, якщо вигоди від реалій інтегра-
ційного (Митного) союзу, і зокрема у газовій сфері, вочевидь ма-
тимуть тимчасовий характер, тоді як перспективою інтеграційно-
го об’єднання стане обмеження самостійності України не тільки
в економічній, а й (з урахуванням логіки функціонування поглиб-
лених інтеграційних зв’язків) політичній сфері.
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Важливого значення у даному відношенні набувають не тіль-
ки економічні, а й політичні (політико-цивілізаційні) чинники,
коли інтеграція в межах ЄврАзЕС, ЄЕП, Митного союзу перед-
бачає об’єднання країн, характерними рисами політичного життя
яких на сьогодні є авторитаризм, корумпованість політичної вла-
ди, гострота соціально-економічних і політичних проблем.

Доречними у даному відношенні видаються роздуми (причому
щодо Росії) відносно інтеграційних процесів на євразійському
просторі одного з членів Політради опозиційної партії «Яблоко»
О. Шишлова, який у своїй статті «Єдиний економічний простір
— для гастарбайтеров і наркотрафіка?» пише: «У намальованій
широкими мазками картині захоплюючого майбутнього — Єди-
ного економічного простору (ЄЕП) і Євразійського Союзу (від-
повідно до статті В. Путіна і «Известиях» від 3 жовтня 2011 р.)
втрачаються реально існуючі проблеми, які можуть стати критич-
ними для Росії вже в найближчі роки. У якому напрямі пропону-
ється розвивати інтеграцію за участі Росії? Вочевидь, на перший
план висувається не європейський, а азійський напрям. Ніяких
підвалин розраховувати, що «входження у Європейський союз...
дозволить кожному з його учасників скоріше й на більш сильних
позиціях інтегруватися в Європу» (Путін), не проглядається,
принаймні — для Росії. В ролі перспективних учасників ЄЕП на-
зиваються Таджикистан і Киргизія. Як відомо, сьогодні Росія по-
сідає 154—164 місце (з 178 країн) за індексом сприйняття коруп-
ції. До речі, інші сучасні учасники ЄЕП — Білорусь і Казахстан
— перебувають у цьому рейтингу вище: на 127 і 105 місця, від-
повідно. Таджикистан стоїть у рейтингу корумпованості на тих
самих сходинках, що і Росія, а Киргизія — ще на рівень нижче,
на 164—167 місці. Може, варто було б обирати інші орієнтири?»
[14].

Якщо з огляду на зазначене окреслити політико-цивілізаційні
інтеграційні перспективи у східному напрямі, входження України
до відповідних об’єднань вочевидь перекриває потребу (принай-
мні вимоги щодо) будь-яких реформ у політичній сфері, а за цим
— поглиблення, відновлення демократичних засад розвитку,
яких вона (Україна) прагне за часи незалежності. За умов зрос-
тання проблем у системі політичного керівництва країною за від-
сутності належного рівня демократії етно-національна, етно-
культурна роз’єднаність суспільства може перетворитись на чин-
ник конфліктогенності України.

Утім, чинник політико-цивілізаційних впливів залишається
одним з найважливіших і водночас одним із найбільш складних і
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багатовимірних як в аспекті формування української політичної
нації, так і в аспекті окреслення інтеграційних орієнтирів Украї-
ни. Суспільство залишається розколотим відносно культурно-
цивілізаційних та інтеграційних преференцій країни, коли західні
і центральні регіони орієнтовані переважно на західний вектор, а
східні є принаймні нейтральними або східноорієнтованими від-
носно інтеграційних перспектив України. Прихильниками схід-
ного вектора інтеграції часто-густо є не тільки представники ро-
сійської етнічної групи (від 12 до 16 % населення України), а й
російськомовні (зросійщені) представники української спільноти
як провідники проросійських тенденцій. Зазначене можна роз-
глядати в аспекті наслідків довготривалого історичного перебу-
вання України в регіональних кордонах з Росією, коли остання —
від кінця ХVIII ст. виступала в ролі метрополії по відношенню до
України як національної околиці, а надалі — від 20-х рр. ХХ ст.
— як союзний центр щодо України як національної республіки.

Проблема цивілізаційних впливів Росії по відношенню до Украї-
ни не втрачає своєї дискусійності. Водночас щодо твердження су-
часних прихильників євразійських орієнтирів в аспекті цивілізацій-
ного прогресу України в коаліції з Росією, то воно навряд чи може
підтверджуватись історичними реаліями. Так, утративши рештки
автономного устрою наприкінці ХVIII ст., Україна поступово поча-
ла перетворюватися з регіону, що характеризувався передовими єв-
ропейськими тенденціями економічного розвитку, високим рівнем
освіти і культури населення, на сировинну околицю Російської ім-
перії, що позбавлялася будь-яких ознак державності, національних і
мовних традицій. По суті такі самі риси характеризували й період
історичного перебування України у складі СРСР, незважаючи на
ідеологічні постулати комуністичного режиму щодо союзницьких,
рівноправних відносин суб’єктів федерації. Характерно, що імпер-
ські тенденції значною мірою характеризують і сучасні інтеграційні
проекти Росії, коли економічне об’єднання під егідою Москви нага-
дує не стільки співробітництво, скільки підпорядкування учасників
можливого економічного союзу Російській Федерації як геополіти-
чному центру євразійського простору.

Можна припустити, що це було й залишається очевидним для
українських урядів, незважаючи на зміну партійної належності
президентів або партійного складу парламенту чи урядових кіл.
Звідси й традиційність визнання західного інтеграційного векто-
ра за стратегічний орієнтир керівництва України. Утім, очевид-
ним є й те, що досягнення зазначеного вимагає згуртованого по-
ступу усього суспільства, а це своєю чергою стане можливим
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тільки тоді, коли прагматизм західних інтеграційних орієнтирів
буде визнаним переважною більшістю нації і політичних сил
України. Важливими кроками щодо цього може стати й згурту-
вання суспільства на єдиних цивілізаційно-ціннісних орієнтирах
як фактор формування української політичної нації.

Проте питанням залишається, наскільки рух у західному інте-
граційному напрямі може сприяти або, навпаки, гальмувати про-
цес формування української політичної нації з огляду на супереч-
ливість інтеграційних впливів глобального (і, зокрема, європей-
ського рівня), з одного боку, а з іншого — суперечливість цивілі-
заційних впливів, які відчуває на собі українське суспільство на
етапі незалежності.

Слід визнати в цьому відношенні, що порівняно з інтеграцій-
ними утвореннями на теренах СНД, і зокрема ЄЕП, репрезентова-
ному як економічне об’єднання (за прихованої тенденції перетво-
рення на політичне або навіть геополітичне формування)
Європейський Союз від його конституціонування Маастрихтсь-
кою угодою 1992 р. або Договором про Європейський Союз (почав
діяти 1993 р.)1 визначив не менш масштабні економічні й політич-
ні інтеграційні орієнтири [15—16]. Метою ЄС проголошувалося:
сприяння економічному і соціальному прогресу країн-учасниць
шляхом побудови простору без внутрішніх кордонів; посилення
економічного і соціального зближення та утворення економічного
і валютного союзу з наступним введенням спільної валюти; утвер-
дження ідентичності ЄС на міжнародній арені за рахунок прове-
дення спільної зовнішньої політики і політики безпеки з можливі-
стю визначення у майбутньому спільної оборонної політики;
зміцнення захисту прав і інтересів громадян країн-членів шляхом
запровадження інституту громадянства ЄС і поширення співробіт-
ництва у сфері юстиції та внутрішніх справ, що включає прове-
дення спільної імміграційної та візової політики та співробітницт-
во між судовими, правоохоронними і митними органами.

Зазначене узагальнено дістало класифікацію в Маастрихтській
угоді як три основи («опори») інтеграційної політики:

▪ Економічний і валютний союз (ЕВС);
▪ Спільна зовнішня політика і політика безпеки;
▪ Спільна політика у сфері внутрішніх справ і юстиції.

                     
1 Маастрихська угода була підписана в лютому 1992 р. і набула чинності в листопаді

1993 р. після її ратифікації 12 країнами Європейського співтовариства: Бельгією, Німеч-
чиною, Італією, Люксембургом, Нідерландами, Францією, Велика Британія, Данією, Ір-
ландією, Грецією, Іспанією, Португалією. 1995 р., у зв’язку з розширенням ЄС, до Маас-
трихської угоди приєднались Австрія, Фінляндія, Швеція.
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Додамо, що масштабність проектів інтеграції дістала відобра-
ження в Маастрихтській угоді й щодо інституційної структури,
обсягів повноважень провідних структур і механізмів прийняття
рішень у ЄС. Так, Маастрихтська угода підвищила значення се-
ред керівних структур ЄС Ради (міністрів) як законодавчого ор-
гану при поширенні (порівняно з попередньо чинними установ-
чими документами Європейського співтовариства) сфери
застосування Радою при прийнятті рішень системи голосування
кваліфікованою більшістю (за умови чітко визначених норм по-
дачі голосів країн-членів об’єднання1) [17, с. 38—39]. Зазначене
водночас стосувалося лише питань економічної політики (т. зв.
першої опори), тоді як характер прийняття рішень з питань спіль-
ної зовнішньої політики і політики безпеки, а також питань юс-
тиції і внутрішніх справ (т. зв. друга і третя опори інтеграції) за-
лишився міждержавним, базованим на принципі одностайності.
Крім того, важливого значення в аспекті збереження балансу між
централізмом і демократією набуло підвищення ролі в прийнятті
рішень ЄС Єврокомісії як найвищої виконавчої влади Євросоюзу
і Європарламенту як представницької структури, що обирається
безпосередньо громадянами країн — членів ЄС.

Так, в основу функціонування ЄС було покладено принцип
субсидіарності (Стаття 3b Римського Договору про заснування
ЄЕС від 25.03.1957), що зумовлював прийняття рішення на мож-
ливо нижчому рівні із залученням верхніх ланок управління до
будь-яких дій тільки у тому разі, якщо ці дії будуть ефективніші
за відповідні дії нижніх ланок [18]. Тобто Договір обмежував
юрисдикцію і повноваження органів Європейського Союзу у тих
сферах, які не перебували в межах його виключної компетенції.
Співтовариство мало здійснювати заходи лише у тих випадках,
якщо мета запропонованого заходу не може бути досягнута на
національному рівні (самими державами-членами), а тому вима-
гає зусиль на рівні Співтовариства.

Зміни в системі міжнародних відносин та прискорення проце-
сів економічної і політичної інтеграції в ЄС протягом 1990-х рр.
окреслили вимогу перегляду Договору про Європейський Союз,
                     

1 Рада міністрів за Маастрихтським договором складалася з 15 міністрів — по одно-
му від кожної держави ЄС. Голоси країн-членів отримували вагові коефіцієнти відповід-
но до кількості населення цих країн притому, що маленькі держави мали гарантоване
мінімальне представництво. Граничне значення для кваліфікованої більшості встанов-
лювалося на рівні 62 голоси з 87 (71 %). Франція, Німеччина, Італія та Об’єднане Коро-
лівство мали по 10 «голосів»; Іспанія — 8 «голосів»; Бельгія, Греція, Нідерланди та Пор-
тугалія — по 5 «голосів»; Австрія та Швеція — по 4 «голоси»; Данія, Ірландія та
Фінляндія — по 3 «голоси»; Люксембург — 2 «голоси».
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що відбулося з прийняттям Амстердамського договору 1997 р.
(набув чинності 1999 р.1) [19]. Договір конкретизував підходи
країн-членів до спільної зовнішньої політики та політики безпе-
ки, значно підвищивши роль Союзу у цій сфері. Колишнє поло-
ження статті Маастрихтської угоди, що передбачало подвійну
відповідальність за визначення та реалізацію спільної зовнішньої
політики та політики безпеки Європейського союзу і країн-членів
було замінено на інше, де лишився тільки Союз. Найвищим ви-
конавчим органом, який мав визначати принципи, розробляти
спільну стратегію, проводити спільні заходи, а також закріплю-
вати систематичне співробітництво держав-членів, визнавалася
Європейська рада. Одночасно було введено положення про актив-
ну, беззаперечну і в дусі лояльності та взаємної солідарності під-
тримку країнами-членами спільної політики Союзу. Ця ж стаття
формулювала основні цілі ЄС у таких напрямах:

▪ захист спільних цінностей, фундаментальних інтересів, наза-
лежності та інтегрованості Союзу у відповідності до принципів
Статуту ООН;

▪ посилення безпеки Союзу в усіх аспектах;
▪ збереження миру та посилення міжнародної безпеки згідно з

принципами Статуту ООН, Гельсинського Заключного акта та
Паризької хартії;

▪ підтримка міжнародного співробітництва;
▪ розвиток і консолідація демократії, повага прав людини та

фундаментальних свобод.
Згідно з текстом Амстердамського договору значним змінам

підлягла організаційно-управлінська структура спільної зовніш-
ньої політики та політики безпеки. Значно підвищувалася роль
Європарламенту, з яким мав консультуватися Голова Європейсь-
кої ради. Держави-члени могли передавати на розгляд Раді пи-
тання, що стосуються спільної зовнішньої політики та політики
безпеки. Голова Ради мав скликати надзвичайні засідання Ради.
Запроваджувалася нова посада — Верховного голови з питань
спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Особа, яка ма-
ла посісти цю посаду, одночасно ставала Генеральним секрета-
рем Ради зі своїм виконавчим апаратом — відділом планування
політики та раннього запобігання [20].

Останнє передбачало введення нових підходів до визначення
типу заходів, які могли бути реалізованими Радою у сфері спіль-

                     
1 Амстердамський договір був підписаний і ратифікований 15 країнами ЄС, що діяли

в межах Маастрихтської угоди.
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ної зовнішньої політики і політики безпеки. Амстердамський до-
говір вводив новий захід, а саме — спільну стратегію. Цей тип
заходу в реалізації Європейської Ради спрямовувався на визна-
чення мети, строків і методів, доступних для Європейського Со-
юзу і його держав-членів у тих галузях, де держави мають важ-
ливі спільні інтереси (Стаття 13(2) Договору про Європейський
Союз). Новий тип заходу набував важливості в рамках досягнен-
ня більшої ефективності у сфері спільної зовнішньої політики і
політики безпеки. Рада набувала права приймати будь-яке рішен-
ня на засадах спільної стратегії кваліфікованою більшістю. Утім,
передбачалося, що держава-член, виходячи з важливих та пода-
них нею доводів щодо національної політики, могла блокувати
процес прийняття рішення на рівні Ради.

Інновацією у даному відношенні ставала й техніка конструк-
тивного утримування. Відповідно до угоди утримування не пе-
решкоджало прийняттю Радою рішення. Проте, якщо за звичай-
них умов таке рішення мало б бути обов’язковим для країни-
члена, яка утрималася, конструктивне утримування ставало винят-
ком із загальної норми. Під час голосування країна-член мала дати
формальне пояснення щодо непогодження із запропонованим за-
ходом. За таких обставин прийняте рішення не набувало для від-
повідної країни характеру обов’язкового для виконання. Така
країна-член, утім, не мала реалізовувати дії, які могли б проти-
ставлятися прийнятим рішенням (стаття 23(1) Договору про Єв-
ропейський Союз) [21].

Наступний етап інституційних змін щодо функціонування Єв-
ропейського Союзу (відповідно до Договору про ЄС) зумовлюва-
вся Ніццьким договором країн-членів, підписаним у лютому 2001 р.
(набув чинності 2003 р.1) [22].

Необхідність прийняття нового договору зумовлювалась но-
вою хвилею поширення Європейського Союзу, що передбачало
необхідність з’ясування низки вагомих організаційних питань, і
зокрема щодо суверенітету країн-членів, розподілу голосів у за-
конодавчих, виконавчих, представницьких структурах ЄС, меха-
нізму прийняття рішень тощо.

В аспекті проблеми суверенітету Ніццький договір гарантував
країнам-претендентам насамперед великі повноваження в проце-
сі ухвалення рішень на рівні Євросоюзу. Зокрема, від моменту
                     

1 Ніццький договір було підписано 15 країнами — членами ЄС. 2004 р., після черго-
вого поширення членства Євросоюзу, до Ніццького договору приєднались Угорщина,
Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Естонія. Загальна кіль-
кість країн — учасниць Ніццького договору становила 25 держав.
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набуття країною членства в ЄС їй надавалося право пропонувати
свого представника до Європейської Комісії: передбачалося змен-
шення кількості членів комісії після того, як загальна кількість
країн-членів ЄС досягне 27 (після вступу чергової групи). Розпо-
діл вирішальних голосів у Раді Європи, а також місць у Європар-
ламенті та дорадчих органах (Комітеті з економічних і соціаль-
них питань, Регіональному комітеті) мав здійснюватися з ураху-
ванням демографічного фактора із застереженням інтересів як
«великих», «середніх», так і «малих» країн. Так, для оцінки ново-
го розподілу вирішальних голосів у Раді Європи передбачалося
брати до уваги не лише кількість дійсних голосів, а й ту обстави-
ну, що для прийняття рішення необхідна щонайменше половина
країн-членів (а в деяких випадках 2/3). За умови, якщо б це супе-
речило очікуванням «малих», кожна з них могла вимагати вери-
фікації на предмет, чи справді в країнах, які приймають рішення,
мешкає 62 % населення ЄС. Додатково до цього в аспекті захисту
національних прав малих держав більшість питань, рішення з
яких зазвичай приймалися Радою, було віднесено до так званої
процедури спільного прийняття рішень (ст. 251 Договору Євро-
пейського Співтовариства), яка, власне, давала право Європарла-
менту заблокувати їх.

Крім того, Ніццький договор окреслив механізм координації
між суверенітетом і наднаціональністю як принципом функціо-
нування інтеграційного об’єднання. Це дістало своє відображен-
ня, по-перше, в перенесенні низки питань з режиму одноголосно-
го схвалення рішень до режиму, за яким вони ухвалювалися
кваліфікаційною більшістю голосів1 (що уможливило прийняття
рішень усупереч позиції однієї або групи країн за умов подвоєн-
ня загальної кількості членів Союзу). По-друге, у впровадження
методу так званої поступової інтеграції, який полягає у почерго-
вому віднесенні територій до наднаціональних — від ідентифіка-
ції території, з’ясування її значення для процесу інтеграції, охоп-
лення регулюванням міжнародного права, включення до II або III
«опор» міжнародної співпраці до остаточного усуспільнення. З
іншого боку, Ніццький договір створив низку бар’єрів, які в ході
                     

1 Згідно з ухваленою в грудні 2000 р. в Ніцці угодою після розширення необхідна
кваліфікована більшість мала становити 258 голосів з 345. Рорзподіл голосів з 1 січня
2005 р. набув такого визначення: Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція по 29 го-
лосів; Іспанія — 27; Нідерланди — 13; Бельгія; Греція, Португалія — по 12; Австрія,
Швеція по 10, Данія, Ірландія, Фінляндія — по 7 голосів; Люксембург — 2 голоси. Ва-
гомість голосів нових членів ЄС розподілялася так: Польща — 27, Румунія — 14, Чехія
та Угорщина — по 12, Болгарія — 10, Словаччина та Литва — по 7, Латвія, Словенія,
Естонія та Кіпр — по 4, Мальта — 3.
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такого співробітництва мали убезпечити найслабші країни —
члени ЄС від поділу на категорії і, як результат, від вилучення їх
із важливих сфер, охоплених інтеграційними процесами. 

Важливого значення в Ніццькому договорі набуло визначення
перспективних підходів до реалізації організаційних питань Сою-
зу як з огляду на ефективне функціонування об’єднання, так і га-
рантії дотримання країнами-членами принципів функціональної
демократії, визначених у ст. 6 положення 1 Договору ЄС. Відпо-
відно до декларації № 23 («Декларації щодо майбутнього Євро-
пи») визначалося чотири ключові питання, що потребували дис-
кусії в аспекті подальшого реформування та забезпечення функ-
ціональності ЄС:

▪ більш детальний поділ повноважень між ЄС та країнами-
членами відповідно до принципу субсидіарності, координації вза-
ємозв’язку між суверенітетом і наднаціональністю за зростання
тенденції прийняття рішень кваліфікованою більшістю голосів;

▪ визначення статусу Хартії основних прав як політичного до-
кумента і необхідної складової Договору ЄС у контексті зміц-
нення основних прав у рамках Європейського Союзу і гаранту-
вання національного суверенітету країн;

▪ спрощення договорів ЄС (без зміни змісту) з метою надання
їм більшої чіткості та зрозумілості, а також об’єднання організа-
ційних норм і правил, що стосуються ЄС, у єдиному договорі,
який тим самим почне виконувати функції «європейської консти-
туції»;

▪ визначення ролі парламентів держав у європейській архітек-
турі з урахуванням двох основних проблем. По-перше, гаранту-
вання парламенту провідної ролі у внутрідержавному процесі
прийняття рішень стосовно інтеграції як механізму, що зміцню-
вав би демократичну легітимацію процесу інтеграції на держав-
но-національному рівні. По-друге, зміцнення співпраці між пар-
ламентами країн — членів ЄС щодо питань інтеграції та
посилення їх впливу на процес прийняття рішень власне в ЄС, аж
до реалізації ідеї створення другої палати Європарламенту, до
складу якої входили б представники парламентів країн.

Провідною метою дискусії із зазначених питань мало стати
«поліпшення і гарантування демократичної легітимації та прозо-
рості Союзу і його інституцій, аби наблизити їх до громадян
країн — членів» (пункт 6 Декларації). З позицій країн-кандидатів
на членство в ЄС важливим ставав той факт, що частина з них як
члени Союзу отримувала право брати участь у прийнятті рішень
щодо згаданих вище питань, натомість решті країн-кандидатів
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«Декларація щодо майбутнього Євросоюзу» (пункт 8) гарантува-
ла статус спостерігача [23].

Визначення перспектив розвитку Європейського Союзу, а та-
кож накопичення Договорів, що мали регламентувати його функ-
ціонування, підвело країн-членів до розробки проекту Конститу-
ції ЄС як міждержавного договору, що мав чітко визначити
правові, інституційні й організаційні засади Союзу за допомогою
заміни усіх попередніх документів єдиним договором, узагаль-
нення законодавчої процедури, зменшення правових інструмен-
тів ЄС, уточнення його повноважень. Серед головних нововве-
день, що передбачалися проектом Конституції — юридичний
статус ЄС, введення поста президента Європейського Союзу і мі-
ністра іноземних справ ЄС, включення до самого договору Хартії
основних прав як обов’язкової до виконання усіма країнами-
членами Союзу, вдосконалення інституційної структури, подаль-
ше обмеження в застосуванні права вето у прийнятті рішень, за-
лучення до прийняття рішень у ЄС національних парламентів
тощо [24].

Проект Конституції був розроблений спеціально утвореним
для цього Конвентом і після публічного міжурядового обгово-
рення прийнятий у червні 2004 р. головами держав і урядів 25
країн ЄС. Урочисте підписання Конституційного договору відбу-
лося 29 жовтня 2004 р. в Римі, після чого для набуття чинності
він мав бути ратифікований усіма країнами Європейського Сою-
зу. Одначе внаслідок того, що референдуми про ратифікацію
Конституції у Франції (травень 2005 р.) і Нідерландах (червень
2005 р.) не дали позитивного результату, її впровадження було
відкладено на невизначений термін.

Альтернативою європейської Конституції став Лісабонський
договір, що був офіційно підписаний 13 грудня 2007 р. та після
його ратифікації національними парламентами 27 держав Євро-
союзу набув чинності 1 грудня 2009 р.1 Лісабонський договір
(офіційно «Лісабонська угода про внесення змін в Угоду про Єв-
ропейський Союз й Угоду про заснування Європейської Спільно-
ти» [25]) — це, власне, декілька установчих документів, що внес-
ли кардинальні зміни до структури і змісту попередніх інститу-
ційних документів Євросоюзу. Лісабонський договір про Євро-
союз запровадив засадничі положення діяльності ЄС, а також
змінені положення про спільну зовнішню політику і політику

                     
1 Лісабонська угода була підписана 27 країнами — членами Європейського Союзу

після приєднання до нього в січні 2007 р. Болгарії і Румунії.
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безпеки (СЗППБ). Договір про функціонування ЄС, який замінив
і значною мірою змінив Договір про заснування Європейського
співтовариства, розвинув приписи Договору про Євросоюз сто-
совно сфер повноважень і діяльності інститутів та допоміжних
органів об’єднання. До установчих договорів було додано само-
стійний документ — Хартію Європейського Союзу про основні
права.

Лісабонський договір враховує перспективи поглиблення єв-
ропейської інтеграції, тому реформування охопило практично всі
сфери діяльності ЄС. Нововведення стосуються ліквідації поліст-
руктурного характеру Євросоюзу і наділення його міжнародною
правосуб’єктністю. ЄС замінив Європейське співтовариство і
став його правоступником. Було ліквідовано поділ ЄС на три ос-
нови («опори»), хоча СЗППБ разом з Європейською політикою
безпеки і оборони (ЄПБО) сформували окремий напрям діяльно-
сті, що регулюється Договором про Євросоюз і не має суто між-
народного характеру. Особливість цієї діяльності полягає насам-
перед в окремій процедурі ухвалення рішень.

Договір вніс інституційні зміни до структури ЄС. Замість
п’яти запроваджувалося сім інституцій. До Європейського пар-
ламенту, Ради, Комісії, Суду та Рахункової палати додалися Єв-
ропейська рада і Європейський центральний банк. Європейська
рада отримала статус повноцінної інституції, чиї рішення з полі-
тичних декларацій фактично набули характеру нормативних ак-
тів ЄС. Запроваджено посаду голови європейської ради, що оби-
рається на 2,5 року з можливістю переобрання. У зв’язку зі
зростанням ролі та повноважень ЄС у сфері СЗППБ/ЄПБО вве-
дено посаду верховного представника ЄС із закордонних справ і
політики безпеки, підпорядкованого голові Комісії і Європейсь-
кої ради. Верховному представнику передано функції та повно-
важення верховного представника по ЄПБО і комісара із зовніш-
ніх зв’язків із підпорядкуванням йому служби зовнішніх зносин,
включаючи усі посольства ЄС у третіх країнах і при міжнародних
організаціях.

Інституційний механізм ЄС за лісабонським договором став
набагато розгалуженішим, у його діяльності посилились елемен-
ти наднаціональності. Окрім допоміжних органів, до нього ввій-
шло чимало установ з такими сферами компетенції, як фінанси,
промисловість, медицина, захист прав людини, охорона навко-
лишнього середовища, транспорт, спільна зовнішня політика і
політика безпеки, інтелектуальна власність, простір свободи без-
пеки і правосуддя тощо.
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Лісабонській договір надав вичерпне окреслення переліку
компетенцій Євросоюзу із виокремленням його п’яти типів: ви-
ключна; спільна; координуюча; повноваження діяти з метою під-
тримки, координації чи доповнення дій держав-членів; специфіч-
на компетенція у сфері СЗППБ/ ЄПБО. Чітко визначено, до якого
типу належить кожний напрям політики ЄС.

Суттєві зміни було внесено в процедурні норми прийняття
рішень. Це стосується насамперед відмови від права вето в Раді
міністрів як законодавця і зміни системи голосування кваліфіко-
ваною більшістю у бік поширення останньої на значну кількість
додаткових сфер. Рішення в Раді (міністрів) прийматимуться,
якщо за них проголосувало більше 55 % країн (кількістю не мен-
ше 15), що представляють, як мінімум, 65 % населення Союзу.
Повне введення в дію нової системи голосування передбачено
протягом 2014—2017 рр. притому, що до визначеного часу будь-
яка країна зможе вимагати застосування не «подвійної більшос-
ті», а системи голосування, затвердженої Ніццьким договором.
Крім того, нові норми голосування не розповсюджуються на кла-
сичні «червоні лінії», які залишилися недоторканими. Зокрема,
право вето зберігається у сфері СЗППБ/ ЄПБО, соціальній полі-
тиці, податковій політиці, в питаннях боротьби з фінансовими
порушеннями, у співробітництві з питань кримінального права та
ключових аспектах екологічної політики.

Процедура прийняття рішень за Лісабонським договором регу-
люватиметься й через інституційні норми, зокрема, через посилен-
ня ролі в процесі прийняття рішень Європарламенту (кількість де-
путатів якого визначатиметься за коефіцієнтом від кількості країн-
членів). Процедура спільного прийняття рішень застосовувати-
меться приблизно до 80 переданих у компетенцію ЄС питань, що
майже вдвічі перевищує попередні показники. Крім того, Європар-
ламент на рівних з Радою міністрів братиме участь у затвердженні
бюджету ЄС. Так, Європейський парламент уподібнюється в цьо-
му відношенні до нижньої палати бікамерального законодавчого
органу, в рамках якого він представляє громадян Євросоюзу, а Ра-
да ЄС як верхня палата захищає інтереси держав-членів. Досяг-
нення паритетності з Радою ЄС логічно завершує поетапну ево-
люцію Європарламенту від дорадчого органу до повноправного
учасника законодавчого процесу в ЄС.

Інновацією є й включення в процес прийняття рішень ЄС На-
ціональних парламентів. Вони здійснюватимуть моніторинг за-
конодавчих пропозицій Комісії з метою контролю за підтримкою
принципу субсидіарності. Якщо протягом восьми тижнів після
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оголошення пропозиції Комісії більше третини парламентів країн
ЄС зроблять заяву, що воно не відповідає принципу субсидіарно-
сті, і нададуть обґрунтування зазначеного, така пропозиція має
бути переглянута (так званий механізм «жовтої картки»). Ваго-
мого значення набуває й положення Договору щодо громадянсь-
кої ініціативи, коли громадяни ЄС отримують право виступати з
пропозиціями Європарламенту або Раді щодо зміни законодавст-
ва. Для цього необхідно заручитися підтримкою даної ініціативи
з боку мільйона громадян. Комісія, одначе, зберігає за собою
право вирішувати, чи надлежить здійснювати заходи щодо задо-
волення цього запиту.

Утім, держави-члени і надалі визначатимуть і контролюва-
тимуть розвиток і зміст європейської інтеграції завдяки збере-
женню вимоги одностайності в перегляді установчих договорів,
чіткішому розмежуванню повноважень між Європейським Сою-
зом і державами-членами і, зокрема, дотриманню принципу
присвоєння компетенцій, відповідно до якого Євросоюз діє ви-
нятково в межах повноважень, наданих йому установчими дого-
ворами. Більше того, Лісабонський договір надає державам-
членам право залишити Європейський Союз відповідно до вста-
новленої процедури добровільного виходу з ЄС. У Договорі об-
говорюється можливість і процедура виходу зі складу ЄС його
членів відповідно до законодавства країни, повідомлення про це
Європейської ради та за рішенням Ради, прийнятим кваліфіко-
ваною більшістю [26—28].

Отже, якщо узагальнити риси еволюційного розвитку Євро-
пейського Союзу від Маастрихтського до Лісабонського догово-
рів відповідно до інституційних і процедурних вимірів, то поряд
із тенденцією виявлення наднаціональності в прийнятті рішень
(як об’єктивний чинник зростання чисельності членів Союзу із
одночасним поглибленням і поширенням сфер інтеграції) ЄС
зберігає і певним чином посилює демократичні норми, що узго-
джуються з централістськими засадами функціонування. Особли-
во важливим у даному відношенні є формування політики Євро-
пейського Союзу (через процедурні норми прийняття рішень) з
урахуванням багатьох ситуативних моментів, що (на противагу
прийняттю рішень у запропонованих інтеграційних об’єднаннях
на теренах СНД із чітко визначеними параметрами на підпоряд-
кування членів цих об’єднань геополітичному центру — Росії)
дає можливості досягнення компромісних підходів з урахуван-
ням національних інтересів як великих, так і середніх, і малих
держав. Європейський Союз у цьому відношенні є справді унікаль-
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ним явищем європейського континенту. Його унікальність у тому,
що народи й держави, які входять до його складу, мають можли-
вість ефективного використання механізмів гармонійного поєд-
нання національних, міждержавних і спільних інтересів у всіх
сферах економічної, політичної, безпекової, культурної інтеграції
на великому геополітичному просторі.

Викладене набуває особливого значення для України, що праг-
не реалізувати інтеграційну політику поєднано із розв’язанням
складних внутрішньополітичних проблем. Так, з огляду на проб-
леми формування політичної нації, входження України до Євро-
союзу отримує характер ціннісного орієнтиру завдяки декільком
надзвичайно вагомим чинникам. Серед таких:

1. Цивілізаційний фактор. Європейський Союз — це
об’єднання країн сталої демократії, реалізація якими загальнови-
знаних демократичних принципів стала не просто критерієм вхо-
дження в європейський інтеграційний простір, а нормою суспіль-
ного життя і міжнародних відносин. Право етнічних груп, що
формують або можуть сформувати політичну націю, на власний
культурний, цивілізаційний розвиток — серед даних загальнови-
знаних норм. Мова може йти про реалізацію загальних національ-
них особливостей розвитку держави, що, відповідно до політич-
них та інституційних засад ЄС, об’єктивно мають ураховуватися
в реалізації політики об’єднання. Показовим у цьому відношенні
є те, що відповідно до Лісабонського договору (як чинної установ-
чої угоди) ЄС визнає права, свободи та принципи, визначені у Хар-
тії засадничих прав та робить її юридично обов’язковою. Дер-
жави — члени ЄС підписали Хартію 2000 року. Статус Хартії
як юридично обов’язкової означає, що під час підготовки та
імплементації своїх законів ЄС повинен дотримуватися прав,
що їх визначено в тексті Хартії. Держави — члени Союзу ма-
ють робити так само під час імплементації законодавства ЄС
у себе.

Заслуговує на увагу й визначення в Лісабонському договорі
системи цілей і цінностей ЄС як зобов’язання щодо підтримки:

▪ миру та безпеки;
▪ стабільного та збалансованого розвитку Землі;
▪ солідарності та взаємоповаги народів;
▪ вільної та чесної торгівлі;
▪ подолання бідності;
▪ захисту прав людини;
▪ дотримання міжнародного права і його поліпшення, як це

визначено, зокрема, у Хартії ООН.
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Лісабонський договір підтвердив повагу ЄС до принципу рів-
ності серед держав-членів і національної ідентичності кожної з
них, до місцевих і регіональних автономій. Договір визначив зо-
бов’язання Союзу захищати культурне та мовне розмаїття Євро-
пи [26].

Отже, євроінтеграційні орієнтири України зумовлюють повагу
до національних тенденцій країни як важливої передумови кон-
солідації суспільства на спільних ціннісних засадах. З іншого бо-
ку, досягнення Україною критеріїв членства в ЄС як відповіднос-
ті демократичним нормам розвитку — цивілізаційного здобутку
Європи — є платформою, що сприятиме опрацюванню спільних
інтересів задля національної консолідації суспільства.

2. Інституційно-процесуальний чинник. Лісабонський договір
окреслив механізм захисту національних інтересів країн — чле-
нів Європейського Союзу попри тенденцію на зростання надна-
ціональності об’єднання протягом понад 20 років його історії.
Проявом останнього є насамперед поширення сфери застосуван-
ня Радою міністрів у процесі прийняття рішень системи голосу-
вання кваліфікованою більшістю (при зміні критеріїв подання
голосів відповідно до чисельності населення країн-членів). Утім,
зазначене торкнулося передусім малих країн за збереження «ва-
ги» голосів у процесі прийняття рішень великих і середніх дер-
жав. Так, принцип розподілу голосів за пропорцією населення міг
би бути вигідним для України. Якщо б Україна приєдналася до
ЄС найближчим часом, як вважають аналітики, то за зазначеною
схемою вона посіла б почесну п’яту позицію, поступаючись Ні-
меччині, Великій Британії, Франції, Італії й випереджаючи
Польщу та Іспанію [29].

Додатково в аспекті механізму захисту національних інтересів
(як великих, так і середніх, і малих держав) — зростання ролі в
процесі прийняття рішень Європейської ради як найвищого полі-
тичного органу ЄС, що складається з голів держав і урядів країн
— членів ЄС, а також Європарламенту як законодавчого і водно-
час представницького органу Європейського Союзу, що безпосе-
редньо обирається громадянами держав — членів Союзу. На ува-
гу заслуговує й новий інструмент залучення громадян до
ухвалення рішень — так звана «громадянська ініціатива», яка пе-
редбачає, що один мільйон осіб (з 500 мільйонів громадян ЄС)
кількох держав-членів може подати петицію до Європейської
Комісії для внесення пропозицій щодо тих чи інших законопроек-
тів. Тож, громадяни вперше отримують можливість прямо вислов-
люватися щодо законотворчого процесу в Європейському Союзі
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у розрізі захисту національних інтересів суспільства. Задля по-
ліпшення поінформованості про те, як ЄС досягає своїх рішень,
Рада міністрів, розглядаючи законопроекти та голосуючи щодо
них, має проводити зустрічі з громадськістю. Договір збільшує
кількість сфер діяльності ЄС, щодо яких Європейський Парла-
мент і Рада міністрів діятимуть за процедурою «спільного ухва-
лення рішень». Це означає, що депутати ЄП, обрані напряму
громадянами ЄС, мають більший вплив на законодавство та бю-
джет Союзу.

Крім того, згідно з Лісабонським договором, більше можливо-
стей безпосередньо впливати на процес ухвалення рішень у Єв-
ропейському Союзі отримали національні парламенти країн-
членів. Нова система так званого завчасного запобігання надає їм
право вносити коментарі до законопроектів. Це гарантуватиме
реалізацію принципу субсидіарності, коли структури ЄС не пере-
биратимуть на себе вирішення питань, якщо вони краще
розв’язуватимуться на національному або місцевому рівнях.

Так, тенденція наднаціональності взаємодіє відповідно до
чинного законодавства ЄС із підтримкою суверенітету, реалізаці-
єю національних тенденцій (інтересів) його країн-членів. Для
України — це перспектива завершення процесу формування
української політичної нації як найважливіша ознака державності
і збереження національного суверенітету країни.

3. Безпековий фактор. Лісабонський договір окреслив подаль-
ші кроки щодо формування спільної зовнішньої та безпекової
політики ЄС. Договір розширив відповідні повноваження Євро-
пейського Союзу: до них увійшли операції з роззброєння, консуль-
тації та допомога з військових питань, а також допомога у віднов-
ленні стабільності після конфліктів. Також Договір окреслив мо-
жливість тіснішої співпраці у сфері оборони між тими державами
— членами ЄС, які цього забажають.

Лісабонський договір передбачає надання державами-членами
цивільних і військових сил, потрібних для імплементації Спіль-
ної оборонної та безпекової політики, визначає роль Європейсь-
кої оборонної агенції. Договір містить підпункт про солідарність
(на добровільній основі) у разі, якщо держава-член стає жертвою
терористичної атаки, природної або техногенної катастрофи. Ма-
ємо також нові положення щодо посилення боротьби з міжнарод-
ною транскордонною злочинністю, нелегальною міграцією, тор-
гівлею людьми, зброєю та наркотиками.

Важливого значення набуває чинник віднесення СЗППБ до
так званої червоної лінії, в межах якої рішення приймаються за
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умови одностайного схвалення всіма державами — членами ЄС.
Отже, місії, які ЄС може виконувати за його межами з підтримки
миру, запобігання конфліктам і зміцнення міжнародної безпеки,
можуть здійснюватися у контексті Хартії ООН і за погодженням
національних урядів країн-членів [26].

Зазначені підходи — в аспекті національних інтересів України
як позаблокової держави, що потребує міжнародної взаємодії в
умовах глобальних викликів сучасності. Так, участь України в
СЗППБ Європейського Союзу на правах повноправного члена
або принаймні взаємодія України з ЄС у зазначеній сфері сприя-
тиме, по-перше, зміцненню національної безпеки як важливої
умови реалізації національних інтересів країни. Мова може йти
при цьому не тільки про внесок України у міжнародну безпеку як
шляху утворення сприятливого зовнішнього середовища, а й про
власний національний суверенітет і національні кордони країни.
Варто враховувати зростання конфліктогенності з РФ адже Росія
продовжує вибудовувати політику, спрямовану на зміцнення сво-
го домінування на пострадянському просторі. У цьому контексті
заслуговує на увагу той факт, що в Організації договору про ко-
лективну безпеку, що перебуває під патронатом РФ, створено ре-
альну військову складову, яка вже може бути використана у пев-
них ситуаціях. Крім цього, Росія внесла зміни до Воєнної
доктрини, згідно з якими вона може застосовувати збройні сили
за межами власної території, у тому числі для захисту громадян
РФ [30].

По-друге, визнання євроінтеграційного курсу як пріоритетно-
го і безальтернативного для України із відповідним політичним й
організаційним забезпеченням даного курсу на державному рівні
мало б зняти, як передбачається, будь-яку політизацію проблем
військово-політичного співробітництва по лінії Україна — ЄС,
що на противагу інтеграції по лінії Україна — НАТО мало б не
роз’єднувати суспільство, а, навпаки, сприяти його згуртованості
на спільних ціннісних засадах.

4. Економічний фактор. Досягнення економічних і соціальних
стандартів розвинутих країн-членів Європейського Союзу є одні-
єю з найвагоміших передумов реалізації національної ідеї про
стабільну, соборну, суверенну Україну, що посідає гідне їй місце
серед інших країн європейської спільноти. Здійснення реальних
внутрішньополітичних і внутрішньоекономічних реформ із одно-
часним поступовим інтегруванням з ЄС є умовою не тільки по-
ліпшення соціально-економічних показників в аспекті європей-
ських стандартів і цінностей як практики внутрішнього розвитку,
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а й формування громадянського суспільства з ознаками політич-
ної (громадянської нації).

5. Чинник еволюційного розвитку Європейського Союзу. Одні-
єю з найбільш показових рис розвитку ЄС є тенденція поступо-
вості, поетапності, зваженості та високого рівня відповідальності
у розвитку європейської інтеграції — від простих форм регіональ-
ної інтеграції до більш складних і широкомасштабних: від зони віль-
ної торгівлі, митного союзу і спільного ринку товарів — до єдиного
внутрішнього ринку із вільним рухом товарів, послуг, капіталу,
осіб, відтак — до економічного й валютного союзу, запрова-
дження спільної європейської валюти і лише на завершальному
етапі — до політичного союзу. Слід урахувати, що інтеграційні
процеси у політичній сфері відбуваються найбільш складно і су-
перечливо, оскільки вони передбачають наявність високого рівня
взаємовідносин між країнами, готовність делегувати дедалі біль-
шу частину свого суверенітету наднаціональним органам, зрос-
тання усвідомлення спільності потреб, інтересів, цінностей, на-
явність тенденцій до зближення, об’єднання різних елементів
політичних відносин і зв’язків [31].

Зазначені позиції набувають позитивної перспективи з ураху-
ванням політики на узгодження позицій, досягнення компромісу
країн-членів ЄС щодо глибини, характеру, напрямів інтеграції, з од-
ного боку. А з іншого — реалізації інтеграційного курсу за збере-
ження національних тенденцій кожної окремої країни об’єднання.
Так, попри думки деяких експертів щодо кризи Європейського сою-
зу через неприйняття спільної Конституції ЄС, мова може йти й про
еволюційність розвитку Союзу як об’єднання, що враховує в своїй
політиці як світові, так і національні реалії.

У контексті суспільно-політичного життя України — це мож-
ливість українського народу виокремитися як унікальній полі-
тичній нації, спроможній (з урахуванням кредиту часу та перспек-
тив розвитку) досягти соборності на засадах спільних соціально-
економічних і політичних інтересів, увійти еволюційно до Євро-
пейського Союзу як впливовому суб’єкту політичних і соціально-
економічних процесів європейського континенту.
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