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ІСТОРИЧНІ НАУКИ

УДК: 172.15 (477)
Латигіна Н. А.*,
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Київський національний торговельно-економічний університет,
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ: ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ

Анотація. Аналізуються основні періоди розвитку української національної ідеї та
надаються певні рекомендації щодо її подальшої теоретичної розробки.
Ключові слова: нація, держава, українська національна ідея, етнос, демократизація,
ідеологія, народ.

Аннотация. Анализируются основные периоды развития украинской национальной
идеи и даются определённые рекомендации относительно её дальнейшей теоретиче-
ской разработки.
Ключевые слова: нация, государство, украинская национальная идея, этнос, демок-
ратизация, идеология, народ.

Abstract. The main periods of the development of Ukrainian national concept are analized in
this article and certain recommendations about its further theoretical elaboration are given.
Key words: nation, state, Ukrainian national concept, ethnos, democratization, ideology,
people.

Постановка проблеми. Нині незалежна Українська держава перебуває на но-
вому етапі свого еволюційного поступу — на державному рівні було оголошено
про намір здійснити масштабні суспільні реформи, спрямовані на формування та
розвиток громадянського суспільства та якісну демократизацію країни.

Не викликає сумніву, що серед проблем, які потрібно розв’язати в цьому кон-
тексті, провідне місце посідають процеси демократичного національного відро-
дження, наповнення національного суверенітету державотворчим, економічним,
політичним і соціокультурним змістом.

Необхідно зазначити, що демократичне національне відродження як складний,
комплексний і багатоступеневий процес є втіленням у життя української націона-
льної ідеї [1, с. 113]. Тому не дивно, що утвердження української державності на
новому етапі розвитку міжнародного та європейського співтовариств формується
в площині української національної ідеї. Це зумовлюється як самим життям, так і
потребами українського суспільства, міжнародними, європейськими реаліями,
світовим історичним досвідом.

Потрібно зауважити, що поняття «українська національна ідея» — одне з най-
невизначеніших, але водночас і найпоширеніших у сучасній політичній науці, що,
безумовно, робить дослідження даного поняття актуальним. Його змістове напов-
нення конкретизується і змінюється залежно від умов існування нації і тих реаль-
них цілей і завдань, які постають перед нею на кожному етапі історичного розвит-
ку. Тобто, наприклад, сучасна парадигма української національної ідеї базується
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на положенні про те, що вона має власну історію, невіддільну від історії етногене-
зу українського народу, формування української модерної нації, національно-
визвольних змагань українців за волю, незалежність і власну державу [2, с. 58].

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Серед дослідників української
національної ідеї можна виокремити таких учених і громадсько-політичних діячів,
як П. Куліш, В. Липинський, М. Бердяєв, М. Бубер, Л. Гумільов, І. Кант, М. Кос-
томаров та ін. Приділяли увагу цьому питанню і сучасні науковці — Н. Шип, Г.
Касьянов, В. Сергійчук, І. Пасько, М. Попович, П. Ситник, А. Дербак, інші. Проте
новий етап націо- і державотворення вимагає критичного осмислення й теоретич-
ного аналізу досягнень і прорахунків, що маємо в далекому і близькому минуло-
му, а також адекватної оцінки сучасних реалій внутрішнього розвитку і міжнаро-
дних тенденцій.

Мета статті. Політичний розвиток сучасної України вимагає не простої конс-
татації підходів щодо української національної ідеї, а серйозних розрбок різних
вимірів даної проблеми. Метою даної статті є історіософський аналіз зв’язку
української нації зі світовою історією крізь призму дослідження української наці-
ональної ідеї.

Основні результати дослідження. На думку дослідників, і зокрема Я.С. Кала-
кури, можна окреслити вісім основних періодів розвитку української національної
ідеї [1, с. 35—39]. Її витоки сягають давньослов’янських часів, коли у свідомості
праукраїнців складалися найпростіші, нерідко досить примітивні уявлення у ви-
гляді міфів, легенд, переказів та інших жанрів усної народної творчості про свою
самобутність і окремішність, особливості мови, звичаїв, обрядів, любов до рідної
землі, її захист.

Перший період зародження української національної ідеї пов’язаний із княжою
добою, з історією Київської Русі, Галицько-Волинської і Литовсько-Руської дер-
жав. Саме в цю добу склалася українська народність, розквітла українська мова,
почала складатися нація. Надзвичайно важливу роль у формуванні національної
свідомості відіграло прийняття християнства, яке сповідувало нові духовні цінно-
сті та нове бачення історичного процесу. Становлення української народності, ви-
зрівання її національних ознак супроводжувалося утвердженням української іден-
тичності. Упродовж кількох століть на етнічну свідомість українців потужно
впливала національно забарвлена культура та історія західноєвропейських наро-
дів. Боротьба проти ярма золотоординських ханів, польської, угорської, литовсь-
кої колонізації українських земель формувала в українців місцевий патріотизм,
готовність захищати свою батьківщину, обстоювати її незалежність, тобто ті мо-
рально-патріотичні чесноти, які є компонентом національної ідеї.

Другий період — це козацько-гетьманські часи (ХVІ—ХVІІІ ст.). Зародження
українського козацтва, заснування Запорозької Січі, Держави Богдана Хмельни-
цького, Гетьманщини, могутній національно-визвольний рух, подвижницька дія-
льність учених Острозької та Києво-Могилянської академій — усе це помітно
вплинуло на розвиток національної свідомості, істотно позначилося на формуван-
ні української козацької ідентичності, сприяло утвердженню національної окре-
мішності українців, вибудувало наші визвольні та демократичні ідеали.

У третьому періоді, який охоплює кінець ХVIII— першу половину XIX ст., не-
зважаючи на втрату національної державності, головною залишалася ідея про
право кожного народу на самостійний державний, культурний та економічний
розвиток, про законні підстави русів-українців боротися проти будь-яких інозем-
них поневолювачів, за свою незалежність.

Із середини ХІХ ст. починається четвертий період розвитку української націо-
нальної ідеї, представлений працями філософів, істориків, філологів, етнологів,
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літературними творами, діяльністю громадських товариств, що заклали наукові
засади української національної ідеї.

Остання чверть XIX — початок XX століття становлять окремий п’ятий період,
який остаточно утверджує органічну єдність української національної і державни-
цької ідей. Наукова творчість В. Антоновича та його учнів, діяльність Київської
історичної школи документалістів, Наукового товариства ім. Тараса Шевченка,
синтез історії України, здійснений М. Грушевським, наполеглива праця його нау-
кової школи істориків у Львові, Українського наукового товариства в Києві — все
це завершило процес виокремлення української ідеї як національного феномена,
що відіграв важливу роль у консолідації української нації, формуванні її політич-
ної культури. Вагомий внесок у збагачення української національної ідеї, її євро-
пеїзацію зробили М. Драгоманов, Б. Грінченко, І. Франко, Л. Українка, Д. Донцов
та інші видатні діячі, які сприяли прилученню української нації до західноєвро-
пейських цінностей. Перша світова війна була спробою українських сил реалізу-
вати національні ідеї через діяльність Української народної ради, Союзу визво-
лення України, леґіонів Січових стрільців, політичних партій і громадських
об’єднань. Вершиною цього періоду стала Українська революція 1917—1920 рр.,
з якою пов’язані втілення державницького компонента національної ідеї і віднов-
лення національної державності України, її незалежності та соборності.

Особливість шостого періоду (20—початок 30-х років XX ст.) розвитку україн-
ської національної ідеї полягає в тому, що інерція Української революції ще на
тривалий час забезпечила національно-державницьку свідомість як на материко-
вій Україні, так і в українській діаспорі.

У сьомому періоді, що тривав із середини 30-х до другої половини 80-х рр.,
можна чітко простежити щонайменше три підперіоди, або етапи стагнації у відро-
дженні та розвитку української національної ідеї. Ідеться про фізичне нищення
носіїв національного світогляду, про остаточну заідеологізованість суспільних на-
ук в УРСР у 30-х рр., піднесення національної свідомості українців у роки ІІ сві-
тової війни, поповнення інтелектуальних сил української діаспори.

Восьмий період започаткував наприкінці 80-х рр. XX ст. новий зміст українсь-
кої національної ідеї. Він пов’язаний насамперед з рухом за реальну суверенізацію
і відновлення державної незалежності України, з відродженням національних тра-
дицій українського народу, досягненням його духовної соборності.

Сьогоднішня Україна відійшла від т. зв. реального соціалізму, але, існуючи як
незалежна держава протягом багатьох років, ще не прийшла до стану сучасної де-
мократичної держави з ринковою економікою, і все ще не має чітко окреслених ні
національної ідеї, ані державної ідеології. Тому потреби формування та розвитку
національної ідеї мають бути враховані всіма гілками державної влади й усіма су-
спільними інститутами країни.

Як вважає О. Г. Білорус, «національна ідея — це форма раціонального осяг-
нення нацією своєї єдності, самодостатності, ідентичності й самосвідомості — ос-
новних цінностей свого існування та цілей своєї діяльності й розвитку» [1, с. 73].
Він виокремлє три основні умови існування такого феномена, як національна ідея:

1) має існувати незалежна українська держава як форма організації та фунда-
менту життєздатності української нації;

2) український народ повинен розуміти себе як націю, що має свої індивідуальні,
специфічні, суто національні культурні риси, які не збігаються з рисами інших націй;

3) у складі численних етносів українського народу має існувати один домінан-
тний етнос, у ролі якого, очевидно, може бути тільки український.

Коли національна ідея втілюється в практику суспільного життя, нація долає
чергову сходинку в цивілізаційному процесі, і далі розгортається новий цикл, усе
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повторюється вже на новому рівні [3, с. 146]. Тобто національна ідея відтворюєть-
ся і безперервно «підвищується» доти, доки існує нація. Це є об’єктивним законом
розвитку нації.

«Перед українською інтелігенцією відкриється тепер... величезна дійова задача
— витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю,
суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного і політич-
ного життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй... та при тім податний
на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі загальнолюд-
ських культурних набутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна, хоч і як сильна
держава не може состоятися», — писав свого часу І. Франко [4, с. 401]. Але з ци-
ми словами можна цілком погодитися і нині.

Світовий досвід дає нам багато прикладів як позитивних, так і негативних ре-
зультатів розвитку національної ідеї. Так, наприклад, є народ Сполучених Штатів
Америки, але немає нації. Оскільки свого часу корінні нації, які населяли територію
цієї країни, були фактично знищені. Тому спільноту, що утворилася, було названо
таким вельми аморфним поняттям, як народ. А ось у Японії навпаки: народ і нація
становлять єдине ціле. Їхній шлях розвитку досить удалий. Взявши усе найкраще зі
світового досвіду, вони зуміли пристосувати це до свого самобутнього національ-
ного етносу, відтворити це в «японській моделі». І саме за допомогою цієї моделі
японці заявили про себе у світі. Це і є результат позитивного розвитку національної
ідеї. Останнім часом Німеччина, враховуючи свій негативний історичний досвід,
почала відновлювати власну націю у європейському контексті. Утім, на думку О. І.
Соскіна, тут прихована й певна небезпека [1, с. 106—107]. Оскільки нація і народ як
поняття певною мірою не тотожні і можуть бути навіть якісно відмінними, то наці-
ональна ідея може потонути в сучасному космополітичному, інтернаціональному
середовищі. Адже народ як дефініція передбачає такі риси, як аморфність, структу-
рна незавершеність. На цій підставі і виникають такі його прояви, як інтернаціона-
лізм, космополітизм. Нація починає уніфікуватися, втрачати власні ознаки й у ре-
зультаті — слабшає, а відтак руйнується дух нації і сама нація.

Будь-яка інтеґрація завжди призводить до того, що нація, національна держава
повинна поступатися часткою своєї незалежності, свого суверенного існування. З
одного боку — це погано. Але з іншого, — всі процеси в сучасному світі настіль-
ки взаємопов’язані, що для того, щоб вижити, державам необхідно шукати шляхи
співіснування та спільні механізми розвитку, оскільки по одинці існувати немож-
ливо. Європейський Союз — одна з найвдаліших моделей такого співіснування.
Країни–члени ЄС починають посилювати в державі елементи, які очищують на-
цію і піднімають її дух. Як відомо, європейські країни, здійснюючи вагомі кроки
на шляху інтеґрації, водночас зміцнюють і національні позиції у внутрішньодер-
жавному житті. У результаті національні інтереси стають дедалі сильнішими і в
політичній, і в соціальній, і в культурній сферах цих країн. Попри введення єдиної
валюти, єдиної банківської системи, фактичну відсутність кордонів, посилюються
вимоги до знання й застосування мови, розвиваються національні традиції, пропа-
гується культ сім’ї, до речі, національної сім’ї, а світового громадянина почина-
ють розглядати як носія національних ознак. Інакше кажучи, на європейському рі-
вні відбувається цивілізоване конкурентне змагання між різними державно-
національними стрижнями, і жодна з націй не бажає втрачати своєї незалежності
та самобутності. Саме у цьому і полягають особливості реалізації національної
ідеї в сучасному світі.

Отже, потрібно усвідомити, що Україна може утвердитися у світі лише на ґрунті
національної ідеї як національна демократична держава. Тому, на нашу думку, важ-
ливою проблемою розвитку сучасного українського суспільства є розробка та прак-



9

тичне втілення в життя ідеї, здатної консолідувати націю у цілісний етносоціальний
організм. Переважна більшість відомих вітчизняних політиків, громадських діячів,
провідних науковців такою ідеєю вважають саме українську національну ідею.

Аналіз основних і найхарактерніших з наявних науково-теоретичних розробок
щодо української національної ідеї дає підстави твердити, що національна ідея — це
своєрідна мета, без якої народ перетворюється на аморфну масу людей, що проживає
на певній території. Покликання національної ідеї — об’єднувати народ, інтеґрувати
й гармонізувати інтереси нації, етнічних груп і релігійних конфесій, а також усіх сус-
пільних інституцій, політичних партій і громадських організацій.

Цілком зрозумілою є неоднозначність трактування і визначення національної ідеї
представниками різних політичних сил суспільства або представниками різних етніч-
них груп у цьому суспільстві. Деякі з них можуть тлумачити її вельми радикально,
інші — більш помірковано. Та незважаючи на наявність різних інтерпретаційних ви-
значень національної ідеї, головною її функцією залишається консолідаційна. При-
цьому дана функція притаманна їй у всі історичні епохи. Це зумовлено тим, що зага-
лом суспільство, й особливо поліетнічне, завжди потребувало й потребуватиме
внутрішньої єдності, яка є ґарантом стабільності у суспільстві.

Тому, можна впевнено твердити, що національна ідея становить певний суспі-
льно-політичний ідеал нації. У ній закладено найдосконіалішу модель національ-
но-державного устрою. Тобто, сучасна українська національна ідея водночас є і
програмою відродження нації, і своєрідним проектом національно-державного
розвитку України.

Висновки. Теоретична розробка української національної ідеї за можливості
має включати такі напрями:

1) українська національна ідея повинна мати свою методологічну базу, тобто
сукупність вихідних положень, які мають оптимально конструктивний фунда-
мент, той метод дослідження, що здатний максимально розкрити історію і сього-
дення українства як національно неповторного соціального явища, його справж-
ній потенціал, що історично склався;

2) потрібна широка, глибинна розробка української політології, яка має стати
теоретичним фундаментом політичних аспектів української ідеї;

3) в українській національній ідеї треба знайти відповідний організаційно-
політичний потенціал, для якого вона є національною політичною методологією
[5, с. 152]. З погляду на цей потенціал необхідно сформувати відповідні організа-
ційні форми реалізації української національної ідеї;

4) українська національна ідея має бути наповнена змістом державно-
об’єднувального характеру, самоствердження національної єдності, зокрема як
українського народу;

5) українська національна ідея за допомогою названих факторів має стати ос-
новою самоорганізації українства як загальнолюдської спільноти, специфіка істо-
ричного шляху й сучасної життєдіяльності якої є проявом політичного, духовного,
економічного, соціального тощо елементів світового порядку, політичних систем
держав, які існують на власних національних ідеях і з власними національними
інтересами, що людство визнає як певну достатність для збереження політичної
стабільності у світі.
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ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕЇ

Анотація. Проаналізовано вихідні ідеї, традиції та принципи сучасної української
державної ідеї, які були закладені ще в часи Пізнього Середньовіччя та Нового часу.
Ключові слова: українська державна ідея, традиції, цінності, свободи, козацтво.

Аннотация. Анализируются первоначальные идеи, традиции и принципы современ-
ной украинской государственной идеи, которые были заложены еще во времена Позд-
него Средневековья и Нового времени.
Ключевые слова: украинская государственная идея, традиции, ценности, свободы,
казачество.

Abstract. It is analyzed the initial ideas, traditions and principles of modern Ukrainian state
idea that were formed during the late Middle Ages and modern times.
Keywords: Ukrainian national idea, traditions, values��, freedom, Cossacks.

Постановка проблеми. Одним із найбільш дискусійних і водночас ключових
для розуміння основ українського державотворення та становлення української
політичної нації питань є проблема встановлення витоків і змісту поняття «украї-
нська національна (державна) ідея». З 1995 р. в Україні було захищено понад 50
дисертацій, присвячених аналізу різних аспектів цього поняття та підходів до його
осмислення. Крім того, існує величезна наукова та публіцистична література, при-
свячена цій проблемі. Проте якихось єдиних загальноприйнятих підходів щодо
цього складного питання вироблено поки що не було.

Мета статті. Загальновідомо, що вихідна точка для розуміння ціннісних основ
української державної ідеї сучасності лежить у традиції концептуального осмис-
лення цього складного поняття в часи зародження української козацької держав-
ності. Саме аналізу ідей, які лежали в основі української держави XVII ст., та кон-
тексту їх появи і присвячена дана стаття.
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Основні результати дослідження. Коріння української державної ідеї епохи
Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу, втіленої у створеній усередині
XVII ст. Українській державі під назваю Військо Запорозьке, сягає ще давньору-
ського періоду нашої історії. Абсолютно очевидним, зокрема, є те, що держава,
збудована гетьманом Б.Хмельницьким на рубежі 40—50-х рр. XVII ст., ідеологіч-
но спиралася на концепцію, яку умовно можна назвати «козацтво — спадкоємець
лицарських і державних традицій давніх руських князів».

Така «козацька» концепція була логічним продовженням і розвитком погляду
на українських православних князів як леґітимних правонаступників київських
князів. І цей підхід відповідав історичним реаліям, адже, як зазначає у своїй праці
Н. Яковенко [1, с. 27], прихід литовської зверхності на українські землі в XIV ст.
відбувався непомітно й спочатку не вніс суттєвих змін у життя українських (русь-
ких) земель. Деклароване «рядами» (договорами) та пізнішими уставними грамо-
тами збереження принципу «непорушності старовини» сприяло збереженню на
українських землях, щонайменше до уніфікації законодавства Першим Литовсь-
ким статутом 1529 р., давньоруських політичних традицій та у найсуттєвіших ри-
сах соціального ладу [1, с. 28].

По суті українські землі мали широку автономію в складі Великого князівства
Литовського. До появи Першого Литовського статуту Київщина і Волинь жили за
власним руським правом, зафіксованим в обласних привілеях, які надавали цим
землям у 1392, 1396, 1432, 1452, 1471, 1503, 1507, 1529 роках великі князі литов-
ські з обов’язковим зазначенням, що «...тих прав, котрі ж вони мають, як було за
батька і брата нашого, їм не рушаємо» [1, с. 44—46].

Особливістю грамот, наданих Київській землі, як традиційному центру країни,
є стабільне підкреслення удільної відособленості місцевих феодалів від усіх ін-
ших земель ВКЛ, наголошування автономності політичного розвитку Київщини:
«А городки і волості київські киянам тримати, а нікому іншому...» [1, с.  47].

Наслідками такого стану речей було те, що і сучасники, і автори XVI — першої
половини XVII ст. сприймали й трактували українських князів як прямих нащад-
ків могутніх князів доби Київської Русі. І хоча формально традиція київського
правонаступництва українськими князями перервалась із ліквідацією у 1471 р.
Київського удільного князівства у складі ВКЛ, але фактично навіть і після
об’єднання у 1569 р. Польської і Литовсько-Руської держав у єдину Річ Посполи-
ту та суттєвого законодавчого звуження рівня автономності українських земель,
найбільші українські (в першу чергу волинські) князі фактично поводили себе як
володарі автономних квазідержавних утворень.

Особливий статус найбільших українських князів-магнатів, т. зв. «короле-
вят», крім історичної традиції підтверджувався і їх особливим місцем у держав-
но-політичній системі Речі Посполитої. По-перше, вони могли виставляти значні
за тогочасними мірками війська, які дорівнювали, а іноді й переважали королів-
ські: кн. Костянтин Острозький, київський воєвода в 1559—1608 рр. — 15—20
тис., його сини Януш і Олександр — по 10 тис. А, по-друге, володіли найбіль-
шими у Речі Посполитій і ледь не у всій Європі земельними комплексами, лише
номінально підлеглими контролю державної адміністрації й урядової влади. Так,
у другій чверті XVII ст., за підрахунками Н. Яковенко, князі Заславські володіли
32 679 димами, Збаразькі — 24 382, Вишневецькі — 14 938, Корецькі — 11 173,
Острозькі — 10 174. На територіях цих земель діяла єдина влада і єдине право
— князя [1, с. 113, 118].

Відповідно до такого свого статусу українські князі і трактували власне стано-
вище у суспільстві як повноправних і законних володарів цих земель. Так,
кн. К. Острозький в одному з листів за кордон, до Сілезії, ігноруючи етикет васала
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польського короля, підписується цілком по-монаршому: «З Божої ласки, князь на
Волині» [2, с. 44].

І хоча фактично з кінця XVI — початку XVII ст. із згасанням великих україн-
ських православних князівських родів чи їх покатоличенням українська держав-
ницька «князівська» концепція київського правонаступництва і перервалася, про-
те українська боярсько-князівська еліта впродовж XIV — початку XVII стст.
зберегла Україну-Русь як цілісну, унікальну, самобутню суспільно-політичну сис-
тему зі своїми традиціями. Самим фактом свого існування могутня місцева земле-
власницька знать як окрема самодостатня політична сила забезпечила де-факто
визнання литовською, а потім і польською владою територіальної автономії
українських земель та зберегла історичну пам’ять про державну велич і силу кня-
жої Русі [3, с. 345].

З переходом правонаступництва на «київську» державну традицію до нової
провідної політичної верстви українського народу — козацтва, саме ця історична
пам’ять скріпила державницьку платформу визвольного руху відчуттям генетич-
ної спадкоємності з Руссю Володимира Великого і Данила Галицького.

Показовою ілюстрацією суспільного усвідомлення особливого володарського
статусу українських князів є, наприклад, вірш Герасима Смотрицького «Всякого
чина православний читателю», в якому зокрема йдеться про кн. К. Острозького.
Пряма паралель Володимир Святославович — Ярослав Мудрий — Костянтин Ост-
розький і теза про божественне походження влади останнього не залишає сумніву,
що саме українських князів, таких як князь К. Острозький, освічена і патріотична
українська громадськість бачила спадкоємцями традицій великих київських князів:

«Колись бо Великий Володимир хрещенням просвітив,
всю землю руську розсудливістю освіти...
Нині же Костянтин, Острозький княже,
його ж Бог сам обрав, яко вірного стража
Прабатьків своїх волі православної віри...
Володимир бо свій народ хрещенням просвітив,
Костянтин же розсудливістю писання освітив.
Ярослав будівництвом церковним Київ і Чернігів прикрасив,
Костянтин же єдину соборну церкву писанням підніс» [4, 57—58].

Аналогічним було сприйняття національно свідомою частиною суспільства й
сина К. Острозького, передчасно померлого Януша Острозького. Так, І. Домбров-
ський у своїх «Дніпрових каменях» (1619) із гіркотою пише: «згасла надія, що
сторожем буде звичаїв давнього роду, народу, який велетенську мав... колись-то
державу» [3, с. 337—338, 375].

Але більш-менш чітке усвідомлення й сприйняття «київської» державницької
традиції козацькою елітою і практичні намагання її переосмислити і продовжити
прийшло лише з початком Національної революції в 1648 р.

Хоча, слід зазначити, що ще наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. ко-
зацтво прагнуло перебрати на себе одну зі складових «державницької» традиції
українських князів. Адже козаки, як і українські магнати, хотіли обмежити поль-
ський суверенітет у Наддніпрянській Україні, передусім уприкордонних із степом
районах і вибудувати тут своєрідне квазідержавне утворення під номінальною
польською зверхністю, у якому б панували свої закони і порядки, були свої
збройні сили, міжнародні зносини тощо.

Зміцнившись, козацтво розгорнуло широку боротьбу за свої права і вольності,
що на практиці приводило не лише до отримання певних преференцій представ-
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никами окремого козацького стану, а й до утворення території з обмеженим поль-
ським суверенітетом, провідна політична сила якої — козацтво — навіть прово-
дила міжнародні переговори, укладала договори і регулярно вела самостійні вій-
ськові дії проти сусідніх держав.

Для прикладу можна згадати сеймові постанови 1590, 1592, 1609, 1635 років про
козаків [5, с. 71—73, 75, 87] у яких, по суті, констатувалася неможливість для поль-
ського уряду повноцінно контролювати українські землі та визнавався факт прове-
дення Військом Запорозьким, яке можна трактувати як армію без держави, дипло-
матичних зносин і війн із сусідніми державами з власної ініціативи та всупереч
інтересам Речі Посполитої. У листі турецькому султану Ахмеду І від 8 листопада
1607 р. польський король Сигізмунд ІІІ розписується у власному безсиллі, говорячи
про неможливість покарати запорожців за походи на Туреччину, оскільки вони «не
підлягають нічиїй владі» [6, с. 119—120]. І справді, на дорікання Варшави за напади
на турецькі міста в часи миру Речі Посполитої з Османською Портою козаки ви-
клично відповідали: «король уложив трактат із султаном, ми — ні».

Таких прикладів, як і прикладів обміну посольствами між Військом Запорозь-
ким й іноземними правителями, можна наводити багато. Це дає нам підстави го-
ворити про фактичне існування тоді зовнішньополітичного суверенітету Війська
Запорозького, який де-факто ще наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.
визнавали Крим, Туреччина, Швеція.

Крім того, козацтво прагнуло створити власні владні та судові інституції, ігно-
руючи польські. Про те, що тенденція на внезалежнення внутрішнього життя
України від польської влади через створення козацькою спільнотою паралельних
владних і судових інституцій та вимоги визнати значні території т. зв. удільним
панством козацьким розросталася й укорінювалася свідчать сеймові постанови.
Так, наприклад, у рішенні сейму 1613 р. констатувалося, що козаки «мають своїх
гетьманів і власну форму справедливості, самі собі права складають, урядовців і
вождів становлять» [6, с. 174].

У грудні 1625 р. в королівській інструкції на сеймики, хоча й через призму
класового погляду, але робиться тривожний висновок про сповзання цієї «само-
стійницької» тенденції у політико-державну площину, оскільки козаки, «забувши
віру і підданство, вважають себе окремою Річчю Посполитою, вся Україна в їх
руках, шляхтич у своєму домі не вільний, у містах і містечках його королівські
милості все управління, вся влада у козаків, які встановлюють власну юрисдик-
цію, свої права» [6, с. 285].

Під час козацьких повстань проти польської влади наприкінці XVI— у першій
третині XVII ст. мотив і прагнення створення власного козацького, українського
державного утворення був присутній у політичних документах, які виходили з ко-
зацького табору. Тут можна пригадати проект лідера козацького повстання 1594—
1596 рр. Северина Наливайка про створення в межах Речі Посполитої своєрідного
екстериторіального утворення, в якому б проживали лише козаки без втручання
властей [7, с. 223—228].

Паралельно з наростанням автономістичних, державницьких тенденцій у сере-
довищі провідних українських станів і в політичній дійсності України з кінця
XVI ст. у країні починає теоретично обґрунтовуватися концепція спадкоємності й
безперервності у розвитку українського народу з часів княжої Русі [8, с. 16].

Свідомим того, що сучасна йому Україна виступає спадкоємницею Київської
держави є, наприклад, автор «Перестороги», що вийшла з середовища львівських
братчиків на початку XVII ст. [9, с. 116—117]. З початку 20-х років XVІI ст. серед
українців формується погляд на себе як на народ, що має виняткове право на са-
мостійний розвиток у територіальних межах свого проживання. Так, відомий
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письменник і церковний діяч Захарія Копистенський, пояснюючи входження
українських земель до складу Польщі, наголошував, «що руські князі добровіль-
но, за певними пактами приєдналися до Королівства Польського...» [10, с. 61].

Обґрунтування концепції спадкоємності й безперервності в розвитку україн-
ського народу з часів княжої Русі у колах патріотично налаштованої шляхти,
вищого духовенства й інтелігенції відбувається через встановлення історико-
генетичного зв’язку з минулим, доведення безперервності історії від Київської
Русі до України, утвердження думки про Київську Русь як державне утворення
українського народу тощо. Цю концепцію у різних варіантах обґрунтовували у
своїх творах українські мислителі Захарія Копистенський («Палінодія»), анонім-
ні автори «Перестороги» і Густинського літопису, Касіян Сакович («Вірш на жа-
лосний погреб Сагайдачного»), Іван Домбровський («Дніпрові камені»), Симон
Пекалід («Острозька війна»), Севастян Кленович («Роксоланія», 1584), Іов Боре-
цький («Протестація»), Сильвестр Косов («Патерикон»), Афанасій Кальнофой-
ський («Тератургема»), Ян Щасний Гербурт («Розмисел про народ український»)
та ін.

Фактично твори українських мислителів, насамперед гуманістів кінця XVI—
початку XVII ст., сприяли формуванню нової української еліти з власною націона-
льною, культурною й історичною свідомістю, пробудженню національних патріо-
тичних почуттів і заклали основу нової історіографії з виразним національно-
патріотичним змістом.

Слід особливо наголосити, що, незважаючи на те, що частина вітчизняних ми-
слителів підтримувала ідею запровадження спадкової монархії у формі українсь-
кого князівства (С. Оріховський, Й. Верещинський, І. Домбровський, З. Копистен-
ський, С. Пекалід, Х. Євлевич, П. Могила), проте, як зазначає у своєму дослі-
дженні В. Литвинов, українські гуманісти в цілому негативно ставилися до її не-
обмежених, особливо тиранічних проявів, які існували в тодішніх Туреччині, Мо-
сковії, Татарії, Іспанії. Одіозними вони були передусім тому, що правили
одноосібно, не зважаючи на закони й права громадян, яких вважали своїми раба-
ми; не обиралися вільним волевиявленням народу та переважно не мали справж-
нього ле ґітимного дорадчого органу. Божественність походження княжої влади в
майбутній Українській державі нашими мислителями під сумнів не ставилась.
Але даний Богом володар не виступає ні як «тиран», ані як «август», а лише як
«глава землі», як символ або вособлення законної влади, як філософ на троні [3, с.
290—291, 301—304], який передовсім має дбати про спільне благо своїх підданих,
про освіту, мир і злагоду в суспільстві та захист від ворогів.

У часи Б. Хмельницького концепція київського спадку стала набувати офіцій-
ного звучання, українське керівництво часто саме нею керувалося й у своїй прак-
тичній політиці. Завдяки дослідженням В. Смолія, В. Степанкова та Ю. Мицика
була накопичена критична маса історичних свідчень і зроблені концептуальні уза-
гальнення щодо проведення Б. Хмельницьким політики створення незалежної
Української держави.

У першій половині 1649 р., як переконливо доводять В. Смолій і В. Степанков,
Б. Хмельницький формулює наріжні принципи національної державної ідеї, реалі-
зація яких стає метою національно-визвольної боротьби українського народу. Її
найважливіші принципи були такими.

По-перше, у розмовах із королівськими комісарами 23 лютого 1649 р. гетьтман
чітко засвідчив право українського народу на створення власної держави в етніч-
них межах його проживання: «виб’ю з лядської неволі народ весь руський... тепер
досить достатку в землі й князівстві своїм по Львів, Холм і Галич. А ставши на
Віслі, скажу дальшим ляхам: сидіте, мовчіте, ляхи» [11, с. 118].
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По-друге, проголосив незалежність утвореної Української держави. Так, уже в
квітні 1649 р. Хмельницький заявив царському послу Григорію Унковському, що
писав він «до короля і до панів ради про те, що коли вони без зради хочуть з нами
мир мати, і вони б мир із нами учинили на тому, що їм, ляхам і литві, до нас, За-
порозького Війська і до Білої Русі, діла немає» [11, с. 154]. У жовтні 1652 р. поль-
ський розвідник, ксьондз Станіслав Шитницький повідомляв коронному канцлеру
С. Корицінському, що «задум має Хмельницький абсолютно й незалежно від жо-
дного монарха панувати»[10, с. 171].

По-третє, сформулював положення про соборність Української держави. Під
час переговорів із польськими комісарами у лютому 1649 р., як свідчив член
польського посольства, львівський підкоморій В. М’ясковський, Хмельницький
неодноразово наголошував на намірі «відірвати від ляхів усю Русь і Україну»
[11, с. 117]. Яскравим прикладом відданості українського уряду принципу собо-
рності українських земель є переговори з послами шведського короля Карла Х
Ґустава. У жовтні 1655 р. у відповідь на вимогу шведського короля очистити
Львів і все Руське воєводство Хмельницький рішуче заявив, що «став уже паном
усієї Русі і нікому іншому ніяким способом її не пустить» [12, с. 505]. Ця лінія
витримувалась і надалі: у січні 1657 р. гетьман і старшинська рада, за словами
шведського посла Г. Веллінга, відхилили запропонований проект договору до
того часу, поки шведи не ґарантуватимуть козакам (згідно з миром з Польщею)
право на всю стару Україну, або Роксоланію, де панує їх грецька віра і їхня мо-
ва, аж до Вісли [13, с. 258].

По-четверте, Хмельницький розглядав утворену державу спадкоємицею Київ-
ської Русі, засвідчуючи у такий спосіб тяглість розвитку нації, відновлення нею
процесу державотворення, перерваного експансією сусідніх держав. Так, у квітні
1649 р. гетьман, підкреслюючи спадкоємність новоутвореної козацької держави
від Київської Русі, говорив царському послові Г. Унковському, що хоче, щоб по-
ляки «уступили б мені і Війську Запорозькому всю Білу Русь по тих кордонах, як
володіли благочестиві великі князі» [11, с. 154].

Вельми прикметним є й те, що про києво-руську спадкоємність справи Хмель-
ницького говорили не лише українські державні діячі, а й представники білорусь-
кої православної інтеліґенції. Так, в одному з панегіриків, присвячених українсь-
кому гетьману, який з’явився у Вільно у 1649 р., Хмельницького зображено «як
предводителя народу руського», «протектора віри православної», «продовжувача
справи великого князя київського Володимира — відновлювача величі землі русь-
кої», яка «провиною синів Володимирових... упала, а з Хмельницьких при Богдані
на ноги встала...» [14, 15].

Цілком закономірними з огляду на викладене є й вимоги Б. Хмельницього під
час укладення угоди з Москвою на початку 1654 р., щоб Олексій Михайлович під-
твердив «права», «привілеї й свободи», які має Україна й Військо Запорозьке «з
віків від давніх князів благочестивих і королів польських» [15, с. 326, 332]. Цим
самим, окрім усього іншого, гетьман засвідчував, продовжувачем якої державни-
цької традиції він себе і свою державу вважає.

По-п’яте, до кінця життя гетьман Хмельницький дедалі більше схилявся до
утвердження та міжнародної легітимації новоствореної Української держави через
заснування власної династії. По суті Хмельницький відродив ідею українського
монархізму, носієм якої фактично він виступав. Так, 22 лютого 1649 р. Б. Хмель-
ницький прямо заявив польським послам: «...правда то єсть, жем лихий і малий
чоловік, але мі то Бог дав, жем єсть єдиновладцем і самодержцем руським» [11, с.
117–118]. Трохи пізніше, у квітні 1649 р. Хмельницький повторює думку про свій
володарський статус і перед царським послом Г. Унковським: «волею Божою...
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мені велено над Військом Запорозьким і над Білою Руссю у війні цій начальником
бути» [11, с. 154].

Харизматичність особи Б.Хмельницького сприяла утвердженню у свідомості
козацтва й інших верств населення погляду на гетьманську владу як таку, що дана
від Бога. Так, уже на початку 1650 р. ротмістр С. Чернецький, побувавши в Украї-
ні, констатував, що «всі його як Бога шанують; у воєводствах Київському, Брац-
лавському, Чернігівському і Сіверському так управляє, як і в Чигирині...». У жов-
тні того ж року, під час розмови з М. Потоцьким, український посол до короля,
чигиринський хорунжий Василь між іншим відзначив, що «цей гетьман від Бога
даний і гетьманом над військом поставлений; хіба що його і сам Бог скине» [16, с.
16]. Сам же М. Потоцький був змушений констатувати: «Панує собі той Хмель-
ницький як володар і союзний монарх» [8, с. 23].

В останні роки урядування Хмельницького тенденція до становлення в
Україні монархічної форми правління лише посилилася. Так, наприклад, титу-
латура гетьмана весь час його правління еволюціонує також у цілком певному
напрямі, й у листі до валаського воєводи К. Щербана від 28 червня 1657 р. вона
виглядала вже зовсім по-монаршому: «Божою милістю гетьман Військ Запоро-
зьких» [15, с. 592].

Також варто наголосити, що такі традиційні для європейської системи ціннос-
тей категорії і поняття, як права і свободи людської особистості та народу, були
важливою частиною «української ідеї».

Формування й поширення поглядів про їх системотворче значення передусім
стимулювалося тодішньою політичною культурою українського шляхетства, яка
ґрунтувалася на принципах шляхетської демократії. Головними в системі ціннос-
тей української шляхти були категорії вольності і свободи. Свобода слова означа-
ла право вільного висловлювання, свобода віросповідань — право безперешкод-
ного вираження релігійних переконань, «вільний шляхетський закон» —
можливість вільного висловлювання власних поглядів на сеймиках. Одним із го-
ловних політичних прав шляхти вважалося право повстання проти монарха в разі
порушення ним шляхетських прав і вольностей.

З кінця XVI ст. поняття «свобода», «законність», «справедливість» дедалі час-
тіше з’являються на сторінках полемічної літератури, осмислюються у творах
українських мислителів. Як «найбільшу річ межи всіма» оцінює «вольність» К.
Сакович. Він, як і С. Оріховський, П. Русин, анонімний автор «Перестороги», го-
ворить, що люди мають природне право на свободу [3, с. 256]. Думки про те, що
одним із найважливіших принципів суспільно-державного устрою є законність,
починають поширюватися серед освіченої громадськості.

Першим в Україні цю думку почав обґрунтовувати ще С. Оріховський у сере-
дині XVI ст. Він, зокрема, писав, що «король зв’язаний законом і тому є рабом за-
конів. Він не може робити все, що захоче, а лише те, що дозволяє йому закон» [3,
с. 306]. Про те, що правитель має бути обмежений законом і зобов’язаннями перед
народом, говорили Павло Кросненський та Христофор Філалет [3, с. 307].

Так, Філалет, наприклад, обстоює погляд, що законів повинні дотримуватися
всі: від рядових членів суспільства до самого короля включно. Оскільки всі гро-
мадяни держави, на думку Філалета, є не насильно, а «добровільно піддані», то
король мусить діяти згідно з державним законом («правом посполитим»), а не на
власний розсуд, бо він «єсть присяглим сторожем прав і свобод наших». Король,
як вважає Філалет, повинен правити, керуючись однією засадою — засадою за-
конності. Дотримання королем закону, поважання прав і свобод підданих є не
тільки джерелом сили та могутності держави, а й служить спільному благу, утвер-
джує громадянський мир [9, с. 111].
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В основі системи цінностей козацтва також лежала низка категорій, ідейних
установок і понять, що мали громадянське звучання: вшанування волі громади,
рівність, права, свободи, вольності, лицарська гідність, вірність, любов до вітчиз-
ни, відданість православ’ю, служіння суспільному благу та ін. [9, с. 108–109]. Як
зазначає сучасний український дослідник П. Сас, саме категорії «права», «свобо-
ди» й «вольності» окреслювали ті фундаментальні соціальні, політичні та еконо-
мічні статуси й ролі, ментальні установки й політичні орієнтації, які характеризу-
вали життя козаків [9, с. 151].

Варто зазначити, що, керуючись саме цими принципами та ідеями, Україна у
XVII ст. «показала взірець відчайдушної боротьби за національну незалежність та
особисту свободу людини» [10, с. 68].

Висновки. В основі сучасної української державної ідеї лежать ідеї, традиції та
принципи, закладені ще в часи Пізнього Середньовіччя та Нового часу, а саме:

1. Уявлення про безперервність вітчизняної історії від Київської Русі до коза-
цької України та утвердження думки про Київську Русь як державне утворення
українського народу (ідея історичної тяглості).

2. Уявлення про перехід правонаступництва на «київську» державну традицію
X—XIII ст. до князівсько-боярської еліти Київщини та Волині XIV — початку
XVII стст., а потім до козацької еліти XVII—XVIII стст. (ідея спадкоємності дер-
жавної традиції).

3. Остаточно сформований у першій половині XVII ст. погляд українців на се-
бе як на народ, що має виняткове право на самостійний розвиток та створення
власної держави в етнічних межах свого проживання (ідея національно-
територіального суверенітету).

4. Традиція де-факто або де-юре відособленого (автономного) існування украї-
нських земель у складі інших державних утворень (ВКЛ, Речі Посполитої та Мос-
ковської держави) у XIV—XVIII ст. (традиція обмеженого суверенітету над
українськими землями з боку іноземних володарів).

5. Ідея політичної самодостатності Русі-України, яка мала реалізуватися в
окремій Українській державі.

6. Трактування створеної у середині XVII ст. Української держави під назвою
Військо Запорозьке як державного спадкоємця Київської Русі. 7. Остаточно ви-
кристалізувана в часи Б. Хмельницького ідея про соборність Української держави.

8. Ідея про те, що володарський статус українських правителів освячений Бо-
жою волею.

9. Володар держави має обиратися вільним волевиявленням народу і в жодно-
му разі не може бути тираном чи абсолютним монархом.

10. Категорії «права», «вольності» і «свободи» як ключові поняття системи цін-
ностей української шляхти та козацтва.

11. Утвердження уявлень про те, що люди мають природне право на свободу, а
одним із найважливіших принципів суспільно-державного устрою має бути за-
конність.
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ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ «АГРАРНОЇ» РЕВОЛЮЦІЇ
1917 — 1922 рр. В УКРАЇНІ

Анотація. Розглянуто проблему залучення українського селянства до політичного
життя в умовах революції і громадянської війни. Проаналізовано ставлення селян до
влади, земельного питання, церкви. Показано аполітичність селянського життя.
Ключові слова: «аграрна» революція, сільський сход, селяни, земельне питання.

Аннотация. Рассматривается проблема приобщения украинского крестьянства к
политической жизни в условиях революции и гражданской войны. Анализируется от-
ношение крестьян к власти, земельному вопросу, церкви. Показывается аполитич-
ность сельской жизни.
Ключевые слова: «аграрная» революция, сельский сход, крестьяне, земельный вопрос.

Abstract. The problem of familiarization of the Ukrainian peasantry with political life under
the conditions of the revolution and civil war is considered. The attitude of peasants to the
authority, land question, and church is analyzed. The political indifference of country life is
shown.
Keywords: «agrarian revolution»; rural gathering, peasants, land question.

Постановка проблеми. Селянство, яке складало переважну більшість суспіль-
ства, визначило характер революційних подій в Україні на початку ХХ ст. За оці-
нкою відомого російського дослідника історії селянства В. П. Данилова, події
1917 — 1922 рр. характеризуються як «селянська» («аграрна») революція [1, с.
211—212, 277]. Одним з актуальних завдань сучасної вітчизняної науки є відтво-
рення з допомогою нових джерел цілісної картини селянської революції, її вито-
ків, чинників і наслідків [1, с. 212].

Сучасна концепція Української революції 1917—1921 рр. пропонує майже ви-
нятково політичну історію українського державотворення вказаного періоду, від-
творюючи діяльність різних політичних режимів, державних утворень, політич-
них партій, окремих політичних діячів, вплив зовнішніх чинників [2, с. 8; 3, с.
131]. «Аграрна» революція, розпочавшись у другій половині 1917 р. і триваючи до
1922 р., була спрямована проти поміщиків, священників, заможних селян, а пізні-
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ше і проти держави. Насамперед «аграрна» революція мала економічний характер,
однак різні політичні режими та державні утворення намагалися залучити селянс-
тво до політичного життя. Виявлення та характеристика політичних аспектів се-
лянської революції дозволяє чіткіше окреслити економічні та соціальні підстави
Української революції.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. У вітчизняній історичній літера-
турі проблемі участі селянства у подіях революції та громадянської війни, зокрема
політичній боротьбі, присвячено значну кількість праць. Спробу відтворити полі-
тичну поведінку та ідеологію українського селянства періоду революції 1917—
1921 рр. зробили О.В. Михайлюк і В.С. Лозовий [4; 5], історію селянських
республік у 1919 р. характеризує Ю. В. Котляр (див., напр.: [6, с. 50]), окремими
дослідницьким напрямками стали самоорганізація українського селянства та
селянський повстанський рух (див., напр.: [7; 8; 9]). Селянську революцію
вітчизняні дослідники розуміють в основному як селянський повстанський рух,
інші аспекти аграрно-селянської проблеми початку ХХ ст. залишаються
недостатньо дослідженими.

Мета статті. Метою даного дослідження є з’ясування характеру та форм залу-
чення селянства до політичного життя в 1917—1922 рр. у контексті «аграрної»
революції. На матеріалах сільських сходів, які на даний час практично не залучені
до наукового обігу, а також з допомогою наративних джерел автор зробив спробу
проаналізувати ставлення селянства до влади, земельного питання, Церкви.

Основні результати дослідження. Основою політичного життя українського
села після Лютневої революції стали сільські сходи, а точніше — сходки, зібран-
ня. В умовах революції і громадянської війни ще радянські дослідники пропону-
вали розглядати діяльність сільських сходів у двох аспектах: як зібрання громадян
і як орган селянського самоврядування [10, с. 106]. Як орган селянського самовря-
дування сільські сходи продовжували функціонувати із значно розширеними у
1917 р. повноваженнями, зазнавши певної еволюції в умовах громадянської війни,
практично до середини 1920 р. [11; 12]. Матеріали сільських сходів містять інфо-
рмацію переважно про вирішення адміністративно-господарських питань життя
сільської общини/громади. Політичним настроям і аспектам життя села присвяче-
ні окремі фрагментарні документи. Питання, пов’язані з політичною ситуацією,
розглядалися в основному на сходках (зібраннях) селян і не протоколювалися. Ін-
формацію про них містять переважно наративні джерела.

Через сільські сходи (сходки) село прилучалося до політичного життя [13, с.
315]. Як свідчать сучасники, «сходки» у 1917 р. скликалися дуже часто, зокрема у
с. Стражгород Теплицької волості Гайсинського повіту Подільської губернії, як
пригадує селянин А. М. Постоік, сход збирався майже кожного дня [14, I, с. 11;
15, с. 114]. Інструктор Центральної Ради В. Андрієвський, який переховувався два
місяці від більшовиків на Полтавщині, пригадував, що збори сільської громади, а
точніше — сільської ради, відбувалися майже щодня (ввечері). У базарні дні (що-
неділі або щосереди) відбувався всенародний суд або мітинг [16, ІІ, с. 158, 162].
В. П. Царенко, організатор першого виконкому і першого ревкому Островської
волосної ради селянських депутатів на Київщині, пригадує, що сходки збиралися
не менше як двічі на тиждень, селянам не загадували йти на них, а вони приходи-
ли добровільно. Участь у сільських сходках стало брати дедалі більше селян, і зо-
крема жінки, які раніше не мали права голосу [17, с 345].

Участь у сільських сходках на Полтавщині, за спогадами В. Андрієвського,
брали переважно бідняки, а багатші селяни і ті, які не підтримували більшовиків,
на сходи не ходили («нехай перекипить, а коли потрібно буде розумніших — самі
попросять нас»). Розчарувавшись десь через місяць у більшовицьких ідеях, селяни
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навесні 1918 р. переобрали сільську раду «з бідніших» на «розумніших» [16, ІІ, с.
158, 161]. Кількісний і якісний склад сільських зібрань залежав від політичного
режиму: за Української Держави П. Скоропадського та денікінського періоду на
сходах переважали заможно-середняцькі, а радянського періоду — бідняцькі вер-
стви.

Формуванню нового світогляду селянських мас, а також їхньої поведінки
сприяли солдати-фронтовики, які побували в армії, або робітники підприємств
промислових центрів, зокрема шахтарі, партійні агітатори [13, с. 314–317; 15, с.
213–214; 18, с. 170]. Своїми ватажками після Лютневої революції 1917 р. селяни
дуже часто обирали людей «бувалих», які побачили світ, мали певний політичний
або життєвий досвід. Громаду в с. Перешори на Херсонщині, за спогадами
Є. Чикаленка, очолив фронтовик А. Куцопера, який до революції був поліцейсь-
ким, до того ж, глибоко аморальною, безсовісною людиною. Обираючи таких ша-
храїв, селяни сподівалися, що їх, «бувалих, на всі боки битих», поміщики не змо-
жуть обманути [19, с. 370–371]. Також до сільських комітетів у 1917 р. входили
або ж створювали їх фронтовики-дезертири [15, с. 131, 213; 19, с. 371, 375].

На сільських сходах, які виконували функції селянського самоврядування, се-
ляни обирали своїх представників до нових органів влади (у 1917 р. — громадсь-
кий, сільський, виконавчий комітети, а за радянської влади, особливо у 1919 р. —
ревкоми, комітети бідноти, сільські ради). Також на сходах селяни делегувати
своїх представників до земельного, продовольчого комітетів, земельних комісій,
на селянські з’їзди або ж для вирішення певних питань життя громади. Дуже час-
то влада, як відзначає В. Андрієвський, змушувала селян відправляти своїх деле-
гатів до міста для вирішення справ, яких вони не розуміли, або ж які не подобали-
ся їм [16, ІІ, с. 162].

У свою чергу представники влади на сільських сходах (за різних політичних
режимів) інформували населення про політичну ситуацію, урядову політику у
продовольчій і земельній галузях, інших сферах тогочасного життя. Політичні
партії на сходах, особливо активно у 1917 р., проводили партійну агітацію, залу-
чали селян до «Просвіти», «Селянського союзу», «Селянської спілки» або ж до
Союзу земельних власників (у 1918 р.). На численних мітингах, які відбувалися у
1917 р. на Сумщині, виступали представники всіх партійних течій [21, с. 5].

«Сторонні елементи» — так селяни називали агітаторів, були присутні на схо-
дах, які збиралися майже кожного дня у с. Стражгород Теплицької волості Гай-
синського повіту Подільської губернії [15, с. 114]. «Неписаний порядок» склався в
Острові на Київщині: кожен, хто повертався з війська або з міста, мав на сходці
розповісти про побачене і почуте, а також — яких поглядів сам дотримується [17,
с. 347]. Інтеліґенція намагалася на сходках інформувати село про національний
рух в Україні (с. Глодоси на Херсонщині), хоча селяни більше цікавилися земель-
ною справою [14, І, с. 11; 20, с. 21].

Політичні події та питання власності на землю у 1917 р. обговорювалися на
численних сходках у с. Стражгороді Гайсинського повіту Подільсь-кої губернії, у
с. Поташні Таганчанської волості Канівського повіту на Київщині [13, с. 315; 15,
с. 114]. В. Царенко досить докладно описує бурхливі обговорення на мітингах в
Острові питання про землю: заклики партійний представників (есерів, меншови-
ків) почекати до рішення Установчих зборів і бажання селян негайно отримати
поміщицьку землю [17, с. 345–347].

Обговорення земельного питання на сільських сходах і зібраннях у 1917 —
1920 рр. було зумовлено політичними чинниками, а рішення сходів зумовлювали-
ся насамперед селянським прагматизмом. Земля протягом усього періоду грома-
дянської війни як для державних утворень, так і для різних політичних сил зали-
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шалася «найбільш універсальною і значущою політичною категорією» [22, с. 551].
А серед українського селянства, в основному байдужого до національних про-
блем, виробився своєрідний «земельний патріотизм» [23, с. 15].

Неоднозначним у період революції та громадянської війни було ставлення се-
лян до церкви. Виступи проти священиків у 1917 р. мали переважно економічний
характер і ставили за мету відібрати та перерозподілити землю. У с. Стражгороді
Гайсинського повіту Подільської губернії, за спогадами А. Постоіка, селяни віді-
брали у священика В. Крижанівського 72 дес. землі і будинок, у якому планували
створити школу. Через опір священика громадський комітет села змусив його зда-
ти церковне майно та виселив із села. Після цього селяни попросили прислати їм
другого священика, який ставився до них ще гірше [15, с. 117—119]. Схожою си-
туація в 1917 р. була у багатьох місцях: селяни, відбираючи землю, не відмовля-
лися від церкви і релігійних обрядів. Уже в умовах громадянської війни селяни
стали визнавати землю за церковним причтом. Журавенський сільський сход Він-
ницького повіту Подільської губернії своїм рішенням від 4 травня 1919 р. погоди-
вся залишити землю за священиком і псаломщиком, щоб ті не встановлювали
плати за релігійні обряди, а погоджувалися брати стільки, скільки селяни зможуть
їм заплатити [24].

Навесні 1919 р., коли радянська влада розпочала вилучати ікони з радянських
установ (сільських і волосних управ), сільські сходи виступили на їх захист.
25 квітня 1919 р. сільський сход с. Шульгівки Новомосковського повіту Катери-
нославської губернії ухвалив залишити ікони у волосному правлінні та дотриму-
ватися обрядів церковного богослужіння, які існували до того часу (панахиди, мо-
лебні, хресні ходи) [25]. Сход с. Радолівки Бердянського повіту Таврійської
губернії 18 травня 1919 р. ухвалив залишити ікони у приміщеннях сільської ради і
комітету [26].

В умовах революції та громадянської війни українське село залишалося дуже
далеким від політичного процесу в містах. Досить тривалий час селяни жили в
умовах безвладдя чи перманентних змін влади [3, с. 131–132]. Кожне село жило
своїм життям і встановлювало свою сільську владу, як це було на Харківщині
взимку 1917–1918 рр. [27, с. 265–266]. Натуралізація селянського господарства,
самоізоляція села в 1919 р. привели до створення окремих селянських республік
[22, с. 555].

Уродженець Херсонської губернії Н. Нессін, який у 1919 р. після закінчення
сільськогосподарського училища у Херсоні працював управляючим маєтку Воро-
нцової-Дашкової, а пізніше — у своєму господарстві, зазначає, що до приходу бі-
льшовиків у 1920 р. через часті зміни влади селяни просто не відчували жодної
влади [28, с. 205, 209].

У питанні про владу («У чиїх руках влада») сход с. Юрківки Посухівської волос-
ті Уманського повіту Київської губернії 21 квітня 1919 р. на чолі з головою комбіду
М. Подгорецьким відзначив, що селян багато разів обманювали різні уряди, а ра-
дянська влада з часу свого встановлення не запитала у селян, чого вони бажають і
не запросила їхніх представників до «вищих організацій». На цьому ж сході селяни
намагалися визначитися зі ставленням до комуни й ухвалили, що громада не бажає
комуністичного порядку [29]. Щоб з’ясувати ставлення Н. Григор’єва до запрова-
дження комуни, 24 квітня 1919 р. депутати сільської ради с. Привольного (2 части-
ни) на Херсонщині за пропозицією голови сільської ради Ю. Назарова обрали двох
делегатів і видали їм на подорожні витрати по 200 крб. кожному [30].

Свою політичну позицію сільське зібрання 1-ї і 2-ї частин с. Медвин Канівсь-
кого повіту на Київщині (2541 особа) висловило 20 квітня 1919 р.: «Ми, бідне се-
лянство, вимагаємо спокою і свободи, у політиці ми мало розбираємося, та й май-
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же її зовсім не розуміємо, але нам потрібна земля і воля, та воля, яка б нам дозво-
лила спати спокійно влітку під своєю хатою» [31]. Незважаючи на активну діяль-
ність на селі різних політичних партій в неодноразову зміну політичних режимів,
матеріали сільських сходів свідчать про аполітичні настрої селянства.

Проти всіх політичних сил був спрямований селянський повстанський рух,
який од початку 1921 р., за оцінкою В. Ф. Верстюка, став головною формою гро-
мадянської війни і водночас із цим був «найхарактернішою особливістю Україн-
ської революції» [22, с. 596; 32, с. 13–14]. Офіційні документи, у яких відображе-
но боротьбу радянської влади з повстанством у 1921 р., відокремлювали селянські
виступи від організованої боротьби повстанства як військово-політичної сили
(див., напр.: [33]). Додаткового дослідження і переосмислення потребує проблема
взаємовідносин селянства і повстанських загонів.

Висновки. Революція і громадянська війна змінили світогляд, спосіб життя і
навіть саму природу селянства, яке на значний час виявилося відірваним від хлі-
боробської праці, звичного суспільного укладу, сім’ї. Особливо бурхливо україн-
ське селянство було втягнуто у політичне життя у 1917 р. Визначальний вплив на
розвиток селянської поведінки мали зовнішні чинники, а самоізоляція відбувалася
внаслідок селянського прагматизму. Село в умовах «аграрної» революції, здійс-
нивши на власний розсуд перерозподіл землі, залишалося далеким від політично-
го життя і намагалося захиститися від негативного впливу зовнішнього світу від-
родженням общинних зв’язків.
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ВПЛИВ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО РУХУ ОПОРУ В УРСР
у 1920—1924 рр. НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Анотація. Проаналізовано проблеми формування української нації під час антибіль-
шовицького руху опору 1920—1924 рр. Запропоновано розгляд причин і передумов ви-
никнення антибільшовицького руху, його структури, політичних напрямів. Піднято
питання щодо впливу антибільшовицького руху опору на формування єдності, патрі-
отизму, національної свідомості українців.
Ключові слова: антибільшовицький рух, повстанський загін, підпільна організація,
національна політика.

Аннотація. Анализируются проблемы формирования украинской нации во время
антибольшевистского движения сопротивления 1920—1924 гг. Предложено рассмот-
рение причин и предпосылок возникновения антибольшевистского движения, его
структура, политические направления. Затронут вопрос о влиянии антибольшеви-
стского движения сопротивления на формирование единства, патриотизма, нацио-
нального сознания украинцев.
Ключевые слова: антибольшевистское движение, повстанческий отряд, подпольная
организация, национальная политика.

Abstract. It is analyzed the problems of forming of Ukrainian nation under the antibolshe-
vism resistance movement during 1920—1924 years. It is offered discussion of reasons and
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pre-conditions of antibolshevism movement, its structure, political directions. A question is
risen on the influence of antibolshevism resistance movement towards unity, patriotism,
national consciousness of Ukrainians.
Key words:, antibolshevism resistance movement, insurgent detachments, underground
organization, national poliсy.

Постановка проблеми. Особливе значення в історії України має її боротьба за
незалежний розвиток держави і національну консолідацію. Однією з показових
сторінок історії щодо цих процесів є антибільшовицький рух опору в 1920—1924
рр., коли населення українських земель розділилося на окремі спільноти відповід-
но до політичних поглядів щодо державотворчих процесів. У ході численних пе-
рипетій, пов’язаних зі зміною соціально-економічного і політичного укладу, від-
бувалося формування національної свідомості населення як явища, що потребує
дослідження з точки зору сучасного розвитку України.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Проблеми антибільшовицького
руху на українських землях перебували і продовжуть перебувати в полі зору бага-
тьох науковців. Утім, дослідники антибільшовицького опору — Архірейський Д.,
Ченцов В. [1], Боган С. [2], Ганжа О. [3], Завальнюк К. [4], Ісаков П. [5], Капустян
Г. [6], Коваль Р. [7], Котляр Ю. [8; 9], Стегній П. [10] та ін. — проблему форму-
вання української нації аналізували лише опосередковано, через що всебічного й
докладного її висвітлення у сучасній історичній науці не відбулося.

Мета статті — аналіз формування національної свідомості населення України
в ході антибільшовицького опору у 1920—1924 рр., що вплинуло на підвалини
національної ідеї і процес консолідації українців.

Основні результати дослідження. У 1920 р. антибільшовицький рух опору спа-
лахнув з новою силою. Причинами цього були терористична політика радянської
влади, продовження практики продрозкладки, запровадження військового стану,
примусове насадження комуністичних органів влади, антирелігійна кампанія, наси-
льницька «радянізація» села, проведення хлібозаготівельних кампаній, влаштування
штучного голодомору 1921—1923 рр., репресивних, неправомірних, часто безконт-
рольних дій чекістів, міліції, свавілля підрозділів Червоної армії щодо цивільного на-
селення, проведення примусової мобілізації до її частин тощо [11, с. 55—56].

Антибільшовицький рух опору першої половини 1920-х рр. поділявся на акти-
вні і пасивні форми протидії. Масовим явищем стала пасивна протидія селян полі-
тиці більшовицького режиму, суть якої зводилася до бажання цієї верстви насе-
лення власноруч змінити політико-економічний курс держави через уникнення
або ліквідацію встановлених більшовиками вимог на селі. Вже III Всеукраїнський
з’їзд рад, який проходив у березні 1919 р., показав, що українське селянство не
погоджувалося ні з аграрною, ні з продовольчою політикою більшовиків. Тому на
знак протесту воно вдавалося до приховування кількості врожаю, землі, реманен-
ту та худоби, несплати податків у встановлений строк, самовільного розширення
присадибних ділянок за рахунок націоналізованих земель, вдавалося до самогоно-
варіння, контрабанди, непослуху щодо більшовицької влади, висування своїх ви-
мог під час безпартійних конференцій тощо.

Такі форми протидії більшовицькій владі на відміну від активних у 1923—1924
рр. ставали дедалі масовішими і дієвішими. Проте в основі антибільшовицького
протистояння були й активні форми протидії, тобто масовий озброєний рух, з ха-
рактерною структурою. При цьому звинувачення більшовицькою владою повста-
нців у злочинності є безпідставним, адже ця влада не залишила їм іншого вибору,
як узятися за зброю для захисту власних прав [11, с. 93].

Типологія повстанського руху вклчала продподаткові, земельні, релігійні, го-
лодні, армійські та «червоні бунти» (незадоволення незаможників запроваджен-
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ням НЕПу). Зважаючи на строкатість, рух опору 1920—1924 рр., на наш погляд,
не варто висвітлювати через призму загального порівняння з будь-якими іншими
попередніми українськими повстаннями, хоча їх деякі елементи традиційно діста-
ли своє відображення. Антибільшовицький повстанський рух мав чітко виражені
два політичні напрями, які віддалено нагадують амбіційність між Гетьманщиною
та Запорозькою Січчю: національний, або самостійницький (під проводом С. Пет-
люри) та анархістський (під проводом Н. Махна).

Ще одним політичним напрямом, незначним за своїм масштабом, залишався і
білогвардійський або монархістський. Очолений П. Врангелем, він проіснував до
кінця 1920 р., після чого залишки білогвардійців приєдналися до анархістів. Для
Південної та почасти Лівобережної України було характерним певне переважання
анархістського та білогвардійського напрямів над національним [8, с. 25]. Цікаво,
що ці політичні сили під час громадянської війни переймалися ворожістю одна до
одної, але, зазнавши поразки і перейшовши до підпілля, природно, були змушені
об’єднувати свої зусилля у боротьбі проти більшовицької влади [1, с. 16]. Вони
вбачали в Україні вільну і незалежну державу. Навіть центральна російська газета
з С.-Петербурга «Русское Слово» писала, що «Юг России самоопределяется», бо
населення віддало 77,8 % своїх голосів за самостійну Україну [12, с. 12].

Пропаганду серед народних мас українського патріотизму вело «Братство
української державності», яке діяло у 1920—1924 рр. під проводом С. Єфремова. З
відходом у 1920 р. з Києва Червоної армії воно захопило владу у місті, створило
превентивний уряд, очолюваний А. Ніковським, й урочисто передало владу поль-
сько-українському війську. З 1921 р. «Братство української державності» видава-
ло у Варшаві газету «Українська трибуна», підтримувало зв’язки з багатьма
українськими організаціями, отаманами, і навіть з масонською ложею «Єдність»
[13, Арк. 4—88].

На формування української нації неабияк впливав рух під проводом С. Петлю-
ри, який з останніх зусиль продовжував боротьбу за незалежність України. В умо-
вах, коли спалахнули політична, культурна й економічна кризи суспільства, дедалі
більше занепадало національне питання [8, с. 31]. Так, населення України слабу-
вало на національну несвідомість, політичну недосвідченість, амбіційність окре-
мих індивідів, економічну бідність, культурну відсталість, відсутність державно-
національного патріотизму. Ідея незалежності України була маловідома україн-
цям, мала проблематичний характер і не була широко популярною [12, с. 42]. Ек-
зильний український уряд намагався виправити становище, спираючись передусім
на національний чинник. Фактором, який сприяв активізації масових повстань,
виступила боротьба частини українців за свої національні права, що відбувалося
за підтримки українського уряду в екзилі та його дипломатичних партнерів.

С. Петлюра керував організаційною роботою, розробив для всеукраїнського
повстання спеціальний план. На початку грудня 1920 р. за кордоном створено
Відділ повстанських організацій під керівництвом В. Заєгорша. Але його діяль-
ність виявилася слабкою, тому наприкінці січня 1921 р. було створено Партизан-
сько-повстанський штаб (ППШ) при головній команді Військ УНР. Його началь-
ником призначено генерал-хорунжого Ю. Тютюнника. Для допомоги ППШ 12
березня 1921 р. при штабі шостої польської армії створено український інформа-
ційний (розвідницький) відділ під назвою «Евіденція-II».

Для оперативного керівництва територію УСРР поділено на 4 повстанські
фронти, які на початку весни 1921 р. реорганізовано у 5 повстанських груп і 22
повстанські райони. Інколи в джерелах фронти ототожнюють із групами, яких на
Правобережній Україні було лише дві. Кордон між ними мав пролягати по лінії
населених пунктів: Рибниця, Вапнярка, Христинівка, Бобринська, Черкаси. Ко-
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мандирів (начальників) цих груп призначав ППШ, а вони визначали командувачів
районів і підрайонів. Останні поділялися на 4—5 територіально-бойових одиниць
— куренів, один з яких мав бути гарматним. Курінь включав 5—6 піхотних, одну
кінну і кулеметну сотні. Відповідно, ними командували курінний і сотник. А сотні
поділялися на бригади. Згідно з планом організовувалися повстанські комітети —
Центральний, групові, губернські, повітові, районні тощо.

У кожному селі повинна була діяти повстанська двійка, з представників якої
складалася волосна трійка [11, с. 54—55]. Їхнім завданням було вербування насе-
лення до повстанських одиниць. Так, у вересні 1920 р. міністр К. Левицький від
імені уряду УНР запропонував київському інженерові Ф. Наконечному організу-
вати мережу підпільних повстанських осередків. Останній наприкінці січня — на
початку лютого 1921 р. створив у Києві Всеукраїнський центральний повстансь-
кий комітет (ВЦПК). Комітет очолювало Правління із п’яти осіб. Головою ВЦПК
був співробітник губнаросвіти, колишній полковник І. Чепілко («Затятий»). Уже в
лютому 1921 р. він повідомив Партизансько-повстанському штабу про початок
роботи.

Проте, ймовірно, через політичну конкуренцію, співробітництво між цими
двома організаціями було налагоджено слабо. Через це на початку червня 1921 р.
чекісти заарештували деяких рядових членів ВЦПК. Згодом, 19 червня заарешто-
вано Наконечного, Чепілка та ін. У них було знайдено програму «Союз українсь-
кої державності». Її автором був С. Єфремов. Але ВЦПК продовжував діяти на
чолі з М. Опокою до липня 1921 р., коли відбувся черговий рейд чекістів.

Певна кількість прихильників комітету переїхала до Білої Церкви, де 5 серпня
1921 р. створено «Козацьку раду Правобережної України». Її очолив П. Гайдучен-
ко. Допомагав у формуванні політичної програми та статуту організації С. Єфре-
мов. ППШ не визнав «Козацьку раду» як центральну повстанську організацію, але
й не заперечив її діяльність як інформаційного органу повстанського руху в пра-
вобережній частині УСРР. 23 лютого 1922 р. у Києві відбулося третє засідання
«Козацької ради», на якому Гайдученко був відсутній. Тому черговим керівником
ради обрано М. Сімака («Василь Новий»). Проте в ніч з 4 на 5 березня 1922 р. че-
кісти ліквідували «Козацьку раду». Продовжити її діяльність спробував
«Об’єднаний повстанський загінний комітет», засновником якого був Конак.
Проіснувавши з кінця липня 1922 до18 квітня 1923 р., цей комітет був ліквідова-
ний чекістами.

Інформація про групові, губернські, районні та повітові повстанські комітети
має дещо заплутаний характер, зумовлений насамперед малою кількістю достові-
рних фактів, що пояснюється конспіративністю діяльності підпільників. Але до-
стовірність існування комітетів широкою мережею є доведеною. Досить часто ді-
яльність комітетів пов’язувалася з підпільними організаціями, що масово діяли у
1921—1923 рр. [11, с. 98—107]. Або ж відомі повстанські комітети під керівницт-
вом отаманів Ю. Мордалевича, Я. Шепеля, С. Заболотного та ін. [11, с. 58]. А це
вказує на те, що їх виникнення значною мірою було стихійним, діяльність — не-
стабільною, будувалася з власної ініціативи, завдяки прагненню до боротьби жи-
телів тих чи інших країв. Через значні тактичні і стратегічні прорахунки їх діяль-
ність була нетривалою. Уже в 1921 р. чекісти доповідали про ліквідацію сотень
різних повстанських комітетів і підпільних організацій. Не рятували становище
отаманські загони, які створювалися як з власної ініціативи, так і за посередницт-
ва комітетів чи підпільних організацій [11, с. 94].

Імовірно, цьому завдячувало те, що в самому екзильному керівництві та у
ППШ панували службові непорозуміння, інтриги, пасивне ставлення до виконан-
ня обов’язків, розквітали «політиканство та кабінетна робота». До того ж надто



30

пильний контроль польської розвідки над повстанським штабом гальмував діяль-
ність екзильного керівництва. Обтяжувала Партизансько-повстанський штаб і ма-
теріальна залежність від С. Петлюри, а особливо від польського представництва.
Урешті, після невдалого ІІ Зимового походу в УСРР ППШ було ліквідовано.
Польська допомога отаманам повстанських загонів надавалася в обмін на інфор-
мацію про соціально-економічне та політичне становище в УСРР.

 Схожу політику проводили Румунія та Франція, які, до того ж, у 1922 р. під-
тримували «Політичний комітет національної України», членами якого були
Струк, Греков і Сагайдачний. С. Петлюра намагався здійснити черговий рейд з
метою встановлення своєї влади на Правобережній Україні на початку 1922 р. Для
цього він проводив переговори з Махном і Савінковим, які на той час теж перебу-
вали за кордоном. Але через тяжке становище екзильного українського війська,
часту зміну його командування, невизначеність С. Петлюри та активізацію біль-
шовицької пропаганди рейд на Правобережну Україну так і не відбувся.

До того ж західні держави поступово змінили політику стосовно повстанського
руху в Україні, відмовивши українцям у матеріальній, військовій і політичній під-
тримці. У результаті повстанці опинилися в надзвичайно скрутному становищі
[11, с. 55]. Тим не менше ті, які опинилися в немилості у більшовицької влади, ря-
туючись, вступали до отаманських загонів, які були останнім оплотом активних
форм протидії.

Рух таких загонів дістав назву «отаманщина». За своїм складом, походженням,
станом дисципліни, стратегією, тактикою боротьби, політичними поглядами такі
загони різнилися між собою. Зумовлювалося це рівнем підготовки та обізнаності у
підпільній боротьбі самих отаманів. Як правило, це були колишні військові офі-
цери або представники сільської інтелґіенції. Не було й якоїсь перестороги щодо
вступу до цих загонів і жінок. Так, дружини отаманів Я. Гальчевського, Н. Махна
та ін. були активними учасницями загонів своїх чоловіків. Окремі жінки навіть
ставали командирами загонів. З-поміж них найлегендарнігою стала М. Соколов-
ська.

Отаманські загони національного спрямування під керівництвом військових
професіоналів (С. Яворський, Я. Гальчевський, І. Трейко, Ю. Мордалевич, С. За-
болотний та ін.) використовували державні атрибути екзильного уряду УНР спе-
ціалізованого призначення: печатку, штемпель, прапор із ненормованими кольо-
рами (жовто-блакитний, чорний тощо) та написом: «Ще не вмерла Україна» або
«Українська Народна Республіка» [11, с. 62—64]. Деякі отамани доповнювали
українською національною символікою власні однострої. Наприклад, отаман Л.
Завгородний на правому рукаві мав нашитий квадрат світло-синього сукна з жов-
тою стрічкою, тризубом і абривіатурою «УНР» [14]. А ось у загоні «Байди» (Ки-
рилюк), бійці розмовляли українською мовою та в своїй більшості, як і отаман,
мали характерну зачіску у формі «оселедця» [11, с. 153]. Поширювалися між по-
встанцями оповідання про Б. Хмельницького, І. Мазепу, У. Кармалюка, Т. Шевче-
нка тощо, організовувалися співи і танці [17, с. 173]. А махновці навіть створюва-
ли школи політосвіти, «вільні школи», театр і веселі атракціони, де також
згадувалася козацька тематика [16, с. 304].

Вшановуючи козацькі традиції, отамани і бійці зазвичай використовували псевдо-
німи, приховуючи свої прізвища з огляду на терористичну політику більшовиків.

Окремою рисою політичного спрямування цих загонів виступав факт виконан-
ня повстанцями (особливо під час боїв з червоноармійцями) національного гімну
[11, с. 66]. Повстанці активно розгортали пропаганду серед населення, поширюю-
чи листівоки, газети («Шлях до волі», «Набат» та ін.) [16, с. 243], влаштовуючи
мітингіи, різноманітні вистави антибільшовицького спрямування [11, с. 65].
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Іноді траплялися й далеко не миротворчі акції навернення українців на націо-
нальні позиції. Наприклад, повстанці отамана Гордія перевдягалися в червоноар-
мійську форму та розпитували у місцевих жителів сіл про місцезнаходження по-
встанських загонів і в разі позитивної відповіді карали селян побиттям [11, с. 71].
Отаман Я. Гальчевський також засуджував тих громадян, які виправдовувалися
страхом, навіяним більшовиками, й приймали їхні погляди. Він так сказав про се-
бе і своїх побратимів за українського ідейність: «Люди з таким наставленням є
святі і страшні» [7, с. 200]. Усе це сприяло формуванню поміж населенням націо-
нальної свідомості. Відтак, навіть більшовики не змогли приховати, що націона-
льно налаштованими були вчителі, фельдшери, лікарі, кооператори [17, с. 13].

Однак патріотизм щодо Батьківщини та любов до власного народу визначалися не
лише цим. Необхідно зважати на методи боротьби кожного повстанського загону. Бі-
льшість повстанців ліквідовувала більшовиків, приховуючи наслідки своєї діяльності
(задля безпеки мешканців населених пунктів від терору більшовиків). Проте чимало
повстанських загонів, особливо анархічних поглядів, цим не переймалися.

Населенні пункти, де отаманські загони не з’являлися зі своєю агітацією або
робили це вкрай рідко, позбавлялися активізації політичної боротьби. Так, у селах
Бахматівецької волості Подільської губернії населення демонструвало нейтральне
ставлення до подій громадянської війни [11, с. 74]. Переймаючись захистом своїх
соціально-економічних прав, громадяни вдавалися до стихійних повстань, які че-
рез слабку організацію були приречені на поразку. З’являлися й кримінальні
угруповання. Водночас, потребуючи сильних, вольових особистостей, повстанські
осередки використовували навіть окремих злочинців у своїх загонах. А це свід-
чить, що повстанці проводили зважену політику, спрямовуючи агресію злочинців
у політичних цілях. Опинившись 1924 року в скрутному становищі, повстанські
загони трансформувалися у диверсійні угруповання [11, с. 94].

Висновки. Антибільшовицький рух в УСРР, незважаючи на строкатість полі-
тичних інтересів, був цільним. У боротьбі за власні права українці неоднозначно
сприймали різні види влад, бо кожна з них мала вагомі недоліки. Водночас, почи-
наючи з 1920 р., значна частина населення у пошуках виходу зі скрутного стано-
вища схилялася до національних та анархістських повстанських організацій, які
дбали про національне відродження. Використавши усі методи боротьби із повс-
танським рухом, більшовики опинилися загнаними у глухий кут, їм украй потріб-
ний був перепочинок, через що поступово набирала обертів лібералізація соціаль-
но-економічної, культурної та національної державної політики радянської влади
(щоправда тимчасова).

На нашу думку, незважаючи на самозбереження, більшовицька влада програла
громадянську війну, оскільки вона відмовилася від ідеології побудови соціалізму,
перейшовши на засади капіталістичного розвитку реально в 1923 р., запровадив-
ши НЕП. Не змігши здолати український супротив жорстким порядком, більшо-
вики продовжували хитрувати, запровадили українізацію. Відтак, як зазначав Ю.
Горліс-Горський, «Обличчя України у 1924 р., в порівнянні з минулими роками,
змінилося до невпізнання… Українська держава з червоним прапором замість жо-
вто-блакитного багатьом видавалася чимось реальним» [17, с. 79–80]. Проте в
пам’яті українців залишилися тисячі героїчних епізодів часів громадянської війни.
З-поміж них і настінний напис повстанця у камері смертників: «Вмираю за волю
України, за кращу долю свого народу. Вмираю спокійно, вересень 1923 року, Си-
дір Андрощук. Прочитай і як зможеш сповісти про це моїх близьких» [17, с. 114].
Усе це завжди матиме вплив на формування української нації.

Ґрунтовний аналіз цієї проблеми є перспективою подальших наукових розвідок у
заданому спрямуванні. Дослідження симбіозу особливостей політичних баталій на-
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дасть можливість досягти максимальної об’єктивності у вивчені антибільшовицького
повстанського руху 1920-х рр. в УСРР і його впливу на формування української нації.
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самые резонансные законопроекты национал-демократов, определенно причины про-
вала нормализации польско-украинских отношений.
Ключевые слова: УНДО, сейм, сенат, законопроекты, нормализация.

Abstract. It is analyzed the main spheres of parliamentarian activity of UNDO in the history
of Sejm and Senate of Poland before the World War II, analyzed resonant drafts of national
democrats, identified reasons of failure of normalization of Polish-Ukrainian relations.
Keywords: UNDO, seym, senate, bills, normalization.

Постановка проблеми. Упродовж другої половини 1930-х рр. не виконували-
ся задекларовані польською владою зміни у відносинах із українським національ-
ним рухом урамках політики «нормалізації», що поставило під сумнів доцільність
її продовження. Провал політики «нормалізації» призвів до занепаду ролі Україн-
ського національно-демократичного об’єднання (далі УНДО) та інших леґальних
партій, розчарування в парламентаризмі. Політика нормалізації — врегулювання
українсько-польських відносин — здійснювана шляхом порозуміння між прово-
дом Українського національно-демократичного об’єднання і польським урядом.
Це штовхало українців до значно радикальніших засобів боротьби, привело до
зростання популярності націоналістичних організацій. Та незважаючи на те, що
націоналізм перебував на піднесенні, а національна демократія занепадала, УНДО
й Українська парламентська репрезентація (далі — УПР) залишалися впливовими
чинниками суспільно-політичного життя, з якими рахувався польський уряд. Тож
аналіз діяльності УПР набуває історичної вагомості з точки зору поширення уяв-
лень про демократичні традиції українського суспільства, реалізація яких набуває
особливого значення за сучасні часи.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Докладні дослідження суспільно-
політичних процесів 1935—1939 рр., спричинених політикою нормалізації у Західній
Україні, веде ряд науковців, серед яких у руслі досліджуваної теми заслуговують на
увагу праці С. Віднянського [1], О. Зайцева [2], З. Запоровського [3], Л. Зашкільняка
[4, 5], В. Комара [6], М. Кучерепи [7, 8], С. Макарчука [9], Б. Хруслова [10, 11],
М. Швагуляка [12], М. Шуміла [13] та ін. Утім діяльність УНДО в сеймі і сенаті Дру-
гої Речі Посполитої залишається малодосліджено проблемою.

Мета статті — визначити пріоритетні напрями та результати парламентської
праці УПР з урахуванням архівних документів, матеріалів польської та українсь-
кої преси, спогадів відомих громадсько-політичних діячів.

Основні результати дослідження. Вибори до польського парламенту 1938 р.
для УНДО за своїми результатами були майже ідентичними із 1935 р. — депутат-
ські місця отримали всі узгоджені з урядом кандидати, окрім Сяноцького округу,
де, незважаючи на домовленості, поляки «провалили українського кандидата всу-
переч виборчому компромісові». У голосуванні 7 листопада 1938 р. у Східній Га-
личині взяли участь 73,7 % населення, на Волині — 74,8 %. Виборчий закон при-
вів до формування безапеляційного слухняного парламенту, що став маріонеткою
в руках президента І. Мосціцького. Розклад політичних сил у парламенті Польщі
за результатами виборів сформувався не на користь УПР.

Більшість сеймових місць отримали представники Обоз з’єдночення народево-
го (далі ОЗОН) — близько 170 (із 208). З огляду на такий стан речей сподіватися
на зміну політики сейму щодо українців не було підстав. Відомий громадсько-
політичний діяч І. Кедрин констатував: «Годі припускати, що хто-небудь із поль-
ських послів стане вносити дисонанс у традицію, що посли урядової більшості уз-
гіднюють свою поведінку з урядовими чинниками та зберігають свободу рухів
тільки у другорядних і байдужих для уряду справах». Чільний діяч УНДО вважав
найактуальнішим питанням поточного політичного моменту — постановку украї-
нського питання у Польській державі [14, с. 2].
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Парламентська діяльність для членів УПР після виборів 1938 р. розпочалася з
ухвалення бюджету країни на 1939 р. 3 грудня 1938 р. розпочалося його обгово-
рення. У засіданні сейму брав участь прем’єр Польської республіки Ф. Славой-
Складовський. Однак поступово обговорення бюджету переросло у дискусію про
зовнішньополітичну ситуацію в Європі. Лідер польської парламентської більшості
зауважив: «Географічне положення Польщі… викликало постійне змагання спер-
ти державу на два моря. Сьогодні ці тенденції мають прикордонний вияв у
нав’язанні і втриманні якнайкращих сусідських взаємин з балтійськими і сканди-
навськими державами півночі та Румунією на півдні. На думку тих самих тенден-
цій, спільний кордон з Мадярщиною як наддунайською державою і народом, тра-
диційно з нами заприязненим, відповідає не тільки нашим сентиментам а й
інтересам…» [15, с. 1].

У дискусії взяв участь голова УПР В. Мудрий, який підсумував перебіг триріч-
ної політики нормалізації. Промовкець зазначив, що основна мета участі українців
у нормалізації полягала в тому, щоб «узгіднивши обопільно… українську націо-
нальну рацію з польською державною рацією, забезпечити українському народові
в Річи посполитій повноту життєвих і розвоєвих прав… Здавалося, що найвідпо-
відальніші чинники в державі йдуть на цю концепцію. На жаль, життєва дійсність
показалася зовсім інша».

Водночас він констатував агресивне ставлення польських націоналістичних
елементів до ідеї нормалізації. «Такий стан речей давав незаперечні докази, —
підсумував лідер націонал-демократів, — що в Польщі у відношенні до українсь-
кого народу було й є головне змагання: поборювати все, що українське» [16].

На початку січня 1939 р. у польській пресі з’явилися звістки про підготовку
ОЗОНом нового законопроекту про національні меншини. «Жваві розмови в най-
поважніших варшавських пресово-політичних колах» українські часописи вважа-
ли передчасними, вважаючи, що «самі лише озонові круги мають складу надію
перевести свій законопроект…».

Небажання польської сторони шукати шляхів порозуміння з українцями зму-
шували УПР вдатися до радикальних кроків. Виступаючи на бюджетній комісії 12
січня 1939 р., В. Целевич уперше завуальовано заявив про припинення політики
нормалізації, назвавши три причини неудачі курсу польсько-українського збли-
ження: 1) вороже ставлення польського місцевого суспільства, польських громад-
ських організацій; 2) дії адміністративної влади всіх ступенів, органів поліції,
прикордонної охорони; 3) дії чи радше бездіяльність уряду.

Провину за нереалізацію нормалізації посол переклав на польський уряд, який
із 1937 р. продовжив антиукраїнську політику, згодом дії уряду підтримали «вше-
хполяки». З ініціативи цієї політичної сили скликано низку віч, на яких ухвалено
антиукраїнські резолюції. На хвилі цієї кампанії з’являється гасло порятунку кре-
сів від українців. Водночас польська преса «малює у найчорніших красках україн-
ську небезпеку…». Завершуючи виступ, В. Целевич констатував: «Виною високо-
го уряду є те, що від 1935 р. не зроблено ні одного кроку в українській справі, що
мав би загальніший політичний характер і міг би вплинути корисно на настрої
українського громадянства. Щобільше. В останньому часі маємо зі сторони уряду
цілу низку ходів, які годі вважати щасливими…» [2, с. 76].

Проаналізувавши промову В. Целевича, львівський проурядовий «Дзєннік
Польскі» опублікував редакційну статтю, присвячену польсько-українським від-
носинам. Журналісти розкритикували виступ українського посла, наголосивши,
що нормалізація зазнала фіаско, оскільки її «не випередила нормалізація думання
про польсько-українську справу… Ані українці, ані поляки не були готові до
змін». Автор статті наголосив, що українцям необхідно припинити висувати нере-
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альні й демагогічні вимоги, не розбурхувати суспільство «маревом держави» Во-
лошина на Закарпатті, не втікати від конкретних дискусій.

Парламентська діяльність проурядової польської більшості викликала дедалі
більше обурення української громадськості. Парламентські оглядачі «Діла» конс-
татували: «Карнавалові настрої Варшави не впливають на атмосферу парлямента-
рних буджетів. Майже день у день відбуваються засідання послів і сенаторів у рі-
жних комісіях. Теж майже день у день приходиться слухати примітивних дискусій
про «українську небезпеку». Скаже якийсь наш посол кілька завваг до обговорю-
ваного бюджету, зацитує кілька фактів з хроніки наших днів і пішло... Реплікам,
«цвішенруфам» і словам несмачної іронії нема кінця».

Консолідація всередині УНДО вплинула на парламентську діяльність послів-
представників цієї партії. Виступи українських послів і сенаторів набували дедалі
агресивніших форм. 13 лютого 1939 р. за участю уряду та прем’єра Ф. Славой-
Складовського відбулося засідання сейму, на якому чи не найбільше полеміки ви-
кликала українська проблема. Після виступу низки польських послів у дискусії від
імені УПР взяв участь С. Витвицький, який констатував, що уряд не розробив
конкретної програми дій щодо найчисельнішої етнічної меншини Польщі —
українців. Один із лідерів УПР запевнив польську громадськість, що українці не
служать «чужим елементам». «Не мусимо вияснювати, що маємо за собою найс-
вятіше свідоцтво крови, яку ми пролили за наші змагання і що за чужі агентури
ані крови ані життя не віддають», — зауважив С. Витвицький. Промова українсь-
кого посла, на думку редакції «Діла», «викликала помітне вражіння... Польські
посли реагували численними окликами і вигуками» [17, с. 3].

Уже 16 лютого 1939 р. В. Целевич — генеральний секретар УНДО — виголо-
сив заяву, в якій «виявив своє відношення до української справи в Польщі». Пред-
ставника УПР підтримав волинський посол С. Скрипник, який заявив, що реакція
В. Целевича — це «становище всіх заступників українського населення в Польщі,
що засідають у цій Високій Палаті». Посол Волинського українського об’єднання
(далі — ВУО) констатував, що демонстраційність, яку закидають українцям під
час роботи у парламенті, випливає із «протиукраїнської психози, що посилюється
з дня на день і каже згори нехтувати все, що має зв’язок з українцями» [18].

Українська громадськість називала окреслені виступи УПР «найповажнішими»
за останні місяці. Водночас наголосимо, що більшість промов українських парла-
ментаріїв виголошувалися у «неприязній атмосфері», що пояснюється критични-
ми випадами на адресу польської влади. Подальшому загостренню польсько-
українських відносин у парламенті сприяли антиукраїнські заяви польських по-
слів. Часопис «Слово» зауважив, що С. Баран від імені УПР заявив, що «українці
не хочуть бути предметом чиїхось експериментів, але співгосподарями на землях,
де творять більшість, де змагають до того, щоб здобути територіальну самоупра-
ву» [19, с. 3]. Тоді ж В. Целевич заявив, що у відносинах між національною біль-
шістю і національними меншинами «ключем до розв’язки положення є панівний
народ». Після завершення дискусії серед українських послів «кружляли чутки, що
соймова дискусія вказує на можливість загострення курсу у внутрішній політиці
супроти українців» [18].

Українські посли не виключали можливості подальшого наступу польського
уряду на національно-культурне життя українців Східної Галичини. 22 лютого
1939 р. польські часописи повідомили, що штаб ОЗОНу розглядає можливість
внесення до парламенту законопроектів, які передбачали латинізацію правописів
українських часописів та українського календаря. Наміри влади викликали шквал
критики українських послів, які повернулися до розгляду проблем українців у на-
ціонально-культурній сфері. 21 лютого того ж року посол Д. Великанович наголо-
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сив на необхідності створення українського університету, українізації середньої
школи у Східній Галичині. С. Баран домагався від влади окремого єпископа для
українців-латинників. У відповідь «озонівські посли повели проти всіх виступів
українських послів генеральну, дириговану офензиву» [20].

Взаємні звинувачення поляків і українців із теоретичного русла поступово пе-
рейшли у практичне. 24 лютого 1939 р. у сеймі завершилася дискусія над бюдже-
том країни на 1939—1940 рр., що змушувало УПР визначитися із ставленням до
основоположного фінансового документа країни. Першим «дуже добре аргумен-
товану промову» виголосив В. Целевич, який звинуватив владу в антиукраїнській
політиці. «Число українців на державній службі рівняється майже зерові, — роз-
почав український посол, — українські наукові товариства не користують із до-
помоги, державні банки не видають кредитів, збіжевим кооперативам відібрано
навіть доставу до війська...» [21].

Атмосфера в сенаті ще більше наелектризувалася після виступу депутата
П. Лисяка, який розкритикував фінансову політику Польщі, та В. Мудрого, який
розставив наголоси у ставленні українців до національної політики Польщі. Лідер
націонал-демократів В. Мудрий заявив, що УПР не голосуватиме за бюджет краї-
ни на 1939–1940 рр. Голова УПР зазначив: «За час від 1935 року до сьогодні вже
вчетверте стаємо перед важною проблемою нашого відношення до предложеного
буджетового преміліару. В тому часі займали ми до нього позитивне становище,
двічі голосувавши за буджетом, сподіваючись, що український народ матиме змо-
гу нормального життя і розвитку в державі. Так не сталося». «Найвимовнішим хі-
ба доказом негативного відношення до потреб українського народу є факт, — від-
значив лідер УПР, — що вимоги українського життя в самому буджетному
прелімінарі не узгляднені ні одною поважною позицією по стороні видатків».
Аналогічну заяву в сенаті зробив сенатор М. Творидло [22].

На думку голови УПР й УНДО — В. Мудрого, останній, 1939 рік показав, що
уряд Польщі не планує змінювати ставлення до українців. «Останній пережитий
нами рік не тільки не приніс нам на неоднім відтінку нашого національного життя
поправи, — наголосив В. Целевич, — але навпаки наше положення під кожним
оглядом погіршилося» [22]. Як приклад лідер УПР навів новий бюджет, у якому
на українські витрати не передбачено жодних суттєвих асигнувань. З цих причин
УПР відмовилася голосувати за бюджет 1939—1940 рр. Водночас представники
ВУО взагалі не з’явилися на засідання сейму. Заява голови УПР В. Мудрого ви-
кликала значний резонанс у польському політикумі.

За словами І. Кедрина, «суть непорозуміння полягала в тому, що дехто з поля-
ків утотожнював буджет з державою, а голосування над законопроектами у соймі
з голосуванням «за» чи «проти» — держави. З такого міркування зродився оклик
«отже війна!» — з під адресою українців у відповідь послу Мудрого» [23, с. 2].

Заяви лідерів ОЗОНу у новому сеймі за мовчанки членів уряду, зміст бюджету
та реальна ситуація в краї змусили УПР змінити тактику. Події засвідчили остато-
чне завершення політики нормалізації та перехід українських послів і сенаторів до
опозиції. Окремі повітові комітети УНДО взагалі вимагали виходу УПР з парла-
менту. Показовим стало засідання повітового народного комітету УНДО в Пере-
мишлі, на якому місцеві активісти розкритикували політику УПР і пропонували
В. Мудрому разом з усіма українськими послами вийти з ЦК УНДО. Голова міс-
цевого повітового комітету М. Хробак навіть запропонував утворити опозицію до
ЦК УНДО з центром у Перемишлі [20].

Антиукраїнські дії польського уряду і парламентарів консолідували УПР. 17
березня 1939 р. на пленарному засіданні сенату, яке відбулося у присутності чле-
нів польського уряду, М. Творидло виголосив заяву УПР у справі Карпатської
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України [24, с. 1]. У зверненні до українців, підписаному лідерами УНДО, УСДП,
УСРП, ФНЄ1, «Дружиною княгині Ольги»2, наголошено, що «оперта лише на свої
сили Карпатська Україна не могла вдержатись під збройним напором мадярських
військ. Не помогли відклики до сигнатарів віденського арбітражу, засаду самови-
значення безоглядно потоптано».

Загострення міжнародної ситуації у 1939 р. суттєво вплинуло на працю поль-
ського парламенту. Дедалі частіше на розгляд найвищого законодавчого органу
країни виносилися законопроекти, які готували країну до ІІ світової війни. Посту-
пово, за влучним висловом українських парламентарів, «внутрішні проблеми
Польщі пішли в тінь». 25 березня 1939 р. відбулася чергова зустріч посла
В. Целевича з прем’єр-міністром Польщі Ф. Славой-Складковським. Представник
УПР інформував голову польського уряду про репресивні дії польських властей у
Галичині, зокрема про зростання арештів українців. Прем’єр-міністр пообіцяв
українському послові розглянути ці факти [3, с. 102–103].

У період загострення міжнародних відносин В. Мудрий заявив, що УНДО ні-
коли не зійде з позицій політичної боротьби за забезпечення прав для українсько-
го народу в Польщі. Лідер націонал-демократів констатував: «Свої громадянські
обов’язки супроти держави будемо виконувати, як досі виконували, але одночас-
но також вимагаємо від держави не тільки заґарантувати і практично перевести в
життя повну правовість (прийняття закону про територіальну автономію, авт.), але
й заспокоїти збірні національні потреби української нації в Польщі» [25, с. 1–3].
Промову голови УПР ЦК схвалив одноголосно.

Заява голови УПР засвідчила, попри принципову позицію у питанні забезпе-
чення національних прав українців, намір УНДО налагодити контакти із проуря-
довою більшістю у парламенті. 3 травня 1939 р. відбулася чергова зустріч послів
сейму В. Мудрого, О. Луцького, В. Кузьмовича, І. Кедрин-Рудницького, М. Мат-
чака, В. Старосольського із політиками демократичних і соціалістичних угрупо-
вань Польщі, на якій обговорено актуальний стан українсько-польських відносин і
шляхи їх поліпшення. 25 травня 1939 р. В. Мудрий і В. Целевич провели перего-
вори із прем’єр-міністром Польщі Ф. Славой-Складковським, який поклав усю
відповідальність за загострення польсько-українських взаємин на українську гро-
мадськість. «Автономії ніхто вам у Польщі не дасть», — підсумував Голова Ради
Міністрів [12, с. 240].

23 серпня 1939 р. укладено радянсько-німецький пакт про ненапад. Наступного
дня відбулося одне з останніх засідань Народного комітету УНДО. Після виступу
В. Мудрого одноголосно прийнято резолюцію, в якій стверджувалося, що в нині-
шніх важких для Польської держави часах український народ виконає громадян-
ський обов’язок «крови і майна», який покладає на нього приналежність до дер-
жави, та що не подолані досі українські справи будуть у майбутньому вирішені в
інтересах народу [26]. На парламентському терені УПР проголосила наприкінці
серпня 1939 р. декларацію лояльності щодо Польщі [27, 28].

Висновки. Діяльність УПР у польському сеймі і сенаті остаточно переконала
націонал-демократів у безперспективності реалізації польсько-українського по-
розуміння. Стало очевидним, що уряд не збирається реалізовувати основну вимо-
гу українських послів — надання територіальної автономії етнічним українським
землям, які перебували у складі Другої Речі Посполитої. Антиукраїнська позиція
уряду спровокувала низку критичних виступів членів УПР наприкінці 1938 — на
                     

1 ФНЄ — Фронт національної єдності — легальна націоналістична організація, що постала 1933 р. на тлі
важкої політичної ситуації на українських землях під Польщею.

2 «Дружина княгині Ольги» — політична організація , утвореня 1938 р. замість забороненого польською
владою Союзу українок.
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початку 1939 р. Однак нестабільна політична ситуація в Європі, наростання на-
пруження у Центрально-Східній Європі змушували представництво УНДО у сер-
пні 1939 р. — напередодні ІІ світової війни, виголосити лояльні до Польщі заяви,
що у підсумку повинно було б убезпечити українців від можливих польських по-
громів.

Перспективи подальших досліджень полягають у концептуальній постановці
проблеми та спеціальному комплексному дослідженні парламентської діяльності
УНДО у другій половині 1930-х років у контексті суспільно-політичного життя
Західної України.
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войны, исследуется социальная составляющая процессов украинского государственно-
го строительства и определены основные причины неудач в попытках создания укра-
инского национального государства.
Ключевые слова: самоопределение, украинское государственное строительство, сове-
тская власть, сеньйоральные институции, гражданские институции.

Abstract. It is discussed prerequisites of activization of Ukrainian self-determination
process in Russian Empire at the final stage of World War I, examined the social component
of Ukrainian nation with due regard to analysis of social processes caused by war,
determined the main causes of failure in attemts to create Ukrainian national state.
Key words: self-determination, soviet power, seniors institution, civil institution

Постановка проблеми. Соціальні наслідки І світової війни, у ході якої було
мобілізовано до війська мільйони людей, створили умови для громадянського са-
мовизначення цілих народів. Солдати та їхні рідні відчули гостру потребу визна-
чити для себе сенс воювати та брати участь у вирішенні питань, які зумовлюють
війну і мир. Тому фактично війна пробуджує свідомість мільйонів, зокрема й
представників бездержавних народів. Отже утворюється сприятливий ґрунт для
усвідомлення бездержавних народів себе такими, які мають повне право на власне
державницьке самовизначення. Тим зумовлювались обіцянки імперій забезпечити
своїм бездержавним народам їх природне право на самовизначення на початку та
в ході війни.

Проблема самовизначення громадян держави, участі народу у вирішенні гло-
бальних питань, безпосередньому управлінні державою є надзвичайно давньою і
складною. Пряму демократію реалізувати не вдалося жодній цивілізації, незважа-
ючи на численні прагнення і спроби до того. Тому дослідження волевиявлення і
прагнення народів до прямого управління ними державою, соціальними процеса-
ми та іншими глобальними питаннями є надзвичайно актуальним, зокрема й у сві-
тлі процесу розбудови Української держави на сучасному етапі.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Проблематиці самовизначення
українців у період революції і громадянської війни присвячено здебільшого праці
радянського періоду, які мають яскраво виражений класовий підхід, а тому не є
спроможними надати її комплексне висвітлення [1]. Сучасна російська історіо-
графія продовжує радянську традицію щодо самовизначення українців, фокусую-
чи увагу на неефективності українського державотворення [2]. Українська історі-
ографія більше уваги приділяє політичним проблемам та питанням українського
державотворення, мало надаючи уваги соціальним питанням революційних про-
цесів [3]. Тому очевидною залишається потреба розкриття соціальної складової
українського самовизначення у роки революції та громадянської війни.

Мета статті — дослідження процесу самовизначення українців Російської ім-
перії у період революції та громадянської війни в світлі зламу старих інституцій
та спроби формування нових.

Основні результати дослідження. Національне самовизначення народів було
складною проблемою, зважаючи на усвідомлення представниками їхньої інтелек-
туальної еліти неможливості захищати себе на міжнародній арені і ґарантувати
невтягнення їх у війну, яка не має нічого спільного з їхніми національними інте-
ресами. Тобто фактично відбувається національне становлення бездержавних на-
родів, зокрема й українців Російської й Австро-Угорської імперій. Але національ-
ні питання тісно переплелись із соціальними, оскільки під військовий призив і в
окопи потрапили представники лише окремих соціальних прошарків, здебільшого
селянства. Для українського селянства Російської імперії найгострішою соціаль-
ною проблемою була земельна, і тому, відповідно, гасло вирішення земельного
питання в умовах всеохопної війни ніби у віддяку за участь у тій війні було ними
радісно сприйнято із програм численних лівих партій. Ліві, соціалістичні, ідеї на-
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бувають великої популярності, і більшістю українського суспільства в 1917 р.
сприймаються як єдино правильні і можливі для реалізації.

Водночас слід заначити, що в результаті масового призиву до армії змінився її
соціальний склад, значно зменшилася чисельність дворянства серед офіцерського
складу. Переважно офіцерство склали вихідці з простонароддя, які не мали мож-
ливості реалізувати себе у такий спосіб в мирний час. Війна породила нову соціа-
льну еліту. Отже, ця «нова еліта» була аналогом «кухарчиних дітей» 1870-х рр.
ХІХ ст., вихідців із простонароддя, які отримали можливість здобути освіту та ре-
алізувати себе в суспільстві. Реформами імператора Олександра ІІ було запущено
соціальний ліфт, суперечливі соціальні наслідки якого Російська імперія відчула
буквально одразу. Аналогічний «ліфт» запустила Перша світова війна. Тільки на
відміну від ХІХ ст. його рух був стрімкий, і він виносив на вершину соціальної пі-
раміди численні маси суспільства.

Оскільки офіцерство — основа армії, а армія є основою суверенітету держави,
то саме такими себе відчували нові офіцери. Ефект нового соціального ліфту по-
родив глибокий соціальний розкол у суспільстві конфронтаційного характеру.
Цей розкол доволі яскраво висвітлив у своєму оповіданні «Мати» М.Хвильовий,
описуючи долю двох братів, один із яких зробив завдяки старанням батьків війсь-
кову кар’єру, а другий через бідність сім’ї став простим робітником. У результаті
брати в громадянську війну зіткнулися у протистоянні і, зрештою, загинула їхня
мати, прагнучи не допустити загибелі одного зі своїх синів від рук брата [4].

Соціальний розкол суспільства зумовив ненависть солдат до офіцерів, і зокре-
ма до офіцерського складу майбутньої Добровольчої армії. На даний соціальний
конфлікт звернув увагу очевидець подій генерал-полковник Доставалов у своїх
спогадах [5]. А на 1917 р. солдатські маси просто масово відмовлялися виконува-
ти накази командирів, у чому виражався їх протест проти системи, яка складалася
в екстремальних військових умовах.

В обставинах породженої війною глибокої конфронтації гостро постає пробле-
ма ефективності старих державних і суспільних інституцій Російської й Австро-
Угорської імперій. Їх було сформовано на цензовій основі, і вони мали фактично
форму опіки соціально відповідальної частини суспільства. По суті їх варто було б
назвати сеньйоральними інституціями. Соціальна відповідальність визначалася
майновими статками та соціальним походженням і, відповідно, більшим ризиком
на випадок соціально безвідповідальної поведінки. Оскільки широкі народні маси
відчули свою соціальну відповідальність, яка виявлялась у ризику власним жит-
тям і життям своїх близьких, то цілком логічно виникає суспільний запит на від-
повідну плату за той ризик. І саме як «плату за ризик» у своїх програмах більшість
політичних партій проголошує необхідність реформування на демократичній ос-
нові держави і суспільства, тобто допущення до участі у їх формуванні й діяльно-
сті широких народних мас.

Отже, формується суспільний запит на задоволення права широких мас селян-
ства, яке становило більшість солдатської маси, на землю і народних мас у цілому,
які отримали відповідальність за їх соціальні зобов’язання, на участь у діяльності
державних і суспільних інституцій.

Україна становила особливий в економічному, етнічному і соціальному аспектах
ре ґіон. Розшарування суспільства за національною ознакою збігалося з розшару-
ванням за ознакою професійною. Так, більшість селянства становили українці, ро-
бітники здебільшого були росіяни, поляки, євреї. Серед поміщиків переважали ро-
сіяни та поляки, а серед підприємців — поляки, євреї, росіяни. Тому фактично
міжсоціальне протистояння, викликане природним прагненням народів до держав-
ного самовизначення, накладалося на міжнаціональне протистояння.
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Всеукраїнський з’їзд квітня 1917 р. мав стати початком оновлення органів міс-
цевого самоврядування, а також початком проведення губерніальних українських
з’їздів та заснування українських рад [6, с. 67.]. А 23 квітня на загальних зборах
Українською Центральною Радою було ухвалено постанову щодо організації гу-
бернських, повітових і міських українських рад, якою передбачалося формування
українських органів самоорганізації від об’єднань громадян [7, с. 72].

Тобто мали створюватись українські органи самоорганізації населення. Втім
даний спосіб самовизначення українців не давав можливості виробити ефективної
формули співіснування з національними меншинами, оскільки відразу абстрагу-
вав українську автономію і нацменшини, котрі були організовані виробничими,
фінансовими, а подекуди, як євреї, і національними інституціями самоорганізації.
Крім того, зважаючи на те, що українські органи самоорганізації не мали реальної
можливості розв’язувати нагальні проблеми українців, вони не здобули належної
популярності в народі [8, с. 106]. А вибори до органів місцевого самоврядування
на новій, безцензовій, основі дали в українських губерніях на низовому рівні пе-
ревагу євреям. Та в цілому українські партії не здобули належної підтримки у ви-
борах до дум і земств.

Аналогічно і рішучі кроки УЦР у відповідь на позицію Тимчасового уряду Ро-
сії щодо питання української автономії не мали широкої підтримки українців. У
відповідь на відмову Тимчасового уряду УЦР ставить питання про негайну роботу
над інституційним забезпеченням автономії на українських територіях і з тією ме-
тою видає свій Перший універсал [9, с. 101]. Проголошення Першого універсалу
було підтримано лише в Київській і Полтавській губерніях [8, с. 106]. Зокрема,
Полтавська рада робітничих і солдатських депутатів висунула пропозицію реор-
ганізації УЦР за допомогою поповнення її складу представниками всіх соціаліс-
тичних партій незалежно від національностей, а Київська губернська земська
управа оголосила про визнання вищої влади Центральної Ради на Україні [10, с.
107]. Але то були тільки поодинокі успіхи.

Крім того, український національний рух, який узяв на себе місію очолити
процес самовизначення українців у підросійській Україні, був неготовий інститу-
ційно до виконання цієї місії. Так, український національний рух не мав широкого
представництва в органах місцевого самоврядування Російської імперії і досвіду
боротьби за вплив на них, не мав організації, яку мали російські та єврейські пар-
тії. Тому на виборах до органів місцевого самоврядування 1917 р. українські пар-
тії зазнають поразки, і єдиним засобом створити координаційний центр для здійс-
нення самовизначення українців було лише заснування нової соціальної
інституції, якою стала Українська Центральна Рада (далі УЦР).

Але УЦР не мала можливості організувати український народ, оскільки у неї
не було належного інструментарію для вирішення ключового для селянства пи-
тання, земельного. Надалі українські органи самоорганізації, які намагалися стати
основою інституційного забезпечення державності, виявили організаційну него-
товність. Тому більшовики, маючи добре організовану й дисципліновану партію,
зуміли взяти ситуацію в Україні під свій контроль, віддавши вирішення ключових
соціальних питань, зокрема і земельного, «революційній творчості мас» [11, с.
87—89]. Водночас більшовики відсунули селянство від активного процесу тво-
рення державних інституцій і, отже, воно пішло за анархістськими елементами і
замкнулось у вузько класових проблемах.

Тож український національний рух у боротьбі за самовизначення українців
утратив свою національну основу, а більшовики позбулися необхідності забезпе-
чувати організацію селянства заради контролю соціальної ситуації в його середо-
вищі, віддавши їх у рамки самоорганізації. Натомість, більшовикам удається ор-



45

ганізувати робітників і жителів міст у цілому, які опинилися заручниками ситуації
з припиненням постачання міст продовольством, у продзагони [12] і утворити
ВНК — інституцію, вертикально інтеґровану і підпорядковану безпосередньо ра-
дянському урядові [13]. ВНК забезпечувала «зпаювання» радянської політичної
системи, а перетворення Республіки у військовий табір забезпечило центральне
адміністрування всіх інституційних процесів у державі [14, с. 14]. У цьому вияви-
лася ключова перевага більшовиків у інституційному забезпеченні їхньої влади.

Початок громадянської війни на територіях колишньої Російської імперії дає
підстави для ВЦВК РСФРР радикально змінити політичну систему, що було пояс-
нено необхідністю мобілізації ресурсів на боротьбу проти ворогів радянської рес-
публіки. Постановою ВЦВК про перетворення Радянської республіки на військо-
вий табір від 2 вересня 1918 р. усіх громадян було зобов’язано виконувати всі
обов’язки з оборони країни, накладені Радянською владою [13, 14]. Даною поста-
новою де-юре встановлювалася централізація системи влади і ліквідовано анархі-
чний принцип конструювання системи влади. А радянська влада виступала як ці-
лісність, а не як влада, делегована населенням через утворення ним же органів
влади — радам.

Також було остаточно визначено поняття громадянства Радянської республіки,
адже такими громадянами вважалося населення, котре проживало на територіях,
які було охоплено суверенітетом системи рад. Тобто всі території, котрі брала під
контроль Червона Армія і на котрих конструювалася система рад, ставали части-
ною Радянської республіки, а їх населення її громадянами, і воно підпадало під
жорстке підпорядкування радянській владі як цілісності. Із такою постановою ці-
лковито знімається національне питання, і все населення для радянської влади
стає тільки радянськими громадянами, котрі мають виконувати накладені на них
обов’язки.

Із втратою П. Скоропадським його політичних позицій, перевага радянської
системи в конструюванні її влади на українських етнічних територіях стає очеви-
дною й активно реалізується. Реввійськрада, котра у прифронтових районах стала
фактично органом виконавчої влади, мобілізуючи ресурси заради ведення війни,
на своєму засіданні 12 листопада 1918 р. приймає рішення про перехід відносно
України від вичікувальної та оборонної позиції до наступальної [15, с. 101—102].
У протоколі засідання було передбачено план переходу до активних дій, зокрема,
дати заклик до повстання й оголосити війну Гетьману П. Скоропадському та, від-
повідно, здійснити організацію Українського фронту. Так, Український фронт мав
фактично стати джерелом влади на українських землях у межах, передбачених
Третім Універсалом УЦР. До складу Реввійськради було введено представника
ЦК Української Комуністичної партії. Реввійськраді Республіки було підпорядко-
вано й утворений Ревком України [16, с. 104]. Тобто, зважаючи на військовий
стан, було закладено підвалини вертикального підпорядкування радянської влади
на українських землях центральній владі Радянської Росії.

Від січня 1919 р. було здійснено централізацію системи адміністративного
управління в радянських республіках через централізацію ВНК [17]. Проявом
цього стало запровадження в УСРР у жорсткій формі санкцій за невиконання всіх
узаконень, декретів тощо щодо Червоної Армії і Наркомату військових справ,
прийнятих у РСФРР [18]. Основу дисциплінованої Червоної Армії, своєю чергою,
складають інтернаціональні підрозділи, які формувалися з латишів і китайців. Ці
підрозділи мали забезпечувати дисципліну всієї армії та спаювати її у єдину орга-
нізацію [5, с. 51].

Українська національна революція 1917 р. перебувала у пошуку інституційної
опори, не маючи можливості створювати власну. Зокрема, слід було негайно
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з’ясувати ставлення населення територій, які згідно із Третім універсалом УЦР
повинні були увійти до складу УНР, до цього акта. І це здійснювалося за посеред-
ництвом органів місцевого самоврядування, які намагалися, увійшовши до складу
УНР, зберегти своє існування.

Декрет «Про землю», прийнятий Другим Всеросійським З’їздом Рад, відкрив
можливість для РНК розпочати агітацію серед селянства на територіях проголо-
шеної Третім Універсалом УЦР Української Народної Республіки й створювати
лояльні до Петроградського уряду ради, а також збирати зерно, необхідне для за-
безпечення продовольством центрів революції. Так, УЦР починає втрачати свої
позиції й серед селянства, а тому змушена була конструювати владу в УНР, спи-
раючись на органи місцевого самоврядування колишньої імперії — міські думи і
земства, котрі своїми рішеннями визнавали Українську Центральну Раду та Гене-
ральний Секретаріат найвищою владою в УНР і зверталися до них із деклараціями
про приєднання до проголошеної Української Народної Республіки[19; 20]. Супе-
речливими були відносини між Генеральним Секретаріатом УНР і радами, в яких
швидко зростав вплив більшовизованих солдатів.

Спроба Генерального Секретаріату УНР провести Всеукраїнський з’їзд рад бу-
ла гарячковою судомою у пошуку інституційної опори і в боротьбі за ради, де пе-
ремогу здобули більшовики. Декретом «Про землю» Радянська Росія забрала в
УЦР її основну соціальну опору, українське селянство.

Із поваленням режиму Гетьмана П. Скоропадського і поразками армії Дирек-
торії УНР, яких вона занала від Червоної Армії, відбувається денаціоналізація со-
ціальних процесів на українських територіях у межах, проголошених Третім Уні-
версалом УНР. Селянство, котре було носієм українських національних традицій,
концентрується навколо отаманів з анархістськими поглядами, прагнучи зберегти
за собою основне завоювання революції — землю, а тому основна боротьба за су-
веренітет над українськими землями розгортається між радянською владою, котра
несла із собою громадянський принцип конструювання влади, і білогвардійським
рухом, котрий спирався на сеньйоральні інституції. Більші можливості для залу-
чення широких соціальних мас у свою систему виявились у радянської влади.

У період військової боротьби з Дерикторією УНР і Добровольчою Армією на
українських територіях радянська влада здійснює практичні кроки із закріплення
своєї влади за рахунок мобілізації робітників до Червоної Армії. Пріоритетними
районами для мобілізації на 9 травня 1919 р. було визначено ті землі, котрі, як
очікувалося, мали бути захоплені білогвардійськими військами [20, с. 233–234].
Тобто під мобілізацію мали потрапити представники найдисциплінованішого сус-
пільного прошарку і, насамперед, соціальні ресурси територій, що могли потрапи-
ти під контроль супротивника. Погляд на українські території закладався виключ-
но соціальний, на відміну від національного підходу 1917 р. Причиною стало
передусім відхід селянства від активної підтримки як національного, так і радян-
ського руху, його соціальна ізоляція в середовищі анархо-бандитизму, а також по-
разка військ Директорії УНР у результаті їх розкладу і деморалізації.

Радянська військова влада на українських територіях мала цілком номінальне
значення, оскільки, незважаючи на запровадження посади Народного комісара
військових справ України, його посада мала винятково політичне значення, і він
був позбавлений будь-яких реальних командних повноважень відносно дислоко-
ваних на українських територіях військ [22, с. 278, 280]. Підтримка сприятливої
для мобілізації українських соціальних ресурсів ситуації здійснювалася силами
ВНК [22, с. 313]. Тобто українські території залишались лише ресурсною базою,
оскільки потенціал національної революції було вичерпано ще 1917 р., коли бу-
ло проведено процедуру вирішення земельного питання у рамках системи Рад,
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створюваних самими селянами згідно з Декретом Другого Всеросійського з’їзду
Рад «Про землю».

Тим було позбавлено соціальної бази українські національні уряди, котрі зму-
шені були шукати собі суспільної опори у сеньйоральних органах влади і самоуп-
равління. Показником утрати актуальності національного питання на українських
землях була ліквідація Українського фронту Постановою Реввійськради від 4 чер-
вня 1919 р. [24, с. 243—244], мета створення якого 4 січня 1919 р. для боротьби з
Директорією УНР [25, с. 168] мала явний національний характер. Додатковим сві-
дченням денаціоналізації соціальних процесів на українських територіях було фо-
рмування військової влади за допомогою передислокації на ці території адмініст-
ративних ресурсів з російських територій із початком витіснення Добровольчої
Армії А. Денікіна з України, зокрема на базі особового складу розформованого
Ярославського військового округу [26, с. 548, 550].

Спроби Директорії УНР здобути собі інституційну опору в розбудові Україн-
ської держави також зазнають невдачі, оскільки заходи соціалістичного характеру
не мали широкої народної підтримки, позаяк селянство вже перебувало під ору-
дою анархістських ватажків (Н. Махна, О. Григорьєва та ін.), і єдиним засобом
шукати підтримки селянства для Директорії УНР було домовлятися з ватажками.
Але анархістський характер самого конструкту влади Директорії УНР не дає мож-
ливості здобути підтримку найбільш впливових ватажків. Тому дії С. Петлюри
були відчайдушними і завідомо безрезультатними спробами здобути реальний ко-
нтроль над Україною.

Висновки. Політичні перипетії на завершальному етапі І світової війни на
територіях колишньої Російської та Австро-Угорської імперій створюють пе-
редумови для самореалізації української національно-культурної еліти, котра
постала в ході політичних і соціально-економічних перетворень у цих держа-
вах протягом другої половини 19-го — початку 20 ст. Занепадають старі полі-
тичні інституції сеньйорального типу, вичерпавши свою ефективність в умовах
війни і поступаючись військовій адміністрації рядом функцій, зокрема в украї-
нських губерніях (показовою є військова цензура у Києві, котра викликала
обурення навіть в уряді Росії). Водночас армія цілковито трансформується у
ході війни у результаті необхідного залучення на командні посади великої кі-
лькості нової еліти (т. зв. кухарчиних дітей). Розхитана економіка і соціальні
зміни створюють можливість для самореалізації українського народу у формі
державницьких інституцій. Український народ отримав змогу заявити про себе,
але одразу постала проблема його самовизначення через суспільні інституції
національного характеру, котрі (на прикладі Української Центральної Ради)
самі себе висунули як представників українського народу, або через інституції
соціального характеру, котрі формувалися б за широкої участі членів суспільс-
тва як Ради.

Інституції національного характеру одразу виявили слабку підтримку себе з
боку широких мас суспільства, а також проблему леґітимізації своїх представни-
цьких повноважень. Натомість Ради мали потужну суспільну підтримку і за ціл-
ковитої кризи державних інституцій сеньйорального типу (дум, земств, інституцій
губернаторів, уповноважених Тимчасового уряду та ін.) отримали значний запас
леґітимності. Інституції національного характеру прагнули леґітимізувати себе як
такі, що можуть представляти український народ, а згодом і інші народи на етніч-
них українських територіях, але не змогли здобути опори в Радах. А орієнтація на
інституції сеньйорального типу, Ради, призвела до практично цілковитої втрати
суспільної підтримки в УНР українських національних суспільних інституцій. У
цілому, громадянська боротьба на українських територіях у 1917—1918 рр. була
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означена протистоянням суспільно-політичних інституцій сеньйорального і гро-
мадянського типів.

У ході революційних подій у Росії виявилося, що старі, сеньйоральні суспільні
інституції не відповідають вимогам часу, коли змінилися запити суспільства у ре-
зультаті І світової війни. Але в Україні, зокрема, не виявилося жодної соціальної
чи національної сили, яка змогла би запропонувати і взятися за розбудову нових
відповідних інституцій. Тому українська державність реалізується у радянській
формі, яка денаціоналізує насамкінець процеси на українських землях і веде їх до
підпорядкування Радянській Росії.
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за собою й зворотну реакцію, прагнення до збереження культурної та національ-
ної ідентичності, до локалізації культури. Одним з таких культурно-релігійних
феноменів стало неоязичництво/рідновір’я. Ми вживаємо такий нетиповий термін,
оскільки в науковому обігу по сьогодні немає чіткої дефініції даного явища. До
того ж, кожен дослідник вкладає в термін «неоязичництво» якесь своє смислове
навантаження, а власне самі адепти цього руху віддають перевагу назві «рідно-
вір’я», наголошуючи таким чином і його етноконфесійній природі [1—3].

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Проблемі, окресленій в статті,
присвячені публікації таких вітчизняних і зарубіжних дослідників, як Ю. Анто-
нян, А. Гайдукова, А. Гурка, О. Гуцуляка, А. Колодний, І. Міхєєва, С. Рижакова,
Т. Хміль, Р. Шиженський, В. Шнирельман [4—13]. Про неоязичництво як спротив
культурно-етнічній асиміляції йдеться як у працях дослідників, так і власне самих
адептів цього релігійно-культурного руху. Проте в наукових і науково-
публіцистичних працях, присвячених неязичницькій тематиці, причини появи та
популярності неоязичництва/рідновір’я виокремлюються відповідно до різних
країнах світу при тому, що український вимір даної проблеми залишається майже
недослідженим.

Мета статті — аналіз неоязичництва/рідновір’я як варіанту національної ідеї в
пострадянських країнах, зокрема, в Україні.

Основні результати дослідження. На пострадянському просторі неоязични-
цькі/рідновірські громади та об’єднання діють чи діяли в різних варіантах (еколо-
гічні об’єднання, фольклорно-етнографічні гуртки, політизовані групи, музичні
колективи, власне релігійно-культурологічний рух) у Білорусі, Вірменії, Естонії,
Казахстані, Латвії, Литві, Росії, Україні. З поміж причин появи та популярності в
певних соціальних групах неоязичництва/рідновір’я видокремлюють такі: 1) гли-
бока зацікавленість національною культурою на тлі тенденції до стирання націо-
нальних відмінностей і формування космополітичної маскультури; 2) невдово-
лення політичним устроєм, зокрема орієнтацією на християнство (православ’я,
католицизм, протестантизм) як консолідуючий чинник для нації; 3) інтерес до мі-
фу, що є загальносвітовою тенденцією в постмодерний період (саме тому, як вка-
зує В.Алєксєєв, цей релігійно-культурний феномен виник не в селянському сере-
довищі, якому мала б бути близька язичницька тематика, а в академічному, серед
фахівців з міфології та релігії, а також у богемних колах); 4) захоплення езотери-
кою, окультизмом, магією, цілительством, усім таємничим і загадковим, що також
є загальною світовою тенденцією; 5) «дух нашої епохи», коли людина вже не хоче
бачити себе «рабом Божим», боятися відплати за гріхи, за неправедний, з позицій
християнства, спосіб життя тощо; культивування фізичної сили і краси людського
тіла, що сприяло пропаганді здорового способу життя, екологічного харчування,
захопленню національними бойовими мистецтвами чи створенню таких; 6) усві-
домлення екологічних проблем, які на межі ХХ—ХХІ стст. особливо гостро по-
стали перед людством, у зв’язку з чим пропонується переглянути християнську
ідею панування людини над природою на гармонійне співіснування на благо при-
роди, поклоніння їй (язичницьке світосприймання); 7) в умовах руйнування ста-
рих ідеологем («побудова світлого майбутнього») постала потреба пошуку влас-
ної етнокультурної ідентичності, пошуку отієї національної ідеї, яка приведе до
процвітання держави і суспільства [14—15].

Дослідники також розглядали почасти й питання національно-державницьких
ідей у вченнях і концепціях рідновірівських організацій та їхніх ідеологів і засно-
вників. Зокрема, Тетяна Хміль зазначає, що відродження України пов’язують на-
самперед з її економічним зростанням, але без духовного самоусвідомлення нації
воно неможливе. Осмислення національної ідеології, її основи, коректність обґру-
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нтованості національної ідеї християнськими православними цінностями, пошук
громадянської ідеології в Україні — ось що, як вказує Т. Хміль, — лягло в основу
розробок Левом Силенком (РУНВіра) проблем національного самоусвідомлення,
самоідентифікації українців як нації, його пошук смислотворчих цінностей у пра-
ці «Мага Віра».

Дослідниця доводить, що вчення Л. Силенка «є новим варіантом цілеспрямо-
ваного проектування сучасних варіантів етнокультурних ідентифікацій», а також
«нація як окремість репрезентується як загальнолюдська цінність». Концепція Л.
Силенка є спробою об’єднання теоретичних розробок представників української
діаспори у розв’язанні проблеми «формування духовної цілісності української на-
ції». Ця ж проблема актуальна й для вітчизняних теоретиків. Т.Хміль, як і біль-
шість дослідників новітньої релігійності, відносить релігійно-етичне вчення
Л.Силенка до таких, що мають постмодерністські філософські парадигми, оскіль-
ки, пропонуючи здійснити пошук першооснов громадянської релігії, він пропонує
свій варіант «культурологічної парадигми розвитку української нації» [11].

Як у друкованих працях представників рідновірських громад та організацій
української діаспори, так і рідновірів в Україні, часто-густо йдеться про націона-
льну ідею, про державотворчі процеси в Україні, шляхи подолання кризи (в усіх її
проявах) у нашій державі. Попри неоднорідність українського рідновірського ру-
ху, його внутрішні суперечності, адептів єднає прагнення поєднати релігійно-
духовні основи, історію України та її майбутнє в органічне ціле.

Зупинимося докладніше на розгляді окремих статей, есеїв, науково-публіцис-
тич-них творів, у яких представники цього духовно-релігійного феномену так чи
інакше розглядають національно-державницьку проблематику.

Провідною в працях засновників, ідеологів і послідовників рідновір’я є думка
про унікальність України, українського народу, його особливу історичну місію —
бути народом-мудрецем, народом-учителем, що крізь лихоліття прийде до процві-
тання свого й своєї землі, та поведе за собою інші народи Європи. Як писав засно-
вник Рідної Віри Володимир Шаян, «найбільшим історичним досягненням україн-
ської нації в історії тисячеліть вважаю саме факт, що супроти тих всіх численних
зазіхань і народовбивчих наїздів ворогів цей нарід зумів затриматися і втриматися
на них свій і цієї землі національний характер, як її власник від незапам’ятних ча-
сів історії» [16, с. 3]. Загалом, роботам В. Шаяна притаманна ідеалізація, героїза-
ція української минувшини, прагнення спертися на історичний досвід нашої краї-
ни, насамперед культурних досягнень і покласти цю героїку й патріотизм в основу
розбудови Української держави та розвитку й процвітання української нації. Бага-
то уваги в своїх працях В. Шаян зосереджує на творчій спадщині Г. Сковороди та
Т. Шевченка. Особливо В. Шаян захоплюється Григорієм Савичем: «…погляди
Сковороди не тільки випередили на добрих два століття розвиток української ду-
ховності, … але й із гідністю репрезентують глибокі етичні цінності українського
світовідчування і світогляду… Саме Сковорода був духовним батьком і творцем
українського національного відродження».

Рясно цитуючи праці Г. Сковороди, В. Шаян доходить однозначних висновків
про необхідність використання теоретичних розробок мислителя доби бароко в
сучасних умовах та в майбутньому, де обов’язково постане самостійна держава
Україна. «Батько» Рідної Віри наголошує на тому, що «людина мусить бути щас-
лива у своїй праці». В. Шаян переконаний, що саме дотримання принципу вро-
дженої праці (тобто коли кожен займатиметься тим, до чого найпридатніший, до
чого має хист, здібності й бажання, й отримує всебічне задоволення від того, що
робить задля загального блага) «стане наріжним каменем будови Української
Держави». Аналізує В. Шаян і філософію Г. Сковороди як «філософію героїчного
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активізму». Для нього мандрівний філософ аж ніяк не тікає від життя, не прагне
аскетизму, а, навпаки, Г. Сковорода — «героїчний боєць за нові правди, духове
пробудження народу», якому притаманне героїчне відчуття світу.

Духовним наступником Г. Сковороди, за В. Шаяном, став Тарас Шевченко, який
«виціджував обоюдними мечами свого слова «сукровату кров раба», щоб налити в
його серце лицарської, священної крови», який продовжив справу Г. Сковороди:
«духове пробудження героїчного ідеалізму в душі нації» [17, 1, 6, 8, 16—18].

Практичне втілення «священного героїзму» В. Шаян убачав ще «в ідеології
українського лицарства Київської Доби». Тема героїзму в обороні своєї духовності,
своєї землі є однією із провідних у працях В. Шаяна. Саме шляхетний героїзм, пра-
гнення боронити рідну землю, розбудувати свою незалежну самостійну державу є у
В. Шаяна одним із найважливіших завдань українського народу. Він стверджував,
що «національно-визвольну борню України в усіх часах характеризує перш за все
безмежний і неперевершений в історії героїзм і жертвенність її борців і лицарів». В.
Шаян захоплено пише про героїзм козаків: «Вони ж складають всі ці цінності1… на
вівтарі ідеалів своєї нації»; «борня козаків за Волю України і за її Державу була
священною борнею за природне право і святий обов’язок нації. Вони творили влас-
ну Державу на власній, споконвіку Богом нам даній, українській землі». В. Шаян
наголошує на понятті «священний героїзм» як рушійній силі, основній рисі україн-
ського національного характеру і світогляду, «що зумовлює велич історії України і
ввесь її дотеперішній трагізм у борні із переважаючими силами оточення, що при-
ймало становище ненависти, неправди, кривди, визиску, неволі, деспотії, сваволі,
людовбивства і всіх інших злочинів супроти людства».

На думку В. Шаяна, «Українська Збройна Сила»2, як і загалом український на-
ціоналізм, «боронить права своєї нації на свою споконвічну його власну Землю,
Волю і Державу». Говорячи про духовний ланцюг розвитку українців, В. Шаян
веде мову про «три чергові втілення… Духа Нації»: Богдана Хмельницького, Гри-
горія Сковороду і Тараса Шевченка. Вони в свою чергу стали поштовхом для про-
будження українського нації на межі ХІХ—ХХ стст. і подальшої боротьби за ві-
льну державу Україну [18, 3—4, 6, 13—15, 18]. Отже, український народ мусить
«дозріти» до усвідомлення себе як нації, з багатою історичною державницькою
традицією, культурою, з потужним потенціалом, спроектованим на прекрасне
майбутнє. А для цього необхідно виробити й «донести до мас» розуміння того, що
«суверенність — це перш за все Морально-Ідейна Самовистачальність Нації» [19,
24—25, 28—29, 31].

Волхв Володимир (як називають В. Шаяна його послідовники в Україні) зав-
жди наголошував на тому, що українська нація (а він вживав переважно саме тер-
мін «нація») веде свою боротьбу за самоствердження й визнання себе й своєї
Української держави як нація з давньою культурною традицією, творчим потенці-
алом стати провідником і взірцем для багатьох інших націй. Отже, в своїх націєт-
ворчих поглядах В. Шаян об’єднує філософсько-естетичні та героїко-патріотичні
аспекти розвитку української нації. Його бачення розвитку української нації, по-
стання Української держави цілком вписуються в настрої представників українсь-
кої діаспори другої половини ХХ ст. Вирізняє їх хіба що теософська складова, ба-
жання перенести всі проблеми історичного розвитку українців та української
державності в релігійну площину.

Ми не фокусуватимемо увагу на праці ще одного представника української ді-
аспори, Лева Силенка та його «Мага Вірі», який розробив концепцію та ідеологію

                     
1Йдеться про повнокровне життя, радість, життєву потугу.
2Йдеться про УПА (Українську Повстанську Армію).
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нового філософсько-релігійного вчення РУНВіра (Рідна Українська Національна
Віра). «Мага Віра» вже досить широко отримала оцінку в наукових і публіцистич-
них колах. Зокрема, вище йшлося про дослідження Т. Хміль, її погляди на цю ве-
личезну за обсягом працю, понад 1400 сторінок. Ми зупинимося на праці Л. Си-
ленка «Переоцінка духовної вартости», в якій автор розглядає діяльність деяких
історичних персон у контексті їхнього ставлення до віри пращурів, а також важ-
ливі історичні періоди саме крізь призму впливу рідної віри на ті чи інші події.
Але при цьому, що ближче хронологічно до сучасності ці події, то менше уваги
надається саме питанню конфесійної приналежності. Увага зосереджується на
здоровому націоналізмі (патріотизмі). Зазначимо, що такий підхід в описанні іс-
торичного процесу та обґрунтуванні тих чи інших концепцій і поглядів характер-
ний для більшості (якщо не для всіх) праць засновників, ідеологів та лідерів
українського рідновірського руху.

У своїй праці Л. Силенко звертається насамперед до священнослужителів хри-
стиянських церков і, спираючись на середньовічні джерела, літописи та ін., роз-
глядає історію України, боротьбу українців за свій національний розвиток, свою
державу як боротьбу народу з християнством і, пізніше, з радянською владою. За-
сновник РУНВіри розглядає історію України крізь призму дії окремих історичних
осіб на благо своєї Батьківщини, або, навпаки, — на шкоду їй.

Негативну оцінку дістав насамперед князь Володимир. Дії Володимира, спря-
мовані на прийняття Руссю християнства, трактуються не лише як зрада рідної
релігії, світогляду, а й як зрада власного народу. Моральне обличчя князя також
піддається гострій критиці. Л. Силенко звинувачує Володимира й у підриві обо-
роноздатності держави, оскільки більшість молоді, здатної захищати батьківщину,
сидить по монастирях і вірить не у власні сили, а у захист нового Бога. При цьому
Л. Силенко також вказує на безхарактерність Володимира, його легковірність що-
до чужинців (греків), «і тому його не можна осуджувати». Тобто Володимир в
оцінках Л. Силенка слабкий державний діяч, нездатний мислити загальнодержав-
ними категоріями, піклуватися про благо свого народу і вітчизни на відміну від
Святослава Хороброго, котрим пишалися волхви, купці і бояри.

Християнізацію Л. Силенко оцінює як насилля над душею русичів, оскільки
«Англійців, Німців, Французів, Шведів, Іспанців, Греків їхні рідні князі (чи вожді)
силою не примушували зневажати Рідні Святощі (батьківські звичаї, обряди, свя-
тилища богів їхніх)». І це стало трагедією на віки для України, оскільки «Візантія
не мала українського духа: вона Україні не могла дати того, чого вона не мала».
Л. Силенко в цій праці наголошує на необхідності мати своє, рідне, українське ро-
зуміння Бога, притаманне саме українському народові. І лише своя святість, свої
морально-духовні ідеали здатні витворити по-справжньому життєздатну націю та
державу: «Націоналіст (тобто гідний патріот) любить свою Вітчизну більше, ніж
Вітчизну Будди чи Ісуса»; «Коли ми, Українці, не зробимо переоцінки Духовної
Вартости, коли ми не почнемо будувати Український Шлях Життя, коли ми не
збагатимо душу своїм розумінням Бога, Майбутнє не належатиме нам» [20, 8—9,
22—28, 57, 99].

Суголосні із поглядами Л. Силенка щодо національно-державного розвитку
України є й погляди відомого українського громадсько-політичного діяча Лев-
ка Лук’яненка. Л. Лук’яненко у статті «Цивілізаційний вибір України» ствер-
джує, що «Україну відродить інтеліґенція нової формації, яка об’єктивно до-
зріває, щоб перебрати на себе відповідальність за долю нації». Важливим для
національно-державного будівництва є також позиція ЗМІ, український інфор-
маційний простір, який повинен піднести етнічну свідомість до рівня свідомо-
сті політичної.
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Але, як констатує Л. Лук’яненко, за роки державної незалежності в Україні так
і не сформувався власне український інформаційний простір. Натомість іноземні
ЗМІ активно впливають на свідомість громадян України, особливо молоді. Водно-
час розташування України на східноєвропейському порубіжжі, на думку відомого
дисидента, є плюсом для нашої країни. Те, що українці створили власну державу
лише наприкінці ХХ ст., «на тлі європейських країн має вельми позитивний ас-
пект». Європу протягом ХІХ—ХХ ст. «роз’їв раціоналізм, вона втратила релігій-
ність, ідеали піднесення національних культур, філософії і духовного розвитку
зблякли»; «символом часу стало максимальне задоволення матеріальних і тілес-
них потреб людини».

Такий стан речей свідчить про кризу християнства та європейської цивілізації
загалом. Географічне розташування та культурологічна орієнтація України обер-
нулися позитивом: «моральна деградація у нас не зайшла так глибоко, як на Захо-
ді» й видається радше тимчасовим захопленням, а не «є наслідком поступової
внутрішньонаціональної еволюції». Автор стверджує, що розчарування середньо-
го й молодшого покоління українців християнством, пошук духовного осердя в
національних глибинах надихають і «дають надію на формування свого, відмінно-
го від західно–європейського шляху культурного й духовного розвитку». Левко
Лук’яненко прогнозує появу в Україні приблизно через півтора десятиліття поко-
ління політиків, які вже будуть виховані в незалежній Україні, матимуть києвоце-
нтричне (тобто національно орієнтоване) мислення й світогляд. Й саме ця нова
генерація «потіснить нинішніх бездушних і безсовісних хабарників і втілюватиме
в життя ідеали батьків нації, заповіти борців за Соборну Самостійну Українську
державу».

Він переконаний у зростанні політичної свідомості української нації, завдяки
розширенню знань про власну історію, незаангажовану політиканством; «позаяк
історія дає багато фактів для гордості за вклад наших прапращурів у розвиток
людства, позаяк наша мова і духовність багаті, змістовні, красиві й емоційно ви-
тончені». І кожен має бути свідомий того, що для втілення таких ідей у житті по-
трібно не чекати манни небесної, «а спитати себе: якщо не я боротимуся за украї-
нську Україну, то хто?» [21].

Проблемам стратегічного розвитку нації й держави, ролі культури у націо- та
державотворчому процесі присвячена низка статей ідейного натхненника Ладові-
ри, культуролога, письменника, голови МГОУ «Четверта Хвиля» та ВГО «Україн-
ська Взаємодопомога» Олександера Шокала. Автор «зважує» на шальках терезів
такі важливі складові повноцінної життєдіяльності людини як їжа біологічна та
духовна й доводить необхідність забезпечення людини «високоякісною біологіч-
ною й духовною поживою та збереження загальнонаціонального духовно-природ-
ного ресурсу свідомою волею й дієвими моральними зусиллями громадян».

На думку О. Шокала, для людини однаково небезпечними й шкідливими є як
генномодифіковані продукти харчування, так і засилля деструктивного квазіми-
стецтва, «яке продукує й поширює моделі національного виродження». Саме у
відсутності чітко сформульованої національної ідеї, а звідси — й національної
ідеології («система традиційних духовно-соціальних орієнтирів і суспільно-
правових норм, яка є джерелом і осердям життєвої сили нації в її самовідтворен-
ні й державному саморозвитку»), й постають проблеми у стратегічному розвит-
ку нації і держави. Ось тут і має допомогти культура «як духовно енергетична
система людини».

Виробництвом і поширенням культурно-інформаційного продукту має керува-
ти виконавча влада країни, «керуючись національною ідеологією й стратегічними
завданнями». Але, на жаль, управління культурною інфраструктурою в нашій
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державі «не відповідає ціннісним орієнтирам національної ідеології й духовним
запитам суспільства». Автор аналізує експертну доповідь Національного інститу-
ту стратегічних досліджень «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006
р.», зосереджуючи свою увагу на культурно-мистецькій сфері. З доповіді випли-
ває, що протягом років державної незалежності український мовно-культурний
простір зазнав серйозної деградації, поступившись натомість місцем імпортним
мас-культурним продуктам сумнівної якості. Для виходу з цієї складної ситуації
О. Шокало пропонує до виконання першорядні завдання національної культурної
політики: визнати культуру «головним чинником збереження самобутності й са-
мовідтворення української нації та забезпечення самоцінності й незалежності її
саморозвитку», а також підвищити роль культури «як головного чинника націєт-
ворення… в усіх сферах суспільного життя».

Для цілісного й усебічного розвитку української нації та держави необхідно
також залучити у національну культурну орбіту й досягнення та здобутки діячів
діаспори. А особливо це актуально в умовах, коли кілька мільйонів наших співві-
тчизників леґально та нелеґально перебувають за межами батьківщини. Щодо
практичних заходів у реалізації вищезазначених завдань, то пропонується насам-
перед фінансове забезпечення державою культурної політики, ґарантування юри-
дичної бази для реалізації стратегічних культурних проектів. Задля повноцінного
розвитку нації на практиці необхідними є: відновлення всеукраїнської системи
книгодрукування та книгорозповсюдження; створення всесвітнього друкованого
органу (газети, журналу) для українців як в Україні, так і по всьому світу; функці-
онування українських цілодобових теле- й радіоканалів для «поширення достові-
рної інформації про Україну» та створення українського відео- й аудіопродукту
«для формування духовно-світоглядних орієнтирів українського соціуму в світі й
сприяння утвердженню його життєздатності».

Як голова МГОУ «Четверта Хвиля» О. Шокало не оминає увагою й проблеми
сучасних українських міґрантів, які, відірвавшись від батьківської землі, опинилися
в серйозній культурній ізоляції в країнах перебування, що не може не позначитися
негативно на їхньому духовному розвитку. Дієвими кроками, спрямованими на ви-
хід України із всебічної кризи та подальший розвиток країни, є формування «сис-
теми національної ідеології, інформаційної й економічної безпеки та триєдина сис-
тема національної економіки», яка включає поєднання виробництва, продаж
виробленої продукції та розподіл результатів праці в інтересах усього суспільства;
систематичне виготовлення й поширення українського культурно-інформаційного
продукту як стратегічно важливого в духовному розвитку нації. Саме поєднання
соціально-економічних та духовно-інтелектуальних чинників має стати магістраль-
ним у національній політиці, «у системі українського державного ладу» [22, 26,
28—29].

Висновки. У статті розглянуто далеко не всі публікації рідновірів, у яких
ідеться про національну ідею українців і для українців. Але загалом згадані праці
дають уявлення про основні національно-державницькі ідеї та погляди українсь-
ких рідновірів. Усіх їх єднає україноцентризм, обожнення України та українців,
захоплення історичною минувшиною та віра в прекрасні перспективи нашої дер-
жави й українців за умови звернення до духовних надбань пращурів та їх впрова-
дження в повсякденність як на державному, так і суспільно-особистісному рівні.
Загалом вивчення неоязичництва/рідновір’я є необхідним як з наукового, так і
практичного поглядів. Вивчаючи цей релігійно-культурницький рух, не можна не
поставити головне питання: яка його подальша доля? На нашу думку, даний рух
має значний інтелектуальний ідемографічний потенціал, який у майбутньому від-
криває для послідовників нативізму можливості до ще успішнішого розвитку, не-
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зважаючи на його внутрішні та зовнішні суперечності. Але це вже тема для іншо-
го дослідження.
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УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ

НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ «КИЇВ» 1941—1944 рр.

Анотація. На основі архівних матеріалів проаналізовано культурно-освітня діяль-
ність органів німецької окупаційної влади, розкрито особливості українського питання
на території генеральної області «Київ» у 1941—1944 рр.
Ключові слова: архів, культурно-освітня діяльність, органи окупаційної влади, гене-
ральна область «Київ», Київська та Полтавська області.

Аннотация. На основе архивных материалов анализируется культурно–образова-
тельная деятельность органов немецкой оккупационной власти, раскрываются осо-
бенности украинского вопроса на территории генеральной области «Киев» в 194—
1944 гг.
Ключевые слова: архив, культурно-образовательная деятельность, органы оккупаци-
онной власти, генеральная область «Киев», Киевская и Полтавская области.

Abstract. According to archival material it is discussed cultural and educational activities of
German occupational authorities, revealed peculiarities of Ukrainian question in the general
district «Kyiv» during 1941—1944.
Keywords: archive, cultural and educational activities, the authorities of the occupation
authorities, the general area of «Kyiv», Kyiv and Poltava region.

Постановка проблеми. Стрімкий процес оновлення українського суспільства,
можливості, які відкрилися у наш час перед дослідниками, дозволяють критично
переосмислити історичний досвід на базі залучення раніше недоступних джерел і
застосування нових методологічних підходів. Велика Вітчизняна війна впродовж
тривалого часу була і є одним з головних об’єктів наукових пошуків істориків усьо-
го світу. Дискусії з концептуальних проблем ІІ світової війни тривають, і це ще раз
засвідчує актуальність дослідження окремих її складових, зокрема питань культур-
но-освітньої діяльності органів окупаційної влади на території України.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Питання щодо німецької окупа-
ційної політики на українських землях є складовою доробку таких авторів, як
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М. Загорулько, А. Юденков, М. Коваль, В. Ленська, Т. Першина, [1—5]. Утім,
культурна складова окупаційного режиму на території рейхскомісаріату «Украї-
на» в зазаначених працях не виокремлюється, а розглядається у контексті інших,
безумовно важливих проблем історії України періоду німецької окупації. Тобто на
даний момент можемо констатувати відсутність спеціальних робіт, присвячених
аналізу культурної політики в генеральній області «Київ» протягом 1941—1944
рр., що по суті й формує напрямок даного дослідження.

Мета статті — аналіз з огляду на дослідницькі й архівні матеріали ідейних і
практичних складових, а також наслідків культурно-освітньої діяльності окупа-
ційної влади на прикладі генеральної області «Київ», і насамперед з урахуванням
національного питання як важливого напряму ідеології німецької адміністрації в
Україні в період ІІ світової війни.

Основні результати дослідження. Дискусії стосовно використання українсь-
кого фактора, ментальності українського народу для утвердження політичних орі-
єнтирів німецької влади на території України велись на рівні німецьких держав-
них кіл ще до початку війни. Потрібно зазначити про передвоєнні ідеологічні
уявлення німців щодо можливостей здійснення нацистської окупаційної політики
у культурній сфері та їх реалізації на окупованій території через органи цивільно-
го управління. Теза про загарбання нових територій ґрунтувалася на одному з по-
ложень теорії німецького географа Ф. Ратцеля, яку А. Гітлер взяв за основу ідеї
розширення життєвого простору. Наголос на привласненні українського потенці-
алу та його «раціональному використанні» з’являється вже у 1933 р. у виступі ні-
мецького міністра А. Гугенберга на міжнародній конференції. Того ж року при
зовнішньополітичному відомстві Німеччини (АПА) створюється «головний від-
діл» на чолі з А. Шикеданцем для планування освоєння Сходу. Фахівцем з «украї-
нського питання» у цьому відомстві вважався Г. Лейббрандт.

Напередодні війни було розроблено генеральний план «Ост», за яким населен-
ня окупованих територій передбачалося перетворити на рабів Німеччини. Голо-
вним лейтмотивом німецької окупаційної політики у соціокультурній площині
стала теорія расової зверхності німецької нації. Виходячи з її положень, «нижчі
раси», у тому числі й українці, не мали права на національну самосвідомість, тур-
боту про здоров’я, вищу освіту [6, с. 228].

Питання остаточних леґальних форм Рейхскомісаріату «Україна» та правового
статусу його мешканців Гітлер залишив нероз’ясненими. Національні почуття
українців у Рейхскомісаріаті «Україна» мали бути підтримувані настільки, наскі-
льки така політика ділила українців і росіян, усуваючи небезпеку спільного про-
тинімецького фронту. Це були головні мотиви, наприклад, для введення в Рейх-
скомісаріаті «Україна», поряд з німецькою урядовою мовою української з
виключенням російської; карбованця замість рубля тощо. Поза тим нацистська
політика ослаблювала та сповільнювала ті потенційні чинники національної сві-
домості, які могли стати важливим елементом у змаганнях до незалежності взага-
лі. Це виявлялося в обмеженні загальної освіти до чотирьох класів народної шко-
ли, скорочення вищих щаблів освіти до вузькоспеціалізованих практичних фахів,
придушення виявів культурної ініціативи українського населення (напр., «Про-
світ», видавничого руху), закриття наукових установ, бібліотек і музеїв та їх по-
грабування, зниження рівня преси (її видавали німці), театрів тощо.

Основним інструментом реалізації політики у культурній сфері стали відповід-
ні функціональні підрозділи органів самоврядування — соціального забезпечення,
охорони здоров’я, освіти, науки та мистецтва. Діяльність органів місцевого само-
врядування обмежувалася у своїх повноваженнях нацистським керівництвом, від-
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значалася низькою ефективністю через повну підконтрольність і залежність від
нього.

Німецька окупаційна політика у сфері культури ґрунтувалася не стільки на
ставленні творців Третього рейху до соціальних проблем, скільки на їхніх погля-
дах у національному питанні. 16 липня 1941 р. рейхсміністр запропонував культу-
рну політику щодо України: «В Україні ми могли б виступити з обіцянками в ца-
рині культури, які б мали пробудити історичну самосвідомість українців, мали б
відкрити університет у Києві...» [7, с. 76].

У часи німецько-фашистської окупації агресор здійснював не лише терор і то-
тальне знищення. Національна військова та цивільна адміністрація проводили по-
літику, яка була спрямована на ефективне перетворення України в найбагатшу і
найціннішу колонію Рейху, а її народу — в джерело дешевих і водночас високо-
кваліфікованих трудових ресурсів.

Згідно з розпорядженням про шкільну освіту у військовій зоні окупації від 8
грудня 1941 р. до навчання допускаються «початкові класи народних шкіл, також
сільськогосподарські та лісогосподарські школи; для осіб жіночої статі — курси
фахової підготовки з домашнього господарства, ручної праці, охорони здоров’я та
гігієни. Не дозволяються: вищі навчальнізаклади (університети, технічні ВНЗ),
привілейовані школи (гімназії, ліцеї та рівноцінні загальноосвітні заклади), серед-
ні школи (семінарії, загальноосвітні середні школи), професійні заклади (загальні
школи з спеціальними планами навчання з певних професій)» [8, с. 41]. Відповід-
но до навчального плану народної школи в 1—7 класах викладалося 16 дисциплін,
тижневе навантаження коливалося від 20 до 30 годин [9, с. 137].

У лютому 1942 р. «для забезпечення систематичної висококваліфікованої кон-
сультації наявних учительських кадрів і з метою підвищення науково-теоретично-
го рівня й удосконалення практично-педагогічної підготовки їх» [10, с. 15] був ре-
організований методичний сектор відділу освіти в сектор педагогічної перепідго-
товки й удосконалення вчителів.

Одне з головних завдань школи полягало у вихованні «фізично здорової люди-
ни». Тобто треба було виховати вольову людину, людину з твердим характером.
Завдання школи: привчити дитину відповідати за себе, сміливо та відверто гово-
рити не лише про свої досягнення, а й також про свої недоліки [11, с. 4]. У школах
дозволялося використовувати підручники, навчальну та іншу літературу, тільки
«очищену від більшовицької агітації». Припускаючи можливість фахового на-
вчання української молоді, німецькі окупанти виходили виключно з інтересів за-
безпечення більш-менш стабільного відтворення кваліфікованої робочої сили для
власних потреб в Україні. Генерал-комісар Києва Магунія пізніше писав: «Запро-
ваджені... трирічні професійно орієнтовані школи виявилися врешті-решт доказом
того, що ми все ж терміново потребували поповнення молодими спеціалістами
всіх категорій трудового населення» [12, с. 6].

Початкові професійні школи стали первинною ланкою створюваної нацистами
системи професійного навчання молоді. Було відкрито торгові, сільськогосподар-
ські, шляхобудівельні, лісомеліоративні школи, школи садівництва і овочівницт-
ва, ремісничі підготовчі школи.

Ідея дозволити обмежене професійне навчання для місцевого населення мала
серед представників фашистської окупаційної адміністрації як прихильників, так і
противників. Рейхскомісар України Е. Кох, відомий своїм украй ворожим став-
ленням до всього українського, не зважав навіть на директиви свого безпосеред-
нього шефа А. Розенберга та відкрито саботував рішення начальника, що перед-
бачали певні послаблення в сфері професійної освіти в Україні. Позиція Е. Коха
діставала підтримку багатьох місцевих керівників окупаційної влади [13, с. 17].
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Необхідність відновлення професійної освіти розуміло і військове окупаційне
командування. В березні 1942 р. начальник оперативного тилу групи армій «Пів-
день» повідомляв до Берліна: «Українці виявляють велику цікавість до шкільної
справи, особливо тут цікавляться можливостями відкриття професійних шкіл. Інте-
нсифікація шкільної діяльності необхідна вже тому, що найближчим часом буде по-
трібно компенсувати величезні потреби в кваліфікованих робітниках» [14, с. 112].

Ініціатива у створенні досить розгалуженої як для того часу мережі професійних
шкіл належала місцевій українській адміністрації. У кінці 1941 р. починається під-
готовка до відкриття фахових навчальних закладів двох рівнів: дворічних підготов-
чих шкіл, що забезпечували здобуття неповної середньої освіти та попередню про-
фесійну підготовку, а також трирічних середніх професійних шкіл, училищ,
технікумів різних напрямів. Німецька окупаційна адміністрація не втручалася в
конкретні питання організації навчального процесу, одначе здійснювала тотальний
контроль та жорстку ідеологічну цензуру з метою дебільшовизації навчання.

Наприкінці 1942 р. різко зросла потреба в робочій силі на території Рейху, а
молодь в Україні будь-якими шляхами намагалася уникнути депортації. Це зму-
сило окупаційну владу переглянути свою позицію щодо загальної трудової пови-
нності та професійної освіти місцевого населення. 24 жовтня 1942 р. Е. Кох видав
розпорядження, яким заборонив навчання молоді віком від 15 років і старше. Усі
юнаки та дівчата, починаючи з цього віку підлягали загальному обов’язку праці та
могли бути відправлені до Німеччини [15, с. 2].

Почалося масове закриття середніх шкіл, училищ, технікумів, вишів. Допові-
даючи А. Розенбергу про причини закриття закладів, рейхскомісар України поси-
лався на те, що ці школи фактично виконували роль «вищих курсів» для молоді з
середньою освітою і «відволікали працездатну молодь від відправки до Німеччи-
ни» [16, с. 18].

На цьому ґрунті між Е. Кохом та А. Розенбергом виник конфлікт. У листі до Е.
Коха від 22 грудня 1942 р. А. Розенберг писав: «Я ніяк не можу погодитися з тим,
що цей указ є політичною необхідністю. Більше того, систематичне професійне
навчання, керівництво цим процесом і раціональне використання наявних людсь-
ких ресурсів з погляду потреб фронту і батьківщини — є найпершою політичною
необхідністю» [17, с. 12]. З початку 1943 р. професійні школи, училища, техніку-
ми відновили свою роботу.

Німці не були послідовними в своєму ставленні до професійної освіти україн-
ців. Завершити повний курс навчання в професійних школах змогли далеко не всі
учні, а що стосується технікумів та інших спеціальних закладів з трирічним тер-
міном навчання, то вони взагалі не здійснили жодного випуску спеціалістів. На-
вчання в них могли закінчити лише ті учні та студенти, які вступили до аналогіч-
них навчальних закладів ще до війни [18, с. 3].

19 листопада 1941 р. було видано документ, у якому наголошувалося на необ-
хідності поступового витіснення російської мови зі сфери побутового спілкування
в Україні. Згідно з директивою від 15 січня 1942 р. «Про використання мов на
Україні» офіційною мовою в установах німецьких окупантів вважалася німецька,
а офіційною мовою української допоміжної адміністрації — українська. На тери-
торіях, заселених українцями, навчання повинно проводитись українською мо-
вою. Українська мова була включена як обов’язковий навчальний предмет до на-
вчальних планів та програм цілої низки спеціальних фахових навчальних закладів.
26 березня 1942 р. в постанові «Про вивчення місцевих мов» говорилося: «Ви-
вчення української мови, особливо для гебітскомісарів та їх персоналу конче не-
обхідно, так як більшість з них у власній повсякденній роботі перебуває у спілку-
ванні з населенням на місцях» [19, с. 7].
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Говорячи про освітню сферу, потрібно сказати про трансформацію політики
нацистської влади щодо неї й визначити основні причини змін. Наявність постій-
них суперечок між А. Розенбергом і Г. Брауном, з одного боку, та Е. Кохом і
К. Зельцнером, з іншого, відносно принципових засад розбудови системи освіти
ускладнили процес реалізації політики у цій галузі. Відсутність єдиного підходу
до розв’язання цього питання спричинила непослідовність німецької політики.
Встановлено, що на захопленій території України частково відновилася робота
дошкільних установ, закладів початкової, середньої, професійної та навіть вищої
освіти. За формальними ознаками система освіти в умовах «нового порядку»
майже не змінилася — більшовицька ідеологія поступилася нацистській. На поча-
тковому етапі освітні послуги передбачали надання лише елементарних знань з
арифметики, письма, читання.

Згодом гостра нестача фахівців середнього рівня для забезпечення нагальних
військових потреб зумовила активні дії «нової влади» у галузі професійної освіти.
З цією метою запроваджувалися два рівні професійної освіти — професійні підго-
товчі й середні школи, а також училища й технікуми. Функціонували навчальні
майстерні при підприємствах, відкривалися різноманітні курси для перепідготов-
ки спеціалістів, які отримали освіту до війни. Українська молодь сприймала здо-
буття освіти у навчальних професійних закладах різного профілю як засіб уник-
нення депортації до Німеччини. В окупованій Україні університети та інститути
не тільки працювали, а й видавали випускникам дипломи про вищу освіту
[20, с. 4].

За часів німецької окупації функціонування наукових закладів не припинялося.
У містах України — як у Києві, так і на периферії, з приходом німців поновили
роботу науково-дослідні інститути, що не були евакуйовані, і результати діяльно-
сті яких могли становити інтерес для окупантів (НДІ селекції, цукрової промисло-
вості, торфу в Києві, Полтавський НДІ кормів). Центром наукового життя зали-
шався Київ, де відродилася діяльність УАН і Будинку вчених.

Політика нацистського керівництва відносно діяльності архівних і музейних уста-
нов спрямовувалася на використання українського наукового потенціалу зі стратегіч-
но-розвідувальною метою, для організації підготовки до вивезення культурних цін-
ностей, досліджень давньої історії, генеалогії фольксдойчів. Практичне втілення
політичних прагнень окупаційної влади відбувалося через Г. Утікаля — керівника
центрального управління зі збору й збереження культурних цінностей при головному
політичному управлінні міністерства у справах окупованих східних областей.

Завданнями функціонування музейних установ стали нацистська пропаганда
«нового порядку» за допомогою різнопланових виставок, систематизація та зби-
рання історичних і мистецьких експонатів, урізноманітнення «культурного до-
звілля» німецьких військових. Одначе музейні працівники з власної ініціативи
здійснювали ще й науково-дослідну роботу — у липні 1942 р. у Кременчуцькому
краєзнавчому музеї відбувся семінар, у якому взяв участь директор Інституту фо-
льклору УАН професор В. Петров. Серед музейних установ особливу увагу у
зв’язку з масштабами експозиційної діяльності та науково-дослідної роботи при-
вертає створений при Київській міській управі Музей-Архів Переходової доби.
Щотижневі наукові пленуми й семінари перетворювалися на жваві фахові диску-
сії: обговорювали теми з давньої і середньовічної історії України, доби національ-
но-визвольних змагань, голодомор 1932—1933 рр., злочини більшовицької влади
проти церкви, української інтеліґенції [21, с. 45].

Отже, протягом 1941—1944 років німецько-фашистська влада відкрила в Україні
цілу мережу навчальних закладів. Ініціатива у створенні таких закладів належала
значною мірою місцевій українській адміністрації. Німецька окупаційна адміністра-
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ція здійснювала повний контроль та жорстоку ідеологічну цензуру змісту навчання,
пильно наглядала за педагогічними кадрами. Одночасно з організацією мережі сере-
дніх шкіл була відкрита велика кількість училищ, технікумів, різноманітних вузько-
фахових курсів. Загалом, заходи окупаційної влади щодо створення мережі навчаль-
них закладів хоч і були проведені, однак не принесли нацистам бажаних результатів.
Вони були вкрай непослідовними та мали обмежений характер.

Висновки. Німці розглядали освіту як один з інструментів запровадження но-
вого порядку, покладаючи на неї завдання виховання відданих Німеччині «напів-
людей». Офіційна позиція лідерів нацистської Німеччини щодо освітньої сфери
протягом війни змінювалася: від заперечення права слов’ян на освіту до створен-
ня мережі освітніх закладів дошкільного виховання, початкової та середньої шко-
ли, професійної освіти, а згодом і вищої. Поступки в освітній сфері робилися у
зв’язку з виникненням гострої потреби у кваліфікованій робочій силі. Активна ді-
яльність німців у галузі освіти створювала враження зацікавленості окупантів у
національно-культурному відродженні українців і передбачала залучення насе-
лення до добровільного співробітництва. У зв’язку зі зруйнованістю матеріально-
технічної бази, відсутністю уніфікованих стандартів навчального процесу, чіткої
вертикалі управління на обласному чи реґіональному рівнях цілісна система осві-
ти у період окупації на території генеральної області «Київ» і рейхскомісаріату
«Україна» в цілому не з’явилася.

До основних напрямів роботи наукових установ належали збирання, система-
тизація та підготовка вивезення до Німеччини культурних цінностей з окупованої
території, а також науково-дослідна робота. Різнопланові дослідження проводи-
лися безпосередньо німцями за участю українських фахівців з питань, що стано-
вили інтерес для нацистів, але отримані ними результати, на жаль, потрапили до
Німеччини разом зі значною кількістю культурних цінностей.

Соціокультурна політика відігравала другорядну роль у функціонуванні оку-
паційного режиму. Зі встановленням цивільної адміністрації вона зазнала транс-
формації: від заперечення необхідності будь-якого розвитку до певних поступок
українському населенню (соціальне забезпечення, медичне обслуговування, освіта
тощо). Зміст ідинаміка реалізації соціокультурної складової «нового порядку» за-
свідчили неспроможність німецької бюрократичної машини гнучко реагувати на
директиви найвищого керівництва, наслідком чого стали її суперечливість і непо-
слідовність.
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Анотація. Розглянуто проблеми становлення політичних націй у специфічних умо-
вах пострадянської трансформації. Визначено роль національної ідеї та формування
громадянського суспільства у цьому процесі, проаналізовано позитивні та негативні
аспекти його здійснення.
Ключові слова: політична нація, національна ідея, громадянське суспільство, полі-
тичні трансформація та консенсус, ментальність, недержавні організації, Співдруж-
ність незалежних держав, Європейський Союз.

Аннотация. Рассматриваются проблемы становления политических наций в спе-
цифических условиях постсоветской трансформации. Определяется роль националь-
ной идеи и формирования гражданского общества в этом процессе, анализируются
положительные и отрицательные факторы его осуществления.
Ключевые слова: политическая нация, национальная идея, гражданское общество,
политические трансформации и консенсус, ментальность, негосударственные органи-
зации, Содружество независимых государств, Европейский Союз.

Abstract. Thе article describes problems of political nations arising in specific conditions of
post-Soviet transformation, identifies role of national idea and civil society in this process,
analyzes positive and negative aspects of its realization.
Key words: political nation, national idea, civil society, political transformation and
consensus, mentality, non-governmental organisations, Commonwealth of the Independent
States, European Union.

Постановка проблемы. Нормальное существование современного государст-
ва невозможно без решения целого ряда проблем по обеспечению эффективного
функционирования системы демократических общественных институтов, среди
которых для постсоветских стран особое значение имеет решение проблемы фор-
мирования политической нации. В этой связи важнейшее научно-практическое
значение имеет изучение и обобщение генезиса такой нации, мирового опыта ее
существования в разных странах.

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Изучение проблемы
политической нации имеет особую актуальность для совершенствования полити-
ческой системы современной Украины. Подтвержением этого является большое
число научных разработок украинских исследователей, среди которых необходи-
мо обратить внимание на публикации Н. Оживана, М. Розумного, Л. Лойко,
А. Корниевского и др. авторов. В сентябре 2012 года в Национальном институте
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стратегических исследований была проведена конференция «Украинская полити-
ческая нация: институционные и социокультурные факторы формирования». Так,
как в Украине, в России и других станах СНГ проблема формирования политиче-
ской нации занимает важное место в научных исследованиях. Однако они замы-
каются в пределах анализа конкретики каждого государства без достаточного со-
поставления с практикой других постсоветских стран, что не позволяет выделить
общие закономерности и проблемы формирования политических наций после до-
стижения независимости.

Цель статьи — исследование национальных подходов к становлению полити-
ческой нации в отдельных постсоветских странах, выделение общих трудностей
этого процесса, обоснование общих объективных и субъективных предпосылок
его реального претворения в жизнь для построения отвечающего мировым пара-
метрам общественного организм.

Основные результаты исследования. Политическая нация — специфический
феномен политической ситуации в обществе, когда в нем существует необходи-
мость на основе консенсуса преодолеть существенные различия между отдельны-
ми группами населения, политическими силами по национальным, ментальным,
внутри- или внешнеполитическим вопросам. В этой связи в наиболее развитых и
стабильных государствах необходимость формирования политической нации не
стояла на порядке дня до тех пор, пока существовал «переваривающий котел» для
относительно небольшого количества иммигрантов. И наоборот, — с конца прош-
лого столетия резкое увеличение процентного содержания новых граждан иной
национальности и вероисповедывания в США, ФРГ, Франции и других развитых
странах выдвинуло проблему формирования политической нации на передний
план их общественной жизни.

 Характерным явлением для периода существования царской России и СССР
было массовое перемещение по их территории инонациональных групп населе-
ния, вследствие чего к моменту развала Советского Союза в новых независимых
государствах имелось значительное число граждан некоренной национальности с
иными ментальностью, языком и конфессиональной принадлежностью. Общим
явлением для первых лет независимости для стран центральноазиатского и кавка-
зского регионов стала их массовая эмиграция, что резко повысило уровень преоб-
ладания в государстве титульных наций (кроме Казахстана, где число казахов
лишь немногим превышает половину населения страны). Особенно пестрым явля-
ется национальный и религиозный состав населения Российской Федерации, что
проявилось и в ее административном устройстве — наличии в составе федерации
21 республики, семи краев, 49 областей, одной автономной области и 9 автоном-
ных округов. [1, с. 80]

При рассмотрении данной проблемы необходимо учитывать роль таких исход-
ных предпосылок формирования политической нации, как необходимость присупа
к данному процессу или ее отсутствие, а также возможность его осуществления.

В этом отношении весьма характерным примером являются три прибалтийские
республики. В этих странах особенно сильно проявлялась национальная идея воз-
вращения независимости, в последние годы перед распадом СССР активно дейст-
вовали массовые оппозиционные негосударственные организации. Значительную
роль сыграл и внешний фактор. В соответствии с Европейскими соглашениями о
конвергенции с ЕС первой половины 1990-х годов Эстония, Латвия и Литва фак-
тически получили гарантии вхождения в этот союз, однако при обязательном вы-
полнении так называемых Копенгагенских условий сближения с европейскими
политическими и экономическими критериями. При этом Европейская комиссия
ежегодно контролировала выполнение задач политической и экономической
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трансформации по показателям прогресса в области гражданского общества, ры-
ночных реформ, упрочения демократии и т.д. [2, с. 384—385; 3]. Вступление этих
трех стран в ЕС в 2004 году свидетельствовало об унификации их политической и
экономической природы с другими странами этого интеграционного обьединения.
Консенсус по основным политическим и экономическим вопросам среди граждан
трех стран (довольно значительные группы русскоязычных апатридов с молчали-
вого согласия ЕС исключены из политической жизни этих государств) устраняет
необходимость формирования в Прибалтике политических наций.

Очевидно нет необходимости в создании политической нации также и в Арме-
нии. Эта страна характеризуется высоким уровнем этно- конфессионального и
ментального единства населения (98 % граждан являются армянами, в стране им-
перативно доминирует Армянская григорианская церковь). Армянское общество
объединено специфической национальной идеей — отстаиванием права на терри-
торию Арцаха — Нагорного Карабаха, отторгнутого в начале 1990-х годов от
Азербайджана. Процесс формирования политической нации пришелся в этой
стране на период бурных политических событий первого пятилетия независимого
развития, после чего потребность в ней отпала. Существенным фактором консен-
суса в государстве является продвижение по пути того формирования гражданс-
кого общества, успехи которого среди стран СНГ получили самую высокую оцен-
ку со стороны западных государств и эспертов (USAID США, А.Ишканиан,
С. Мартиросян и др.) [4].

В настоящее время по разным причинам трудно высказаться однозначно о не-
обходимости создания политических наций в таких государствах, как Азербай-
джан, Туркменистан и Белоруссия. Для этих стран характерен весьма высокий,
хотя и различный уровень авторитаризма, в связи с чем потребность в формиро-
вании такой нации (или ее отсутствие) может проявиться только после сущест-
венного продвижения по пути демократизации общественной жизни.

В этих странах нет весомых причин для противостояния граждан по национа-
льным или религиозным мотивам, а оппозиционные силы практически устанены
из общественной жизни или полностью (в Туркменистане), или весьма слабы (в
Азербайджане) при их относительно большей активности в Белоруссии. Поэтому
в Туркменистане в обозримом будущем вряд ли возникнет политическое противо-
стояние. Партия «Ени Азербайджан» пользуется поддержкой основной массы на-
селения, для реального повышения весомости других партий (блок «Азадлыг»,
партия «Мусават» и др.) нет прежде всего достаточной экономической базы, ко-
торой обладает руководство страны во главе с президентом И. Алиевым благодаря
доходам от экспорта энергоносителей.

При всей критике режима А. Лукашенко со стороны западных и даже российс-
ких экспертов и политиков необходимо признать, что он пользуется поддержкой
населения. Белорусский народный фронт, многочисленные группы диссидентов,
негосударственные организации и другие оппозиционные силы разобщены, их
лидеры периодически подвергаются репрессиям, они не могут сформулировать
достаточно убедительне альтернативные программы преобразования белорусско-
го общества. Серьезно, с учетом мнения сторонников и противников существую-
щего режима вопрос о политической нации в Белоруссии до сих пор не прораба-
тывался, поэтому высказаться за ее наличие уже сейчас (даже при наличии
преобладающего среди населения консенсуса в поддержку А .Лукашенко и суще-
ствования в то же время значительного числа его противников) не представляется
возможным. Необходимость политической нации или ее отсутствие может возни-
кнуть после демократической трансформации политической и экономической си-
стем этого государства.
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Тот же авторитаризм загоняет в подполье необходимость формирования поли-
тических наций в Узбекистане и Таджикистане. Вместе с тем в обеих странах по-
дспудно существуют специфические предпосылки для дестабилизации общества,
связанные с противоборством кланов (ташкентский, самаркандский и ошский
кланы в Узбекистане, северный и южный — кулябский кланы в Таджикистане).
Таджикистан входит в число двадцати наименее развитых стран мира, а Узбекис-
тан уже более десяти лет не сообщает о своих экономических показателях — та-
кой крайне низкий уровень доходов населения естественно подрывает устойчи-
вость правящих режимов. К этому необходимо добавить скрытое недовольство на
бытовом уровне необходимостью массовой отправки членов семей на заработки
за границей, а также постоянную угрозу религиозного экстремизма, поддержива-
емого из Афганистана и ряда других исламских стран. В Таджикистане это по-
дрывает некое подобие существования политической нации, которая возникла во
второй половине 1990-х годов в результате своеобразного компромисса в общест-
ве в качестве реакции населения на ужасы гражданской войны первых лет после
провозглашения независимости страны.

Весьма показательным является опыт демократичских преобразований в
Кыргызстане. Первый президент этой республики А. Акаев стремился предста-
вить мировому сообществу образ Кыргызстана как «острова демократии» на
постсоветском пространстве, что в целом было принято Западом (свидетельст-
вом этого является принятие страны в Мировую организацию торговли первой
из стран СНГ). Оказалось, однако, что навязывание демократии и рыночных
основ хозяйствования сверху без длительного периода эволюционного разви-
тия приводит только к отрицательным результатам. Несбалансированная либе-
рализация политического режима привела лишь к резкому усилению противо-
речий в обществе, ужесточению противостояния кланов, обострению межна-
циональной борьбы между кыргызами и довольно значительной узбекской ди-
аспорой, резким ослаблением и без того невысокого экономического потенци-
ала страны. Характерно, что свою дестабилизирующую роль сыграли и много-
численные неправительственные организации, и неконтролируемые органы
массовой информации. За пять лет после свержения прежнего режима в Кыр-
гызстане уже сменились три президента, не была достигнута необходимая ста-
бильность политической и экономической жизни. В этих условиях формирова-
ние политической нации является важнейшей задачей, приступить к
осуществлению которой пока еще мешают нерешенные проблемы первичной
стабилизации общественной жизни страны.

Необходимость формирования политической нации особенно актуальна для
Республики Молдова. Это связано как со значительным процентом нетитульных
наций (по последнй переписи 2004 года молдаване составляют 76,8 % населения,
украинцы — 8,4 %, россияне — 5,9 % и другие национальности — 8,9 % [5]), так
и с практически равным противостоянием политических сил в стране — комму-
нистов и либерально-демократической коалиции. Реализация такой необходимос-
ти в настоящее время затруднена в связи с бескомпромиссным расколом общества
на две приблизительно полярные группы — сторонников независимости Молдовы
или объединения с Румынией, которая наряду с Россией (в основном через подде-
ржку Приднестровской Молдавской Республики) оказывает политическое влия-
ние на внутреннюю ситуацию в стране. Идея политической нации также уступает
первостепенной задаче — выживания в условиях крайне сложной экономической
ситуации, вызывающей значительный отток гастарбайтеров в Россию (их только
зарегистрированные переводы в 2012 году равнялись 13 % внутреннего валового
продукта страны [6]). В Молдавии фактически сформировались две национальные
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идеи — независимости и интеграции с родственным членом ЕС, что исключает
обеспечение консенсуса в обществе.

Наибольшее противоречие между необходимостью и реальным продвижением по
пути формирования политических наций существует в таких многонациональных и
поликонфессионных государствах, как Республика Казахстан и Российская Федера-
ция. Правда, за два десятилетия независимости в обеих странах удалось смягчить
опасности сепаратизма, а также противостояния между православием и исламом
(кроме Северного Кавказа, где слабеющие террористические группировки до сих пор
используют религиозные лозунги). В то же время полностью сохраняются сущест-
венные различия в мировосприятии, ментальности, бытовых обычаях и политических
склонностях различных групп граждан. Специфическую роль имеет экономический
фактор — получение государством огромных доходов от экспорта энергоносителей и
сохранением значительных разрывов в доходах олигархов и основной массы населе-
ния. Все это ведет к латентному противостоянию, разобщенности общества, что при
обострении экономической или политической ситуации может привести к обостре-
нию конфликтной ситуации каждой из рассматриваемых стран. Несмотря на длите-
льные усилия, в обеих странах до сих пор не утвердилась приемлемая национальная
идея, как объединяющая идеологическая база жизни общества.

 Главной предпосылкой реального создания политических наций в обеих госу-
дарствах является достижение общественного консенсуса при сохранениия ука-
занных выше различий, что возможно только на основе формирования в них гра-
жданского общества, базирующегося на последовательно демократических
принципах. И в России, и в Казахстане государством проводятся мероприятия по
расширению демократических начал общественной жизни, однако, по зарубеж-
ным оценкам и мнению местных независимых экспертов, они носят преимущест-
венно имитационный характер [7—11].

 В этом отношении особенно характерен пример «путинских» преобразований
политической жизни России последнего периода. Еще при президенте Д. Медве-
деве при его администрации был образован специальный совещательный совет по
гражданскому обществу (кстати, часть его состава демонстративно вышла из это-
го органа после возвращения на президентский пост В. Путина). В числе демокра-
тических преобразований также снижение процента избирателей, который обес-
печивает прохождение в парламент менее авторитетных партий, в том числе и
оппозиционного характера. Усилен контроль над избирательным процессом, в том
числе и с использованием новейших технических устройств. Оппозиция получила
право на проведение митингов и других разрешенных мероприятий в Москве и на
всей территории России. Оппозиционные средства массовой информации могут
преследоваться только в юридически предусмотреных случаях и исключительно
по решению судебных органов.

Все эти мероприятия центральной власти не привели, однако, к реальному
продвижению к гражданскому обществу, тому консенсусу в нем, который позво-
лил бы приступить к возникновению необходимых предпосылок построения по-
литической нации. Действия оппозиции разобщены, они ограничились влиянием
на наиболее креативную часть населения, не получив поддержки у основной мас-
сы «молчаливых» граждан. Тем не менее нельзя не признать, что публичные выс-
тупления оппозиции приобрели в последние годы массовый характер. При этом
становится все более ясным, что доминантным фактором размежевания в россий-
ском обществе все сильнее становятся политические мотивы, потеснившие роль
национальных, религиозных, ментальных и других факторов.

Опыт других постсоветских стран после обретения независимости имеет важ-
нейшее значение для Украины. Естественно, что соотношение предпосылок, фак-
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торов и возможностей формирования политической нации в нашей стране имеет
специфические отличия от их проявления в соседних государствах и требует бо-
лее углубленного и обширного исследования, выходящего за рамки данной разра-
ботки. Укажем только, что, по нашему мнению, для Украины в данном вопросе
особое значение имеет не национальный фактор, а исторически сложившиеся раз-
личия в ментальности населения запада, востока и юга страны; наличие религиоз-
ного раскола при приблизительно равном соотношении сторонников Киевского и
Московского патриархата, а также греко-католической конфессии; резкое разме-
жевание «западных» и «восточных» внешнеполитических симпатий населения.

Выводы. Процесс становления политической нации в Украине должен реали-
зовываться с учетом особенностей исторического и общественно-политического
развития украинского общества. Это, однако, не умаляет значение уже имеюще-
гося опыта других стран, рассмотренного в данной статье. Основные выводы из
этого опыта, которые имеют существенное значение и для Украины, сводятся к
следующему:

— необходимость формирования политической нации имеется в странах с на-
личием тех существенных различий между отдельными группами граждан и по-
литическими силами, которые не позволяют обеспечить стабильное развитие об-
щества на основе консенсусного «общественного согласия»;

— достижение такого консенсуса, а следовательно, и создание реальных пред-
посылок для перехода к формированию политической нации требует становления
гражданского общества на базе последовательного наращивания демократических
основ общественного развития в их действенных, а не имитационных проявлениях;

— при этом начало формирования политической нации не относится к завер-
шению оформления гражданского общества, более того — это двуединый про-
цесс, когда реальные элементы такого общества и политической нации взаимно
положительно влияют друг на друга, поэтапно закрепляя прогрессивные достиже-
ния в общественной жизни каждой страны;

— демократизация, строительство гражданского общества и формирование
политической нации не может быть обеспечено копированием некоего единст-
венного (практически только христианского англосаксонского или евроконти-
нентального) эталона, они должны опираться лишь на общие основы этих про-
цессов при императивном учете специфики каждой страны. Украина,
например, имеет несомненно более высокий уровень демократии, чем боль-
шинство других стран — участниц СНГ с авторитарным режимом власти, в то
же время у нее более сложные проблемы в области религиозной толерантнос-
ти, чем в России или Казахстане. Безотносительно к теме статьи можно указать
на фундаментальное исследование возможностей построения гражданского
общества в мусульманских странах, проведенное группой исламских ученых
[12]. Их выводы сводятся к тому, что демократические процессы в таких госу-
дарствах должны не только существенно отличатся от «эталонных» западных
образцов, но и максимально ориентироваться на конкретные условия каждого
государства, не копируя полностью даже наиболее «светскую» модель общест-
венного устройства Турции.

Для построения политической нации особое значение имеет также экономиче-
ский фактор — стабильное и прогрессивное развитие национального хозяйства.
Существование на грани выживания или ухудшение жизненного уровня предста-
вляют собой дополнительный фактор дестабилизирующего воздействия на комп-
ромисс в обществе.

Дальнейшие исследования данной проблемы, по нашему мнению, должны
быть сосредоточены на анализе всего комплекса демократических преобразова-
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ний в Украине с учетом аналогичных процессов как в мире, так и в регионе СНГ.
Особое значение может иметь наработка идей о предпосылках общественного
консенсуса по имеющимся в стране острым проблемам общественной жизни, уст-
ранение или ослабление которых положительно скажется на формировании укра-
инской политической нации.
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ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ
В УКРАЇНІ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ

Анотація. Проаналізовано питання визначення поняття «політична нація» та його
відмінність від поняття «етнічна нація». Досліджено основні фактори щодо формування
в Україні на сучасному етапі національної ідеї та, своєю чергою, політичної нації.
Ключові слова: політична нація, етнос, права людини, національні меншини.

Аннотация. Анализируются вопросы определения понятия «политическая нация» и
его отличие от понятия «этническая нация». Изучаются основные факторы форми-
рования в Украине на современном этапе национальной идеи и, в свою очередь, поли-
тической нации.
Ключевые слова: политическая нация, этнос, права человека, национальные мень-
шинства.

Abstract. It is dealt with analyses of the problem of «political nation» definition and its
distinction from the definition «ethnic nation». Basic factors on formation of modern
Ukrainian national idea and in its turn political nation are discussed.
Keywords: political nation, ethnos, human rights, national minorities.

Постановка проблеми. Становлення в Україні політичної нації є важливою
передумовою консолідації роз’єднаного суспільства нашої держави. На ній зосе-
реджує свою увагу ряд науковців, розглядаючи її як у контексті співіснування ет-
нічних груп, так і соціальних прошарків, а також звертають увагу на проблему
співіснування в єдиній державі реґіонів із різною історією й традиціями [1—5].
Незважаючи на значну увагу до проблеми національної консолідації в Україні у
період державотворення чіткого механізму розбудови політичної нації із практич-
ними рекомендаціями на близьку перспективу вироблено так і не було.

Мета статті — узагальнити уявлення про політичну націю, окреслити бачення
шляхів її формування з урахуванням особливостей сучасного розвитку України.

Основні результати дослідження. Заслуговує на увагу думка науковців, які
розглядають політичну націю, на відміну від нації етнічної як багатоетнічну спі-
льноту, що історично склалася в межах однієї держави, об’єднану спільними ко-
рінними інтересами і великою метою, яка згуртовує і надихає всі етноси на її до-
сягнення в ім’я піднесення і процвітання країни, утвердження гідного її місця в
світі. Адже саме так слід, на наш погляд, розуміти те, що включає поняття «націо-
нальна ідея».

Водночас без міжнаціонального порозуміння і створення умов комфортного
співіснування представників різних національностей у єдиній державі неможливі
ні формулювання національної ідеї, ні становлення політичної нації. Виходячи із
цього, метою даної статті є виробити на основі аналізу українського досвіду сус-
пільно-політичного життя у період незалежності конкретні пропозиції, спрямовані
на формулювання національної ідеї та формування української політичної нації.

Так, найвищою метою політичної нації є:
— створення усім народам і народностям, які населяють дану країну, зокрема

тим, кого в українській Конституції визначають як «національні меншини», необ-
хідних умов для збереження їхньої ідентичності і повноцінного соціального та на-
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ціонального розвитку в складі багатонаціональноі держави, утвердження гармо-
нійних, толерантних відносин між ними;

— урахування об’єктивного становища як титульної, провідної нації, так і ко-
жного етносу, їх внеску у становлення і розвиток своєї держави;

— захист малочисельних народностей на основі рівності і суворого дотриман-
ня їхніх прав й інтересів; ґарантування всім громадянам можливості вільного ви-
бору мови спілкування, виховання, навчання і творчості.

Світовий досвід переконливо свідчить, що поліетнічне суспільство може бути
консолідоване і успішно розвиватися лише на вищевказаних засадах. Практично
всі сучасні держави є багатоетнічними за винятком дуже невеликої кількості. За
різними оцінками, в світі в даний час налічується від 6 до 10 тисяч етносів, тоді як
держав — близько двохсот. 193 з них є членами Організації Об’єднаних Націй. Не
в усіх багатонаціональних державах міжетнічні (міжнаціональні) відносини скла-
далися і складаються без проблем, що, як правило, зумовлено історичними умо-
вами їх становлення.

Нині доводиться спостерігати інтенсифікацію міґраційних процесів, що вно-
сить непрості моменти в політичне і соціальне життя країн, які ще недавно були
фактично моноетнічними. Прикладом може бути Франція, країна, в якій чисель-
ність громадян арабського походження стрімко збільшується, значну частину її
населення складають вихідці з колишніх колоній. Або, наприклад, Федеративна
Республіка Німеччина, в якій на 2011 р. налічувалося близько 1,607 млн вихідців
із Туреччини, а також багато наших співвітчизників, громадян інших пострадян-
ських держав, зокрема 195,31 тис. вихідців із РФ та 123,3 тис. з України [6, с. 170].
Міжнаціональні відносини в сучасних державах провокують прагнення населення
окремих, переважно моноетнічних, утворень виділитися з багатонаціональної
держави. Можемо спостерігати боротьбу окремих реґіонів у низці держав за відо-
кремлення. Це зокрема, Придністровська Молдавська Республіка у сусідній із
Україною Молдові, боротьба басків в Іспанії та ірландців у Об’єднаному Королів-
стві Великій Британії та Північної Ірландії. Усього на даний час налічується бли-
зько 50-ти вогнищ сепаратизму в різних частинах світу.

Сепаратистські настрої зумовлені, як правило, порушеннями прав людини і на-
родів. До того ж, у їх основі часто лежать не лише етнічні проблеми, а й етнорелі-
гійні (етноконфесійні) чинники, що посилює гостроту ситуації.

У світовій практиці вирізняються два протилежні підходи до проблеми форму-
вання політичної нації:

— перший, що ґрунтується на пріоритеті прав людини і громадянина, виклю-
чаючи будь-яку дискримінацію за національною, конфесійною, мовною чи іншою
ознакою;

— і другий, прихильники якого прагнуть утвердити, закріпити на конституцій-
ному рівні і в повсякденній практиці за однією, «корінною», «титульною», нацією
статус фактично панівної з наданням їй «преференцій», тобто певних переваг з
можливістю обмеження прав інших етносів. При цьому права нації ставляться
вище, підносяться над правами людини й особистості.

У наш час переважає, принаймні в більшості країн Західної Європи, тенденція
— ставити на перший план права людини. Саме за порушення прав і свобод гро-
мадян, як відомо, найбільше пред’являється претензій європейськими інституція-
ми до нашої країни. Протягом 2001—2012 років до Страсбурзького суду з прав
людини звернулися 906 громадян нашої країни. За рішеннями цього суду та на
виконання його ухвал за рішеннями українських судових органів громадянам, чиї
позови було задоволені, виплачено в цей час майже 147 млн грн компенсацій за
порушені права [7].
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Становлення політичної нації як суспільного явища не є одномоментним ак-
том. Було б помилкою уявляти справу так, що ось утворилась якась багатонаціо-
нальна держава чи союз держав, і в них одразу ж з’являється, так би мовити, в го-
товому вигляді єдина політична нація. Формування такої спільноти — це процес,
характер і тривалість якого визначаються конкретними історичними умовами.

Варто навести приклад становлення й існування такої унікальної інтернаціона-
льноі спільноти, якою був радянський народ. Цей соціокультурний феномен за-
слуговує на увагу. Варто зазначити, що за усіх проблем, яких за часів існування
Радянського Союзу було чимало, зокрема в національно-державному будівництві,
в СРСР не зникло жодної народності, жодної мови, національної культури, а бага-
то народностей не лише зберегло свою самобутність, а й уперше у своїй історії
здобуло власну писемність. Природним у такій багатонаціональній країні було
перетворення російської мови на мову міжнаціонального спілкування, що відкри-
ло доступ усім народам Радянського Союзу до надбань не тільки великої російсь-
кої, а й світової науки і культури. В цьому плані й для нашого народу українсько-
російська двомовність є великим досягненням1.

Окремо слід відмітити, що з утворенням Радянського Союзу, сформуванням
небаченої раніше спільноти — «радянський народ» було започатковано також
становлення і утвердження принципів нової — соціалістичної цивілізації, яка вті-
лила в собі кращі риси східнослов’янської й інших цивілізацій — колективістські,
гуманістичні засади: общинність, солідарність і взаємодопомогу, високу мораль-
ність і духовність, поважне ставлення до людини, до всіх націй і народностей, до-
броту і справедливість, порядність і милосердя, те, що сьогодні називають толе-
рантністю, в тому числі й у міжнаціональних відносинах.

Зрозуміло, що зруйнування союзної держави — СРСР спричинило до згасання
й такої спільноти, по суті політичної нації, якою був радянський народ. Водночас
перед новими багатонаціональними державами, що утворилися на теренах Радян-
ського Союзу, в тому числі й перед Україною, постала проблема формування но-
вих політичних націй.

Складність процесу становлення політичної нації в нашій країні зумовлена ни-
зкою чинників, у тому числі об’єктивними історичними обставинами, про які слід
узагальнено вказати:

— Україна — держава поліетнічна: в ній, за даними останнього Всеукраїнсько-
го перепису 2001 р., проживали представники більше ста (в пресі називають циф-
ру — близько 140) націй і народностей. Поряд з українцями (за даними перепису
— 77,8 %), росіянами (17,3 %), тут представлені кримські татари, болгари, молда-
вани, білоруси, угорці, поляки, євреї та інші етноси [8];

— протягом кількох віків різні реґіони нинішньої України перебували в складі Ро-
сійської, Австро-Угорської імперій, Радянського Союзу, Польщі та інших держав, що
зумовило неоднаковий менталітет навіть у представників провідної — української
етнічної нації, про що свідчить наявність різних діалектів української мов.

У нашому суспільстві, через відомі причини, гостріше, ніж в інших пострадян-
ських країнах відчуваються відмінності у ставленні до багатьох історичних подій,
в оцінці діячів минулого, особливо подій періоду Великої Вітчизняної війни;

Через двадцять з лишком років після антисоціалістичного перевороту кінця
1980-х — початку 1990-х рр., позначених глибокою, всеосяжною, в тому числі мо-
ральною, кризою, падінням у вітчизняній економіці, погіршенням життя мільйонів
людей, збільшується кількість тих, хто негативно ставиться до зміни суспільно-
політичного ладу і вектора соціально-економічного розвитку країни. За даними до-
                     

1 Авторська позиція, — ред.
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сліджень, які щороку проводяться Інститутом соціології НАН України, питома вага
тих, хто не сприймає капіталістичний шлях розвитку, помітно перевищує кількість
прихильників капіталізму і продовжує збільшуватись. У 2000 році прихильників
капіталізму в Україні підтримали 17,9 % учасників досліджень, у 2010-му — 11,4, у
2012-му — 8,9 %. Водночас на підтримку прихильників соціалізму висловились у
2012 році 22,9 % респондентів. Причому ця цифра протягом багатьох років залиша-
ється практично незмінною [9, с. 533].

З особливою гостротою відчувається різне ставлення в нашому суспільстві до
проблеми зовнішньополітичного вибору України (вступ України до Європейсько-
го чи Митного союзу, членство в НАТО та ін.). Особливу активність і агресив-
ність виявляють антиросійськи налаштовані сили, які прагнуть налаштувати на-
ших громадян проти північного сусіда і стратегічного партнера, проти всього
російського, в тому числі проти вільного використання російської мови∗.

До цього слід додати значно глибшу, ніж у багатьох державах Європи соціаль-
ну, передусім майнову, диференціацію в нашому суспільстві, зубожіння великих
мас людей одночасно зі збільшенням величезних статків олігархів. У засобах ма-
сової інформації повідомляється, що 50 найбагатших сімей в Україні володіють 80
% внутрішнього валового продукту (ВВП). Водночас більше чверті населення, за
офіційними даними, перебуває за межею бідності [10].

У результаті українське суспільство стає все більш роз’єднаним, розколотим,
причому розкол відбувається, як ми бачимо, за принципом ставлення до корінних
проблем життя країни, і з кожним роком він поглиблюється.

Ситуацію загострює жорстока перманентна боротьба між політичними силами,
які, хоча й часто мають спільну соціально-класову природу, схожу чи навіть одна-
кову зовнішньополітичну орієнтацію, стають непримиренними, безкомпромісни-
ми, коли йдеться про доступ до важелів влади і можливості неконтрольовано роз-
поряджатися. А ЗМІ та українське суспільство дану діяльність влучно назвали
«дерибанити», загальнонародне надбання. Прицьму провокаторами конфліктних
ситуацій, каталізатором загострення протистояння в суспільстві дуже часто ви-
ступають представники радикальних сил у парламенті, свідками чого всі ми є. Ці
сили мають панівні позиції в інформаційному просторі, який фактично віддала їм
влада, в багатьох наукових установах гуманітарного профілю. Вони ведуть інтен-
сивну обробку громадської думки, роздмухують антикомуністичну істерію і ру-
софобію, прагнуть нав’язати суспільству націонал-шовіністичну ідеологію, образ
ворога в особі Росії∗.

Ситуація навколо проблеми становлення в Україні політичної нації складається так:
У преамбулі Конституції України зафіксовано поняття «Український народ —

громадяни України всіх національностей» [11]. Це поняття було включено в Ос-
новний Закон як компромісне після тривалих, гострих дискусій. У принципі воно
співзвучне із загальноприйнятим розумінням політичної нації. У статті 24-й Кон-
ституції України у повній відповідності із засадами демократичної держави, якою
проголосила себе Україна, закріплено неприпустимість будь-яких привілеїв чи
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших пе-
реконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця про-
живання, за мовними чи іншими ознаками [11].

І всупереч цьому певні політичні сили намагаються, а подекуди і офіційна вла-
да, нав’язати суспільству, а також усупереч вимогам статті 15 Основного Закону
держави [11] націоналістичну ідеологію (згадаємо горезвісне гасло періоду пере-

                     
∗ Авторська позиція — ред.∗ Авторська позиція — ред.
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бування на посаді Президента України В. Ющенка: «Одна нація — одна мова —
одна церква»), закріпити в законах статус української етнічної нації як привілейо-
ваної, обмежити громадян у можливості вільно користуватися рідною мовою, у
доступі до посад в органах державної влади і самоврядування∗.

Ці політичні сили понад 10 років саботували під надуманими приводами рати-
фікацію Європейської Хартії реґіональних мов або мов меншин. А коли Хартію,
врешті-решт, було ратифіковано, роблять усе, аби її положення на практиці не ре-
алізувались. Про ситуацію, яка склалася у цій сфері, вірно сказав Президент
України (1994—2005 рр.) Л. Кучма в книзі «Зламане десятиліття»: «Після Майда-
ну В. Ющенко, як він не раз декларував, взявся за «формування нації». Але нічого
з цього не вийшло. Чому? Тому що у свідомості переважної більшості громадян
це рівнозначно утвердженню націоналістичних настроїв. В наших умовах це —
хибний підхід» [12, с. 549].

За потурання нинішньої влади, репрезентованої Партією реґіонів, націонал-
шовіністичні сили стають більш ідеологічно агресивними. Одним із небезпечних
прийомів останнього часу, спрямованих на насильницьку українізацію суспільства,
варто відзначити оприлюднену нещодавно пропозицію «по-новому» вирішити про-
блему визначення етнічної приналежності громадян нашої країни. На сторінках одні-
єї з київських газет можна прочитати таке: «потрібно всіх народжених в Україні пи-
сати в паспорті «українцями» із зазначенням при необхідності (підкр. Авт.) етнічного
походження («українець єврейського походження», «українець російського похо-
дження», «українець молдавського походження» і т. п.»). При цьому, продовжує ав-
тор, — «кожний повинен мати безумовне право не вказувати своє етнічне походжен-
ня, і примушувати його до цього повинно бути суворо заборонено» [13]. У разі, якби
облік етнічного складу населення країни здійснювався за таким принципом, ми б
одержали викривлену картину про національний склад українського суспільства.

Зрозуміло, що в умовах політичної ворожнечі і національної нетерпимості го-
ворити про швидке становлення в Україні повноцінної політичної нації не випа-
дає. Ситуація в країні, необхідність подолання розколу в суспільстві потребує
зважених підходів до таких питань, реального забезпечення рівноправності гро-
мадян незалежно від їхнього етнічного походження, конфесійної приналежності,
мови, якою вони розмовляють, рішучої протидії будь-яким проявам націонал-
шовінізму, ксенофобії та екстремізму.

Особисто у автора є сумніви щодо спроможності нинішньої влади забезпечити
саме такий підхід до формування української політичної нації. Тим більше, що, за
великим рахунком, це пов’язано з необхідністю зміни політичного курсу, суспіль-
но-політичного устрою, без чого сформувати політичну націю як життєздатну ба-
гатоетнічну спільноту вельми проблематично.

Щодо національної ідеї, покликаної цементувати політичну націю, визначати
генеральний напрям її розвитку, то сформулювати її в умовах, у яких опинилася
наша країна (як, утім, і майже всі колишні республіки Радянського Союзу), дуже
важко, якщо взагалі можливо. Варто згадати, як ще на початку 1990-х рр. Прези-
дент Російської Федерації Б. Єльцин з притаманними йому розмахом і категорич-
ністю спеціальним указом поставив завдання, щоб протягом року було сформу-
льовано національну ідею для Росії. Відтоді минуло 20 років, однак «національна
ідея» для Росії так і не з’явились.

В Україні подібне завдання й не ставилося*. В країні, що перебуває в глибокій
системній кризі, де утвердився наскрізь корумпований режим, дикий, бандитсь-

                     
∗ Авторська позиція — ред.
* Авторська позиція — ред.
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кий капіталізм, досі немає чітко сформульованої, розрахованої хоча б на серед-
ньострокову перспективу програми розвитку, не можна всерйоз говорити про на-
ціональну ідею, а відтак і про сформовану політичну націю.

Заради розв’ язання проблеми вироблення національної ідеї є нагально необ-
хідним виробити сучасну, яка б ураховувала інтереси всіх націй і народностей
нашої багатонаціональної держави, національну політику. Вона повинна ґрунту-
ватися на конституційних положеннях про рівність прав усіх громадян незалежно
від їхньої етнічної приналежності та інших обставин, недопущенні проявів дис-
кримінації на цьому ґрунті, національної чи релігійної нетерпимості, здійснення
якої сприятиме консолідації нашого суспільства, становленню повноцінної полі-
тичної нації.

Висновки. Стан справ у сфері міжнаціональних відносин, необхідність згурту-
вання нашого суспільства, сформування повноцінної політичної нації настійно
вимагають вироблення сучасної української національної політики. Вагомий вне-
сок у цю важливу справу покликані зробити вітчизняні науковці поглибленими
дослідженнями процесів, що відбуваються в українському суспільстві, зокрема у
сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, духовній сфері, шляхів подолання
відмінностей у соціально-економічному розвитку різних регіонів як передумови
консолідації нашого суспільства, ролі держави, громадянського суспільства, соці-
альних інститутів, сучасних засобів впливу на свідомість людей у формуванні за-
гальнодержавної ідентичності, доцільності, очікувань і ризиків федералізації
України та інших актуальних проблем.
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Abstract. The article analyzes the current Ukrainian legislation on local self-government, its
shortcomings. It is provided suggestions for reforming local self-government in Ukraine based
on the European experience.
Key words: reform of Government, local authorities, local self-government, law,
referendum.

Постановка проблеми. Одним із вагомих чинників формування будь-якої на-
ції є здатність спільноти людей до самоорганізації. Така самоорганізація переду-
сім виявляється в межах природної громади — тобто жителів одного населеного
пункту, її спроможності самостійно вирішувати питання місцевого значення. Ли-
ше сильні і самодостатні місцеві громади мають шанс ефективно взаємодіяти між
собою і є основою будь-якого демократичного державного утворення. Тому од-
ним із «стовпів» державного управління у розвинутих демократичних державах
поряд із принципом розподілу влад є наявність незалежного від центральної влади
місцевого самоврядування. Останнє у свою чергу розглядається не лише як мож-
ливість брати участь у вирішенні ключових соціально-економічних та інших пи-
тань на місцях, а й здійснювати ефективний контроль за діяльністю виборних ор-
ганів влади.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти функціонування
місцевого самоврядування в Україні досліджували такі українські науковці, як
Б. П. Андресюк, О. В. Батанов, В. І. Борденюк, В. С. Куйбіда, М. О. Поживанов,
В. В. Трояновський, О. Ф. Фрицький та багато ін. Однак комплексного дослі-
дження щодо механізмів реформування місцевого самоврядування в Україні і чіт-
ких пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства досі не зробле-
но, тому ця проблема потребує подальшого теоретичного дослідження і практич-
ного розв’язання.

Мета статті — аналіз чинного українського законодавства з питань місцевого
самоврядування, виявлення його недоліків і внесення пропозицій щодо реформу-
вання місцевого самоврядування в Україні на основі європейського досвіду.

Основні результати дослідження. Питання про необхідність формування сис-
теми органів місцевого самоврядування в Україні, незалежних від органів держа-
вної влади, постало вже в період суверенізації України на хвилі демократичних
змін кінця 80-х років ХХ ст. Відповідні зміни до законодавства також було внесе-
но ще до здобуття Україною незалежності. Так, згідно зі ст. 1 Закону УРСР «Про
місцеві Ради народних депутатів і місцеве та регіональне самоврядування» від
7.12.1990 р. місцеве самоврядування розглядалося як територіальна самоорганіза-
ція громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які во-
ни обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів
України та власної фінансово-економічної бази, а органами місцевого самовряду-
вання було визнано сільські, селищні, міські Ради народних депутатів [1].

Водночас Закон передбачав наявність і реґіонального самоврядування в Украї-
ні, органами якого згідно зі ст. 2 Закону були районні та обласні Ради народних
депутатів. Серед позитивів нового Закону було запровадження інституту комуна-
льної власності, право розпоряджатися якою цілковито належало місцевим радам,
відокремлення місцевих бюджетів від державного бюджету та ін., що безпосеред-
ньо можна розглядати як започаткування місцевого самоврядування в Україні.

У свою чергу, згідно зі ст. 1 Закону України «Про формування місцевих орга-
нів влади і самоврядування» від 3.02.1994 р. [2], органами місцевого самовряду-
вання в Україні було визнано сільські, селищні, районні, міські, районні у містах
та обласні Ради. Проте норми цього Закону суперечили основоположному прин-
ципу місцевого самоврядування — незалежності від органів влади вищого рівня.
Про це, зокрема, свідчить положення частини другої ст. 5 Закону, згідно з яким
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«рішення Рад, які суперечать законодавству або прийняті з порушенням передба-
ченої законом процедури, скасовуються: обласних, районних, міських (міст рес-
публіканського та обласного підпорядкування), районних у містах Рад — Верхов-
ною Радою України; міських (міст районного підпорядкування), селищних і
сільських Рад — місцевою Радою вищого рівня. Ця норма свідчить про відсут-
ність на той час місцевого самоврядування в класичному розумінні, коли тільки
суд може скасувати рішення місцевої ради через порушення нею норм Конститу-
ції та інших законів держави. Фактично, органи місцевого самоврядування продо-
вжували за радянським взірцем залишатися складовою вертикалі державної влади.

На вказані недоліки чинного законодавства неодноразово вказували як закор-
донні, так і вітчизняні експерти. Саме тому Конституція України від 28 червня
1996 р. у ст. 7 закріпила визнання й ґарантування місцевого самоврядування [3],
деталізувавши відповідні норми у розділі ХІ «Місцеве самоврядування». Відпові-
дно до частини першої ст. 140 Основного Закону «місцеве самоврядування є пра-
вом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сіль-
ську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати
питання місцевого значення в межах Конституції і законів України». Згідно з час-
тиною другою ст. 144 Основного Закону «рішення органів місцевого самовряду-
вання з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у
встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду». Така норма
уже цілком відповідає тій практиці місцевого самоврядування, яка склалася в де-
мократичних правових державах.

Одним із провідних принципів, на яких базується місцеве самоврядування в
країнах Європи, є принцип субсидіарності, що передбачає вирішення будь-яких
питань на найнижчому рівні. Органи та інституції вищого рівня залучаються лише
тоді, коли питання вирішити місцевими силами неможливо або вирішується воно
неефективно. За таких умов ідеться про делегування повноважень нижчих органів
вищим. Відповідні принципи закріплено в Європейській хартії місцевого само-
врядування.

Ратифікувавши у 1997 р. Європейську хартію місцевого самоврядування ,
Україна взяла на себе зобов’язання привести національне законодавство у відпо-
відність до її положень [4]. Характерно, що Хартія розглядає право громадян на
участь в управлінні державними справами як один із демократичних принципів, а
держави, які підписали Хартію, переконані в тому, що це право найбільш безпо-
середньо може здійснюватися саме на місцевому рівні. При цьому місцеве само-
врядування, за Хартією, означає право і спроможність органів місцевого самовря-
дування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою
суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого насе-
лення. Принципу субсидіарності відповідають друга та третя частини ст. 4 Хартії.

Зокрема, згідно з частиною другою органи місцевого самоврядування в межах
закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі
сфери їх компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому органу, а
відповідно до частини четвертої муніципальні функції, як правило, здійснюється
переважно тими властями, які мають найтісніший контакт із громадянином. Тобто
місцевим органам належить уся повнота влади, і лише вони можуть делегувати
частину своїх повноважень владному органу вищого рівня. Однією з ключових
норм Європейської хартії місцевого самоврядування є також закріплена у ст. 4
норма про те, що повноваження, якими наділяються органи місцевого самовряду-
вання, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасову-
ватися чи обмежуватися іншим, центральним або реґіональним органом, якщо це
не передбачено законом.
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Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР [5]
розроблявся з метою приведення українського законодавства у сфері місцевого
самоврядування у відповідності до європейських стандартів і з урахуванням норм
Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування. Відповід-
но, визначення місцевого самоврядування більше наближене до того, як воно тра-
ктується Європейською хартією місцевого самоврядування: місцеве самовряду-
вання в Україні — це ґарантоване державою право та реальна здатність
територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську
громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно чи під відповідальність
органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України.

Проте основні положення Закону стосуються саме механізмів забезпечення на-
даних повноважень. Так, згідно з частиною третьою ст. 16 Закону матеріальною і
фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, дохо-
ди місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також
об’єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районнихтаі обласних
рад (Частина третя статті 16, викладена в редакції Закону № 2813-IV від
06.09.2005 р. [6]).

Позитивною новацією Закону є закріплення в ст. 20 норми про те, що держав-
ний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування
може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що пе-
редбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втру-
чання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місце-
вого самоврядування наданих їм владних повноважень. Крім того, відповідно до
ст. 21 обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з
Конституцією та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнно-
го чи надзвичайного стану.

Проте чинний Закон не усунув багатьох недоліків, які фактично зводять нані-
вець багато його прогресивних норм. Відповідно до п. 13 частини першої ст. 1 За-
кону делеговані повноваження розглядаються і як повноваження органів виконав-
чої влади, надані органам місцевого самоврядування Законом, і як повноваження
органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим держа-
вним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад. Тобто чинний Закон
передбачає можливість делегування повноважень як згори донизу, так і знизу до-
гори. Крім того, місцеве самоврядування істотно обмежене в частині формування
доходів місцевих бюджетів і їх витрачання. Зокрема, згідно з частиною першою
ст. 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доходи місцевих
бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел і закріп-
лених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та
інших обов’язкових платежів.

При цьому відповідно до частини першої ст. 62 цього ж Закону держава фінан-
сово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місце-
вих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефектив-
ним витрачанням коштів та належним їх обліком. Вона ґарантує органам
місцевого самоврядування дохідну базу, достатню для забезпечення населення
послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від
закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів пере-
вищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого
бюджету до державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому
Бюджетним кодексом України. Отже, враховуючи чинне законодавство, органи
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місцевого самоврядування фактично не зацікавлені в пошуку додаткових надхо-
джень до місцевих бюджетів, оскільки вони можуть бути спрямовані не на розви-
ток общини, а будуть вилучені до державного бюджету. Така бюджетна політика є
гальмівним фактором на шляху утвердження ефективного та матеріально незале-
жного місцевого самоврядування.

У свою чергу численні заяви політиків та експертів про необхідність зміцнення
матеріального забезпечення громад, надання їм більшої фінансової самостійності
не підкріплюються на рівні законодавства. При цьому бюджетна та податкова ре-
форми ще більше обмежили можливості місцевих громад. Так, відповідно до ст. 1
Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від
20.05.1993 р. зі змінами [7], який діяв до прийняття Податкового кодексу України,
до місцевих податків і зборів належали: збір за парковку автомобілів; ринковий
збір; збір за видачу ордера на квартиру; збір із власників собак; курортний збір;
збір за участь у бігах на іподромі; збір за виграш на бігах; збір з осіб, які беруть
участь у грі на тоталізаторі на іподромі; податок з реклами; збір за право викорис-
тання місцевої символіки; збір за право проведення кіно- і телезйомок; збір за
проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; комунальний
податок; збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі; податок з прода-
жу імпортних товарів; податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від зе-
мельної ділянки.

У свою чергу, чинний Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-
VI [8] істотно зменшив кількість місцевих зборів. Частина перша ст. 10 Кодексу
до місцевих податків відносить податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, та єдиний податок, а відповідно до частини другої цієї ж статті до мі-
сцевих зборів належать: збір за провадження деяких видів підприємницької діяль-
ності; збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір.
Наведений перелік є вичерпним, оскільки установлення місцевих податків та збо-
рів, не передбачених цим Кодексом, забороняється. Отже, після набуття чинності
Податковим кодексом надходження до місцевих бюджетів за рахунок місцевих
податків і зборів стали ще меншими, що є опосередкованим свідченням зміцнення
позицій центральної влади в реґіонах та ослабленням фінансової самостійності мі-
сцевих громад.

Висновки. З огляду на зазначені проблеми місцеве самоврядування в
Україні неспроможне розвиватися належним чином. Реформування місцевого
самоврядування в Україні за європейським взірцем має включати передання до
компетенції органів місцевого самоврядування максимальної кількості повно-
важень, що стосуються соціально-економічного розвитку, охорони довкілля,
культури та інших питань місцевого значення. Одначе такі зміни неможливі
лише за рахунок адміністративно-територіальної реформи та внесення змін до
законодавства з питань місцевого самоврядування в частині розширення пов-
новажень місцевих органів. Реформа повинна мати комплексний багаторівне-
вий характер і включати також зміни до податкового, бюджетного, виборчого
та ін. законодавства:

1. Передача повноважень на місця має супроводжуватися наданням реаль-
них можливостей місцевим органам для їх виконання, передусім матеріальних
і фінансових. Із цією метою доцільно збільшити частку місцевих бюджетів так
чином, що більша частина (понад 50 % усіх надходжень) коштів надходила не
до державного бюджету, а до бюджетів місцевого самоврядування. Відповід-
но, необхідно не лише переглянути кількість місцевих податків і зборів з ме-
тою їх збільшення, а й збільшити відсоткову ставку зарахування до місцевих
бюджетів загальнодержавних податків і зборів. Також збільшення матеріаль-
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них можливостей органів місцевого самоврядування має забезпечуватися за
допомогою передачі до комунальної власності державних підприємств (крім
підприємств стратегічного та військового призначення), які діють на території
відповідної громади; надходжень від приватизації; продажу й оренди землі
тощо.

2. Необхідним є законодавче закріплення положення про можливість викорис-
тання органами місцевого самоврядування принаймні частини дотацій із держав-
ного бюджету на ті потреби, які в даний момент є найактуальнішими для місцевої
громади. Така норма цілком відповідає європейській практиці та передбачена час-
тиною сьомою ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування: «У міру мож-
ливості дотації органам місцевого самоврядування призначаються не для фінансу-
вання конкретних проектів. Надання дотацій не скасовує основоположну свободу
органів місцевого самоврядування проводити свою політику в межах їхньої влас-
ної компетенції».

3. Видається доцільним створити виконавчі органи районних та обласних
рад, підзвітні та підконтрольні лише цим радам, і перерозподілити повнова-
ження між виконавчими органами рад і районними та обласними державними
організаціями таким чином, щоб максимальна кількість повноважень у вирі-
шенні питань місцевого значення була закріплена за виконавчими органами
відповідних рад. (На сьогодні такі повноваження згідно з чинним законодавст-
вом дублюються органами державної влади та органами місцевого самовряду-
вання). У свою чергу державні адміністрації мають зосередитися на контролі за
використанням коштів державного бюджету й мати можливість зупиняти рі-
шення місцевих органів влади з мотивів їх невідповідності Конституції та за-
конам України із подальшим зверненням до суду щодо законності чи незакон-
ності актів місцевого самоврядування. При цьому делегування повноважень
повинно відбуватися знизу догори і лише за умови, що місцева влада не має
можливості здійснити ті чи інші повноваження.

4. Необхідною умовою посилення ефективності місцевого самоврядування є
можливість прийняття рішень із питань місцевого значення безпосередньо
громадою шляхом проведення місцевого референдуму. Відповідно до ст. 38
Основного Закону право на вирішення питань шляхом місцевого (як і всеук-
раїнського) референдуму є конституційним правом громадян України. Водно-
час після прийняття Закону України «Про всеукраїнський референдум» від
06.11.2012 р. [9] Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референду-
ми» [10] втратив чинність. Як наслідок, питання проведення місцевого рефере-
ндуму на даний час законодавчо не врегульоване. Тому прийняття Закону
України «Про місцевий референдум» є вкрай необхідним для забезпечення
конституційного права громадян на вирішення питань місцевого значення за
допомого проведення місцевого референдуму.

5. Важливим елементом забезпечення прав громадян є контроль за діяльністю
виборних органів влади та посадових осіб місцевого самоврядування. У цьому
контексті заслуговує на увагу європейський досвід відкликання посадових осіб
органів місцевого самоврядування, сільських, селищних і міських голів, депутатів
місцевих рад, що також можливо забезпечити шляхом проведення місцевого ре-
ферендуму, включивши відповідні норми до законодавства.

У цілому ж, проведення комплексної реформи місцевого самоврядування з ме-
тою забезпечення права громади самостійно вирішувати питання місцевого зна-
чення і контролю за владою потребує поступового і виваженого підходу та розу-
міння необхідності таких змін як серед широких верств суспільства, так і
представників усіх гілок влади.
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Аннотация. Анализируются социальные предпосылки, которые существуют в укра-
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its development.
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Постановка проблеми. Зважаючи на проголошення позаблокового статусу
України, особливої актуальності набуває проблема її безпеки. Реалізація зазначе-
ної проблеми передбачає розв’язання низки взаємопов’язаних дослідницьких за-
вдань. Зокрема, у контексті націотворчих процесів українського суспільства необ-
хідно переглянути підходи до будівництва сектора безпеки України з урахуванням
тенденцій, які існують у світовому співтоваристві і, зокрема, у Європейському
Союзі (ЄС).

На сьогодні значна частина міжнародних організацій, НАТО та ЄС вже не роз-
різняють оборону і безпеку, називаючи їх сектором безпеки. Сектор безпеки вони
розуміють як сукупність усіх органів і сил, обов’язок яких полягає у захисті сус-
пільства, держави та її інститутів. До його складу належать стрижньові структури,
такі, як збройні сили, правоохоронні органи, воєнізовані формування, органи роз-
відки та безпеки, митна служба, берегова охорона і прикордонна служба, а також
ті інститути, які формулюють, здійснюють і контролюють політику внутрішньої
та зовнішньої безпеки [1, с. 23]. ЄС та Європейська Парламентська Асамблея по-
діляють сектор безпеки на чотири головні складові: оборона, поліція, розвідува-
льні органи та керівництво кордонами [1, с. 23].

Мета статті. Зважаючи на прагнення України стати де-юре членом об’єднаної
Європи, вважаємо за доцільне проаналізувати поняття «сектор безпеки» з метою
його подальшого використання в нашій державі як на законодавчому, так і на док-
тринальному рівнях.

Основні результати дослідження. Ураховуючи світовий досвід, спираючись
на розробки вітчизняних та іноземних науковців, пропонується таке його робоче
визначення: сектор безпеки України — це сукупність державних органів та орга-
нізацій, які покликані ґарантувати безпеку особи, суспільства та держави. Відпо-
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відно до головних видів безпеки, які дістали поширення в нашій державі, пропо-
нується розрізняти три основні елементи сектора безпеки:

— особиста безпека громадян, громадський порядок тощо — забезпечують
правоохоронні органи;

— державна безпека — забезпечують спецслужби;
— військова безпека — забезпечує військова організація України.
Усі без винятку названі елементи сектора безпеки повинні бути реформовані у

річищі націотворчих процесів українського суспільства. Найголовнішим напря-
мом реформування сектора безпеки повинно стати чітке та однозначне розмежу-
вання усіх силових структур України з урахуванням їх функцій у системі безпеки
відповідно до запропонованої моделі. У межах кожного з цих сегментів необхідно
здійснити уніфікацію всього, що стосується логістики, підготовки кадрів і прохо-
дження служби (державної чи військової) особовим складом. Перші два елементи
потрібно цілком і беззастережно демілітаризувати, як це прийнято в усьому світі.
Їх діяльність має стати прозорою та доступною для контролю з боку суспільства.

Серед правоохоронних органів необхідно чітко визначитися з їх кількістю,
структурою та функціями. Вочевидь, для сучасної України в умовах хронічної со-
ціально-економічної кризи не до снаги утримувати таку велику кількість право-
охоронних органів. На сьогодні до них належать: «органи прокуратури, внутрі-
шніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку в Збройних Силах
України, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної
податкової служби, органи і установи виконання покарань, державної контрольно-
ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здій-
снюють правозастосовні або правоохоронні функції» (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону Украї-
ни «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»).

Особливу увагу під час реформування правоохоронного сегмента необхідно
звернути на органи внутрішніх справ. Як зазначають іноземні та вітчизняні науко-
вці, «багато що з колишньої радянської структури та організації, які засновані на
надзвичайно мілітаризованій авторитарній моделі контролю та ухвалення рішень,
залишається характерним і для української міліції» [2, с. 254].

Першим кроком на шляху демілітаризації органів внутрішніх справ могло б
стати повернення українській міліції традиційної назви — поліція, оскільки по-
няття міліція (від лат. militia — військо) — це вид ополчення, що комплектується
переважно під час війни для тилової служби, і пов’язаний з військовою діяльністю
[3, с. 304—305]. На сьогодні термін «поліція» використовується більшістю країн
світу, у тому числі й низкою колишніх союзних республік.

Питання про повернення до правоохоронної сфери України усталеного поняття
«поліція» (від грецьк. πολιτςία — дослівно: управління державою, особливий ад-
міністративний орган держави та підпорядковані йому загони озброєних людей,
покликаних охороняти громадський порядок і захищати інтереси громадян, суспі-
льства та держави від протиправних посягань [3, с. 376]), у нашій державі підні-
малося ще у 2009 р. [4, с. 295]. Проте українські «реформатори» вичікували, коли
така подія трапиться в Російській Федерації, яка була і залишається одним із по-
тужних, а можливо, навіть найпотужнішим транслятором тенденцій до України.

Наступним елементом сектора безпеки, який вимагає радикальних рішень і дій
у річищі націотворчих процесів українського суспільства, є так звані розвідуваль-
ні та контррозвідувальні органи. Ми свідомо не вживаємо поняття «спецслужба»,
оскільки воно й досі не леґітимізоване в юридичній практиці України. На повсяк-
денному ж рівні до цієї категорії зазвичай відносять Службу безпеки України
(СБУ) та Службу зовнішньої розвідки України (СЗР України). Хоча насправді ні
перша, ні друга до такої не належать. Як відомо, СБУ — це дуалістичне утворен-
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ня: з одного боку, правоохоронний орган, а з іншого — військове формування.
СЗР України відповідно до закону є військовим формуванням [5], але за змістом
діяльності — це типова спецслужба.

Тож в Україні склалася парадоксальна ситуація, коли в державі створено безліч
неефективних правоохоронних органів і військових формувань, а спецслужб у
прямому розумінні цього слова фактично немає. Таке становище свідчить про
надмірну мілітаризацію українського суспільства та військово-поліцейський хара-
ктер держави.

Зовсім інша ситуація існує в переважній більшості країн Європейського Сою-
зу. На думку сучасних західних дослідників І. Лея і Х. Борна, «спецслужби та ор-
гани безпеки відіграють важливу роль у демократичних суспільствах, захищаючи
національну безпеку і державний лад у демократичних країнах» [6, с. 15]. При
цьому в загальному розумінні принцип розподілу повноважень суб’єктів націона-
льної безпеки полягає в тому, що різні функції національної безпеки повинні ви-
конувати відповідні формування. Зазвичай на практиці йдеться не про жорстку
вимогу мати певну кількість державних структур, що урівноважують одна одну.
Система національної безпеки різних країн складається ексклюзивно під впливом
низки обставин. Проте, якщо розглянути головні принципи діяльності спецслужб
різних держав, то можна побачити окремі спільні риси, які суттєво відрізняють їх
від аналогічних органів сучасної України.

По-перше, у більшості країн світу, тим паче в розвинутих, ні в теоретичній, ні
у практичній площині не використовується таке поняття, як «військова організації
держави» у значені дефінієндуму і, відповідно, не існує низки автономних, само-
достатніх так званих військових формувань, які складають її структуру. Функції
ґарантування військової безпеки держави покладаються виключно на збройні си-
ли (армію), у межах яких відбувається єдина регламентація проходження військо-
вої служби особовим складом тощо.

По-друге, спецслужби більшості країн є цивільними організаціями, і зазви-
чай позбавлені правоохоронних та адміністративно-розпорядчих повноважень.
Найвідоміші спецслужби — ЦРУ, британська Служба безпеки (М І5), британсь-
ка Служба таємної розвідки (М І6), ізраїльська Мосад — є цивільними структу-
рами без права на правоохоронну діяльність. ФБР — цивільне правоохоронне
формування з функціями контррозвідки. Діяльність названих спецслужб регу-
люється виключно цивільним законодавством і не має функціональних перети-
нань з військовими відомствами своїх країн. На відміну від зазначених спецс-
лужб аналогічні організації України є військовими формуваннями, складаються
з військовиків і мають широкі правоохоронні та адміністративно-розпорядчі
повноваження.

По-третє, розвідувальна діяльність у цивілізованих країнах світу здійснюється
передусім за межами національної території. Навіть російське законодавство за-
бороняє вести розвідку проти власних громадян на території Російської Федерації.
Натомість повноваження, якими наділяються українські розвідувальні органи, зо-
крема й правоохоронні, свідчать про їх потенційну можливість проводити розві-
дувальну діяльність проти власних громадян на території України.

У суспільно-історичній практиці використання спецслужб розвинутими
країнами виокремлюються дві засадничі моделі розподілу їх повноважень, які
умовно називаються американською та європейською. Проте в обох моделях
усі військові функції, зокрема, військової розвідки та військової контррозвідки,
покладаються виключно на військове відомство (генеральний штаб). Таке по-
єднання повноважень супроводжується розвинутою системою цивільного кон-
тролю за сектором безпеки та національними традиціями. Відмінність між
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двома системами полягає у розподілі повноважень і принципів підпорядкуван-
ня правоохоронних органів і спецслужб. Це пов’язано передусім з проблемою
запобігання появі у демократичному суспільстві такого соціального явища, як
таємна поліція.

У європейській системі цивільна розвідка віднесена до компетенції виконавчої
влади. Наприклад, у Великій Британії — це спеціалізована аґенція міністерства
закордонних справ. Цивільну контррозвідку підпорядковано міністерству внутрі-
шніх справ, але вона позбавлена правоохоронних та адміністративно-розпорядчих
функцій, тобто не має права затримувати підозрюваних, вести слідство, проводи-
ти дізнання тощо. Водночас правоохоронні органи обмежуються у спеціальних
повноваженнях, таких, наприклад, як приховане збирання інформації, аґентурна
робота тощо [7, с. 10—12].

Отже, провівши аналіз діяльності спецслужб окремих іноземних держав на тлі
українського досвіду, можна зробити висновок, що в сучасному українському су-
спільстві фактично відсутнє цивілізоване забезпечення такого напряму безпеки,
як державна. Функціональна «універсальність» СБУ та «вузька спеціалізація» СЗР
свідчать про те, що процес реального створення спецслужб в Україні невиправда-
но затягнувся, а вплив радянського минулого до сьогодні продовжує позначатися
на діяльності розвідувальних і контррозвідувальних відомств, зокрема й на спро-
бах їх реформування.

На нашу думку, значною перешкодою на цьому шляху є те, що ідея демокра-
тичної розвідувальної та контррозвідувальної діяльності в тому значенні, як її ро-
зуміють на Заході, серед української політичної еліти ще не сформувалася. Хоча
усвідомлення необхідності кардинальних змін у сегменті безпеки, який обслуго-
вують спецслужби, не бракує, проте на практиці зазвичай не вистачає політичної
волі до розробки та реалізації концепції, що вимагає радикального підходу до
створення нових структур з новим корпоративним духом.

Зважаючи на те, що тема формування такого важливого соціального інституту
як спецслужби вимагає окремого фундаментального дослідження, обмежимося
лише зазначенням основних напрямів його будівництва в контексті будівництва
сектора безпеки України. Отже, відштовхуючись від іноземного досвіду та спи-
раючись на вітчизняні реалії, пропонується:

— створити на базі СБУ сучасну цивільну спецслужбу, позбавлену військових
і правоохоронних функцій з підпорядкуванням її Раді національної безпеки і обо-
рони України; правоохоронні функції разом з нинішніми структурами пропону-
ється передати до МВС України;

— зосередити функції військової розвідки та військової контррозвідки виклю-
чно в межах військової організації держави; при цьому органи військової контр-
розвідки СБУ необхідно передати до складу Міністерства оборони України на
правах окремого структурного підрозділу, а СЗР України включити безпосередньо
до складу розвідувального органу Міністерства оборони України, й підпорядкува-
ти його Генеральному штабу Збройних сил України.

Отож, розглянувши вузлові напрями реорганізації правоохоронних органів і
формування українських спецслужб, перейдемо до аналізу шляхів оновлення най-
важливішого елемента сектора безпеки — військової організації держави, оскіль-
ки від цього певною мірою залежатиме стабільний, поступальний розвиток украї-
нського суспільства.

Відразу зауважимо, що на відмінну від українських урядовців, які під військо-
вою реформою розуміють виключно скорочення Збройних сил України, ми роз-
глядаємо її як інструмент якісного піднесення боєготовності та боєздатності на-
шого війська за рахунок створення ефективної організаційно-штатної структури,
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підвищення рівня технічної оснащеності, забезпечення відповідного соціального
статусу військовиків у структурі українського суспільства.

На нашу думку, процес реформування необхідно розпочинати з уточнення ка-
тегоріально-понятійного апарату, що стосується військової сфери, оскільки за
більш ніж двадцятилітню історію української незалежності тут накопичилася ве-
лика кількість некоректних дефініцій, які суперечать не тільки науковим засадам,
а й здоровому глузду.

Для початку необхідно визначити первинне поняття, яке стане підґрунтям
усієї стрункої будівлі військової організації держави. На нашу думку, таким по-
няттям є «військове формування». Спираючись на світову та вітчизняну практи-
ку, пропонується визначити його як специфічне соціальне утворення, низовий
елемент військової організації держави, що має відносно сталу структуру, одно-
рідний склад, репрезентований військовиками, ґрунтується на засадах єдино-
владдя та призначений для виконання її завдань і функцій за допомогою силових
засобів. Військові формування актуалізуються у вигляді підрозділів, частин,
з’єднань та об’єднань.

Узагальнення та синтез уявлень, підходів і концепцій нинішньої наукової дум-
ки дозволяють дати таке визначення військової організації держави. Військова ор-
ганізація держави — це структурно оформлений та ієрархічно впорядкований
специфічний соціальний інститут суспільства, у якому домінують функціональні
та субординаційні відносини, особливий елемент державного механізму, наділе-
ний владними повноваженнями і відповідними матеріально-технічними засобами
(озброєнням івійськовою технікою) для виконання функцій держави в галузі вій-
ськової безпеки та під час надзвичайних ситуацій, що загрожують її сталості.

Виходячи з визначення військової організації держави, пропонується вважати,
що Збройні сили України — це військова організація держави, призначена для ґа-
рантування військової безпеки України всіма наявними у неї засобами та вико-
нання зобов’язань держави перед реґіональною і світовою спільнотою щодо ґара-
нтування міжнародної безпеки.

Ґрунтуючись на світовому та вітчизняному досвіді, пропонується запровадити
для позначення суходільної частини Збройних сил України, а на сьогодні це Су-
хопутні війська та Повітряні сили, поняття «Українська армія». Виходячи з цього,
Збройні сили України набудуть класичного вигляду і складатимуться з двох час-
тин, як це заведено в усьому світі:

— Української армії (елемент військової організації держави, що складається з
видів, родів та спеціальних військ, які у свою чергу складаються з військових фо-
рмувань, і призначений для виконання її завдань та функцій за допомогою засобів
насильства в межах суходільної території) та

— Військово-Морських сил (елемент військової організації держави (вид
збройних сил), який складається з родів військ (сил) і призначений для забезпе-
чення недоторканності морських і прибережних територій України за допомогою
силових засобів).

Решту складових елементів військової організації України необхідно визначати
виходячи з потреб ґарантування військової безпеки.

На нашу думку, внаслідок структурно-функціональної оптимізації військова
організація України має включати низку суспільних ідержавних інститутів, безпо-
середньо пов’язаних із забезпеченням військової безпеки держави, які загалом
відповідатимуть соціальним потребам українського суспільства. Серед них виок-
ремимо такі елементи:

1. Політичний елемент військової організації. Головними суб’єктами держав-
ного управління у військовій сфері на цьому рівні є:
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— Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних сил Украї-
ни — здійснює загальне керівництво у сфері національної і зокрема військової
безпеки держави;

— Верховна Рада України, у складі якої створений і діє Комітет із питань наці-
ональної безпеки і оборони — визначає засади внутрішньої та зовнішньої політи-
ки, засади національної, у тому числі військової безпеки, формує законодавчу ба-
зу в цій сфері, схвалює рішення з питань введення надзвичайного і військового
стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Зброй-
них Сил України;

— Кабінет Міністрів України, до складу якого за посадою входить керівник
Міністерства оборони України — забезпечує державний суверенітет, вживає за-
ходів щодо забезпечення обороноздатності, національної, зокрема військової, без-
пеки України;

— Рада національної безпеки і оборони України — координує та контролює
діяльність органів виконавчої влади у сферах національної, зокрема військової
безпеки; керує Службою безпеки України, яка відповідає за збирання розвідданих
за кордоном, проведення різноманітних операцій спеціального призначення,
отримання політичної, економічної та військової інформації з усіх реґіонів світу з
метою її використання на користь України (авторська пропозиція);

— Ставка Верховного Головнокомандувача як найвищий колегіальний орган
ґарантування військової безпеки держави може створюватися в особливий період
— забезпечує стратегічне керівництво Збройними силами України в зазначений
період.

2. Адміністративний елемент військової організації держави. На цьому рівні
Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади і військо-
вого управління здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво
Збройними силами України.

До структури Міністерства оборони України доцільно включити військову
контррозвідку.

3. Стратегічний елемент військової організації держави. До цього рівня нале-
жить Генеральний штаб Збройних сил України.

У підпорядкування Генерального штабу Збройних сил України доцільно вклю-
чити військову розвідку.

4. Видовий елемент військової організації держави. На нашу думку, вона має
включати такі основні елементи:

— Українська армія (Сухопутні війська, Військово-Повітряні Сили);
— Військово-Морські Сили;
— Національна гвардія України.
5. Родовий елемент військової організації держави.
Сухопутні війська: механізовані війська; танкові війська; аеромобільні війська;

залізничні війська; ракетні війська та артилерія; армійська авіація; війська проти-
повітряної оборони Сухопутних військ; війська зв’язку (урядовий зв’язок та за-
хист інформації); президентська варта.

Військово-Повітряні Сили.
Військово-Морські Сили: надводні сили; морська авіація; берегові ракетні

війська; війська берегової оборони; морська піхота; морська прикордонна охо-
рона.

Національна гвардія України: війська територіальної оборони; війська цивіль-
ної оборони (цивільного захисту); прикордонна варта; військова поліція.

6. Оперативно-тактичний елемент військової організації держави.
7. Тил, Озброєння та система військової освіти [4, с. 287—314].
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Висновки. Розглянувши головні тенденції та перспективи реалізації реформи
сектора безпеки України у контексті націотворчих процесів українського суспіль-
ства, відзначимо, що сучасний етап безпекового будівництва в Україні характери-
зується особливою напруженістю та складністю, які зумовлені комплексним
впливом цілої низки чинників на характер, зміст і динаміку цього процесу. Зва-
жаючи на це, необхідно твердо і неухильно продовжувати розбудову сектора без-
пеки України, найважливішими складовими якого є боєздатна військова організа-
ція держави чисельністю 350—400 тис. військовиків, потужний оборонно-
промисловий потенціал, розвинута система правоохоронних органів і спецслужб.
Збереження цих засадничих елементів на необхідному рівні має стати пріоритет-
ним завданням держави, до виконання якого повинні бути залучені як усі органи
влади, так і суспільство загалом.
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Анотація. Проаналізовано стан розвитку та характер діяльності громадських
об’єднань в Україні, висвітлено причини та наслідки їх політизації, розкрито пробле-
ми взаємодії неурядових організацій з органами державної влади.
Ключові слова: громадські об’єднання, громадські організації, громадянське суспільс-
тво, державна влада, взаємодія, демократія.

Аннотация. Анализируется состояние развития и характер деятельности общест-
венных объединений в Украине, освещаются причины и последствия их политизации,
раскрываются проблемы взаимодействия неправительственных организаций с орга-
нами государственной власти.
Ключевые слова: общественные объединения, общественные организации, граждан-
ское общество, государственная власть, взаимодействие, демократия.

Abstract. The article analyzes the development and nature of activities of public associations in
Ukraine, highlights the causes and consequences of their politicization, reveals the problems of
interaction between the non-governmental organizations and public authorities.
Keywords: public associations, non-governmental organizations, civil society, the
government, interaction, democracy.

Постановка проблеми. З огляду на сучасну суспільно-політичну ситуацію в
Україні проблема функціонування інститутів вітчизняного громадянського суспі-
льства з кожним роком набуває дедалі більшої актуальності та практичного зна-
чення. Доволі суперечливим у суспільно-політичному житті України є значення
громадських організацій. З одного боку, вони є важливою складовою громадянсь-
кого суспільства, тісно пов’язані з політичною системою суспільства та відігра-
ють важливу роль у становленні демократії, захисті прав і свобод громадян. З ін-
шого боку, їх діяльність здебільшого не має ні суспільної підтримки, ані
державної. З огляду на це, актуалізується питання про визначення пріоритетів віт-
чизняних неурядових організацій у суспільному житті та рівня їх залученості до
політичних процесів як показника розвинутості політичної культури та громадян-
ської активності українців. Особливої гостроти набуває питання спроможності
українських громадських об’єднань виступати представниками інтересів держави
і громадськості, а не окремих політичних сил.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Відзначаючи доволі потужний
масив вітчизняних наукових публікацій з різноманітних аспектів становлення
громадянського суспільства в Україні [1—2], маємо зауважити, що питання діяль-
ності громадських організацій та їх участі у суспільно-політичному житті країни
аналізуються дослідниками як з теоретичного погляду (визначення умов взаємодії
влади з організаціями громадянського суспільства), так і з огляду на практичну
значущість (аналіз конкретних механізмів і ресурсів залучення громадських стру-
ктур до процесу ухвалення владних рішень на державному та місцевих рівнях).

Мета дослідження — аналіз функціонування громадських організацій в
Україні, теперішніх проблем і напрямів оптимізації діяльності неурядового секто-
ра в контексті формування громадянського суспільства в Україні.
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Основні результати дослідження. У Законі України «Про громадські об’єд-
нання» вказується, що громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізи-
чних та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і
свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних,
екологічних та інших інтересів. Громадське об’єднання за організаційно-право-
вою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка [3,
ст. 1]. У політологічній літературі доволі часто як синонім поняття «громадські
об’єднання» використовуються поняття «громадські організації», «неурядові орга-
нізації» (НУО), «недержавні організації», «третій сектор».

Свого часу Ю. Хабермас зауважував, що «громадськість, створюючи нові струк-
тури цивільного суспільства, тим самим протистоїть зазіханням держави, деспотиз-
му абсолютизму, авторитаризму на права людини і висуває на перший план гумані-
стичні умови та цінності, немеркантильне, високодуховне, моральне поводження,
самосвідомість, самовизначення, волю і гідність окремої особистості» [4, с. 225].
Саме у цьому контексті варто розглядати роль і значення «третього сектора» — не-
формальних, неурядових, некомерційних організацій у розбудові громадянського
суспільства в Україні як показника формування української політичної нації.

У демократичному суспільстві громадські об’єднання виконують подвійну
роль: вони є необхідною умовою і невід’ємною складовою конституційно визна-
ченого політичного процесу та формальної політичної структури демократичної
держави. У той чи той спосіб НУО покликані розв’язувати ті проблеми, котрі не
дістають належної уваги в державі.

Офіційно в Україні фіксується зростання кількості зареєстрованих об’єднань
громадян. Наприклад, за даними Єдиного державного реєстру установ та органі-
зацій України, оприлюдненими Державною службою статистики України, станом
на 10 травня 2013 р. в Україні було зареєстровано (включно з міжнародними, все-
українськими, місцевими організаціями, їх осередками, філіями та відокремлени-
ми структурними підрозділами) 19 228 політичних партій, 74 728 громадських ор-
ганізацій, 24 859 релігійних організацій, 29 069 профспілкових об’єднань, 282
творчих спілок та інших професійних організацій, 14 166 благодійних організацій,
15 176 об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, 1 434 органів само-
рганізації населення [5]. Незважаючи на зростання кількості громадських органі-
зацій, за чисельністю НУО на 10 тис. населення Україна значно відстає від країн
ЄС і Македонії [6, с. 43].

Проте на рівень розвитку громадянського суспільства впливає не стільки кіль-
кість громадських об’єднань, скільки їх дієвість і можливість здійснювати поміт-
ний вплив на ухвалення політичних рішень у державі. При цьому маємо зауважи-
ти, що існування великої кількості громадських організацій різного спрямування
не обов’язково означає високий рівень громадської активності. Очевидно й те, що
кількість і якість діяльності громадських організацій несумірні: попри величезну
кількість зареєстрованих НУО, лише менша їх частина постійно й активно пра-
цює, більшість же існує формально. За різними оцінками, активні та постійно ді-
ючі громадські організації становлять лише 8—9 % від їх загальної кількості в
Україні, або близько 4—5 тисяч організацій, які працюють не менше двох років,
мають досвід виконання двох і більше проектів та є відомими в своєму реґіоні [7,
с. 18; 8]. Так, про результати своєї діяльності за 2010 р. органам статистики про-
звітувало лише 21677 центральних органів громадських організацій, що дорівнює
лише 39,2 % від їх загальної кількості. Ці дані з роками майже не зазнають істот-
них змін.

Географічний розподіл громадських об’єднань в Україні відзначається край-
ньою нерівномірністю. Логічно, що провідні позиції у розвитку НУО посідає
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м. Київ, у якому, за різними джерелами, функціонує від 91 до 150 громадських ор-
ганізацій. У Київській області та в столиці діє нині понад 300 громадських
об’єднань, що становить понад 25 % від загальної кількості НУО України, які
працюють у різних галузях суспільного життя. Серед реґіональних центрів прові-
дне місце посідають міста Львів та область, Рівне, Харків та область, Одеса та об-
ласть, Донецьк і область, Дніпропетровськ та область, АР Крим. В усіх інших об-
ластях функціонує незначна кількість НУО — від 2 % до 5 % у кожній.

Діяльність громадських організацій охоплює практично всі сфери суспільного
життя України, найбільше вони опікуються проблемами дітей і молоді, громадян-
ською освітою, правами людини та вирішенням соціальних питань . При цьому
варто вказати на низьку фінансову життєздатність громадських об’єднань, детер-
міновану їх значною залежністю від зовнішнього фінансування. Як зазначають
аналітики, у структурі доходів громадських організацій України найбільшим дже-
релом є благодійні внески іноземних донорів (21,5 % з урахуванням м. Києва та
30,5 % загалом). Благодійні внески підприємств України до громадських організа-
цій у 2010 р. склали тільки 15,1 %, хоча у 2009 р. такі внески становили 20,7 %
доходів громадських організацій [9, 10]. Частка фінансової підтримки з державно-
го чи місцевого бюджетів (у вигляді грантів, відшкодувань за надані послуги) у
бюджеті пересічної громадської організації України дорівнює 2—3 % аналогічної
організації в країнах ЄС, в яких фінансова підтримка становить 40—60 % [10].
Фактично, в Україні соціально-економічний аспект діяльності громадських
об’єднань залишається недооціненим і соціально не витребуваним.

Попри активізацію діяльності громадських об’єднань українці, в цілому, дають
доволі низьку оцінку їх ефективності, про що свідчить як рівень довіри громадян
до них, так і участь у їхній діяльності. Згідно з результатами соціологічного опи-
тування, проведеного Центром Разумкова, у березні 2013 року повністю довіряли
громадським організаціям — 4,5 %, швидше довіряли — 35 %, недовіру вислови-
ло — 45,5 %, не визначилися з відповіддю — 14,9 % [11]. Узагалі, кількість гро-
мадян, здатних обстоювати свої права та інтереси перед державою, є незначною.
За даними Інституту соціології НАН України, більше половини опитаних україн-
ців песимістично оцінює свої можливості впливати на рішення центральної і міс-
цевої влади, а 80 % українців не є членами жодної з громадських організацій [12,
13]. Соціологічні опитування киян експертами Центру Разумкова продемонстру-
вали ще невтішніші дані: 93,9 % мешканців столиці не є членами громадських ор-
ганізацій, і лише 5,4 % киян залучені до громадських об’єднань [14]. Винятком із
ситуації можна вважати волонтерську діяльність молоді під час підготовки та
проведення в Україні та Польщі футбольного чемпіонату «Євро—2012» [15]. Од-
наче, на відміну від багатьох європейських країн практика волонтерської роботи
не набула широкого поширення в Україні. З одного боку, це пояснюється надмір-
ним правовим регулюванням волонтерської діяльності, з іншого — психологіч-
ною неготовністю й економічною неспроможністю українського населення пра-
цювати безкоштовно у традиційних галузях волонтерської діяльності (робота у
притулках для дітей, школах-інтернатах, догляд літніх людей, хворих, допомога
людям з обмеженими можливостями тощо).

Водночас в Україні бракує ефективної системи прозорого бюджетного фінан-
сування, а також загальноприйнятої у демократичних країнах системи заохочень
інвестувань коштів вітчизняного бізнесу в «третій сектор». За таких умов громад-
ські організації змушені покладатися на закордонні джерела фінансування. При
цьому, до останнього часу держава не виявляла зацікавленості у створенні умов
для формування ефективної системи інституцій громадянського суспільства
(профспілок, молодіжних рухів, недержавних організацій і фондів, громадських
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інститутів соціального спрямування, жіночих і благодійних організацій, аналітич-
них центрів тощо), покликаних стримувати притаманну будь-якій владі схиль-
ність до надмірної регламентації суспільного середовища.

22 березня 2012 року Верховна Рада України ухвалила новий Закон «Про гро-
мадські організації», що значно спрощує процедуру їх державної реєстрації. Про-
те ухвалення законів і декларацій намірів ще не є запорукою успіху [16]. Незва-
жаючи на спільне проведення певних заходів організаціями громадянського
суспільства з представниками влади, говорити про активізацію їх взаємодії та вза-
ємну довіру ще зарано. Серед численних причин гальмування активної співпраці
владних інституцій з громадськими організаціями варто назвати, з одного боку —
відсутність відкритості і прозорості влади в Україні, з другого — недостатньо ви-
соку роль і вплив громадських організацій у вітчизняному суспільно-політичному
житті.

Ці причини є наслідком того, що на пострадянському просторі громадські
об’єднання опинилися перед викликами з боку авторитарних або напівдемократич-
них політичних режимів. Тривалий час відносини між державним і громадським се-
ктором характеризувались обопільною усунутістю внаслідок недосконалості полі-
тичної комунікації та відсутності чітко вироблених механізмів співробітництва.

Налагодження співпраці громадських організацій з органами державної влади,
метою якої є залучення НУО до прийняття політичних рішень, є важливим чин-
ником і індикатором розвитку активного громадянського суспільства. Моделі вза-
ємовідносин між громадськими об’єднаннями та органами влади можуть бути рі-
зними, держава може виступити в ролі замовника аналітичних послуг (модель
«замовник — НУО — продукт»). Проте модель «ідея — НУО — політичне рі-
шення» має бути ефективнішою, результативнішою і прогнозованішою для самої
держави.

Аналітики наголошують, що в Україні «...як і, певною мірою, в інших країнах
пострадянського простору, унаочнено феномен своєрідної дихотомії інститутів
громадянського суспільства. В окремі періоди політичного часу вплив цієї двоїс-
тості можна відчути в різній суспільній концентрації». Причини феномену специ-
фічної дуальності громадських інституцій криються в історії становлення органі-
зацій громадянського суспільства в сучасній Україні. З одного боку, на початку
1990-х створювалися громадські рухи, які значною мірою були пов’язані з право-
захисною діяльністю, дисидентськими традиціями; з іншого боку, організації ра-
дянської доби вміло кооптувалися в змінені суспільно-політичні реалії та існують
до сьогодні, дістаючи підтримку з боку держави [17].

В останні роки в Україні спостерігаються тривожні тенденції, пов’язані з по-
ступовим формуванням авторитарного чи напівавторитарного/напівдемократич-
ного режиму, що виявляється у концентрації влади в руках президента і наближе-
них до нього груп та їх впливі на парламент. У 2010 році Україну виключили з ка-
тегорії вільних країн у рейтинґу американської неурядової організації «Freedom
House». Того ж року Європейський Союз відзначав погіршення ситуації в Україні
протягом 2010 року у сфері дотримання прав людини, основних свобод і верхо-
венства права. «Громадські організації та опозиційні партії скаржилися на обме-
ження свободи зборів», — наголошується у звітному документі. Окрім цього, Єв-
росоюз також зауважив, що «в Україні знижується повага до демократичних
стандартів і фундаментальних свобод, таких, як свобода ЗМІ і зборів» [18].

У звіті «Freedom House» щодо України зазначалося, що порівняно з 2011 роком
було зафіксовано лише кілька нових фактів систематичного тиску на «громадські
об’єднання з боку СБУ та інших правоохоронних органів, втручання у діяльність
організацій громадянського суспільства чи перешкоджання іноземним донорами
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надавати ґранти українським організаціям». Відповідно до цієї характеристики,
робиться висновок, що влада, очевидно, проводила більш нейтральну та збалансо-
вану політику щодо «третього сектора» та намагалася залучити до співпраці ті йо-
го ініціативи, яких не сприймала як безпосередню загрозу собі [19].

Особливістю розвитку «третього сектора» в Україні на сучасному етапі є під-
вищення рівня політизації громадських об’єднань як наслідок зниженням рівня
демократії в країні. При цьому збільшується кількість відмінностей від загально-
прийнятих норм розвитку інституцій громадянського суспільства та варіативність
ситуацій у процесі становлення та функціонування громадських організацій.

Політизація неурядових організацій — процес об’єктивний і закономірний: су-
спільство прагне контролювати і впливати на дії влади. Одначе в українських
умовах політизація громадських об’єднань призводить до того, що вони стають не
суб’єктом політичного процесу, а інструментом передвиборчої боротьби. За умо-
ви існування чи формування в Україні інституту лобіювання (політичного, еконо-
мічного, соціального тощо), обслуговування неурядовими організаціями інтересів
певної політичної сили мало б свої позитивні результати. «Тобто суспільно зна-
чущі інтереси, представниками яких і повинні бути громадські організації, були б
інкорпоровані в політичну систему, а проекти, що надаються такими організація-
ми, мали б політико-правові наслідки», — вважає Є. Пожидаєв [20, 22]. Проте ни-
ні в українських реаліях виразником приватних інтересів є радше саме партії, а не
громадські організації, тому увага НУО нині має бути прикута також і до налаго-
дження та розвитку суспільного діалогу з політичними партіями.

Поряд із цим існують системні чинники, що вповільнюють або гальмують роз-
виток і діяльність громадських організацій: 1) інституційні (низька інституційна
спроможність громадських об’єднань); 2) законодавчі (недосконале законодавст-
во, що регламентує діяльність громадських організацій); 3) комунікативні (про-
блеми партнерства між громадськими об’єднаннями та владою, між самими
НУО).

Основними проблемами у процесі налагодження партнерства та розвитку взає-
модії між органами державної влади і громадськими організаціями можна вважати
такі. По-перше, зберігається формальний підхід інститутів влади до формування
консультативно-дорадчих структур із залученням громадських організацій до
проведення консультацій та обговорень стратегічних питань і нагальних проблем
розвитку з НУО та групами інтересів, що зумовлює низьку ефективність такої ро-
боти. Створені на сьогодні громадські ради мають номінальний характер, їх вплив
на вироблення та прийняття рішень органами влади, формування та реалізацію
державної політики є мінімальним або й узагалі нульовим. По-друге, донині в
Україні немає цілісної стратегічної державної політики щодо розвитку партнерсь-
ких відносин з громадськими об’єднаннями. По-третє, неврахування чи й ігнору-
вання пропозицій громадських організацій щодо тих чи тих аспектів політики
внеможливлює результативність конструктивного діалогу. Відсутність ефективної
комунікації влади з експертним середовищем і ресурсної підтримки такої діяльно-
сті негативно позначається як на авторитеті держави, так і на іміджі громадських
об’єднань. По-четверте, недостатня відкритість і прозорість органів державної
влади внеможливлює здійснення неурядовими організаціями громадського конт-
ролю за діями влади, впровадження соціально важливих програм.

Водночас варто зауважити, що почасти громадські організації самі не викорис-
товують повною мірою навіть ті можливості, що їм надає законодавство, для на-
лагодження тісної співпраці між владою і суспільством, адже це вимагає наявнос-
ті в них відповідної інституційної спроможності, належних ресурсів і високого
фахового рівня.
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Висновки. Поступ громадянського суспільства в нашій країні залежить від
розв’язання значної кількості непростих проблем, однією з яких є необхідність
удосконалення відносин між державою і суспільством, владою і громадянами. За
таких умов зростає роль держави у підтримці розвитку громадських об’єднань,
оскільки вони потребують сильної державної влади, яка б створювала правові, по-
літичні, організаційні умови для їх існування, виступаючи ґарантом їх діяльності.
Реалізація взаємного зближення громадських організацій і владних структур, які б
виявлялися у поширенні державних повноважень на соціальну сферу, з одного бо-
ку, та впливі неурядових організацій на функціонування політичної системи, з ін-
шого, — значно прискорила б становлення в Україні європейської моделі грома-
дянського суспільства. Демократична самоорганізація, захищена від будь-якого
адміністративного тиску чи прямого втручання з боку органів державної влади, в
умовах справжньої демократизації і модернізації суспільства слугуватиме утвер-
дженню «третього сектора» як потужного чинника вітчизняного громадянського
суспільства.

Впевнені, що вітчизняний соціум утвердить себе громадянським суспільством
європейського рівня у повному його розумінні.
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Abstract. The problems of development of etnonation building are analysed in Ukraine.
Positions of professor Y. Rimarenko on the process of Ukrainian nation becoming are
considered. The role of title nation and subetnoses in forming of unity of the state are
researched.
Keywords: nation, people, etnos, creation of the state, title nation, state, patriotism,
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Постановка проблеми. У масштабах історії Україна — молода держава. Проте
ці 22 роки незалежності базуються на багатовіковій історії нашої країни. Виборо-
вши незалежність, ми ще досі не вибороли свою національну свідомість. Це і не
дивно. З давніх давен український народ перебував під гнітом своїх поневолюва-
чів — у різні часи різних, але однаково безжальних до нашої нації. Протягом 22
років незалежності нелегко перевернути історію і закласти фундамент етнонацо-
нальної свідомості, яка передусім має базуватися на принципах патріотизму і єд-
ності нації. Саме тому донині етнодержавотворення є наріжним каменем україн-
ського народу.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Питання самобутності етносу до-
сліджувало багато видатних вітчизняних і зарубіжних учених — істориків, філо-
софів, культурологів. Серед них назвемо М. Грушевського, Жан-Жака Руссо, Йо-
ганна Фіхте, Пітирима Сорокіна та ін. Чільне місце серед цих науковців посів і
справжній патріот своєї Батьківщини, правознавець, доктор філософських наук,
професор, член-кореспондент Академії правових наук України, полковник внут-
рішньої служби Юрій Іванович Римаренко (1929—2006), який наприкінці ХХ —
початку ХХІ століття досліджував питання етносоціального відродження України
[1, с. 473; 2].

Мета статті — узагальнити деякі основоположні погляди Ю. І. Римаренка що-
до етнодержавотворення, визначити їх вагомість з погляду на суспільно-політичні
і етнополітичні процеси сучасної України.

Основні результати дослідження. Будучи провідним спеціалістом у галузі
національних відносин, він актуалізує питання самобутності української нації. На
підтвердження цього вчений глибоко досліджує теорії багатьох вчених, зокрема
теорію соціальної солідарності Е.Дюркгейма, ідею російської філософії природно-
го права, праці представників національно-державницького напряму та ін. Водно-
час Ю. Римаренко приділяє значну увагу питанням утвердження ідей державності,
розбудови нової демократичної України, але вже не силою авторитаризму, а си-
лою авторитету і шанування влади, носієм якої є український народ [3, с. 8]. Він
був упевнений, щоб мирно жити потрібно щоб національні й державні інтереси
стояли якомога ближче, щоб державні інтереси дедалі більше позбавлялися
суб’єктивізму та наближалися до інтересу української нації. Стрижнем відро-
дження, на думку вченого, має стати ідеал соборності й зростання політичної та
ідеологічної культури, адже українці — це нація з багатовіковою історією бороть-
би за створення власної держави [4, с. 31].

Тут не можна не згадати про Запорізьку Січ, 4 Універсал Центральної Ради,
який проголошував незалежність УНР, створення самостійної Карпатської Украї-
ни в березні 1939 року, прийняття Декларації про державний суверенітет 16 липня
1990 року і, як результат, проголошення Акта незалежності України 24 серпня
1991 року. Це засвідчило попри всі політичні потрясіння незнищеність ідеї держа-
вності й соборності, яка генетично закодована в менталітеті українського народу.
Ні 340-літнє поневолення Московською імперією України, ні більше як сім деся-
тиліть тоталітарно-репресивного комуністичного режиму не викорінили цієї ідеї зі
свідомості нашого народу. Українське державотворення має під собою міцний
ґрунт і віковічну волелюбність української нації.
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Після розпаду СРСР перед незалежною Україною постала проблема подальшо-
го державного устрою — «національна держава», «унітарна», «федеративна», «ба-
гатонаціональна». Ця дилема дістала своє закріплення в Конституції України 1996
року, де в 2 статті чітко визначено: «Україна є унітарною державою». В етнодер-
жавному аспекті унітаризм розглядається як об’єднання заради високої мети —
соборності України, незалежності в усіх її сферах [5, с. 243].

Центром реалізації національного духу українство вважало саме державу. Але
щоб збагнути безмежне прагнення українців до самобутності, варто порівняти по-
нятійний аспект визначення «нація» для нашої і західноєвропейської культури.
Закордонні вчені під поняттям «нація» розуміють велику соціальну групу людей,
котра через нові об’єктивні та суб’єктивні передумови, прийняті на деяких тери-
торіях, інтеґрувалася в єдине суспільство, що усвідомлює наявність цієї особливої
спільності, і йому притаманне бажання жити в спільній державній структурі [6, с.
179]. Проте такий підхід не містить етносоціального підґрунтя. Він більше торка-
ється політичного поняття «держава», оскільки зовсім не містить таких
об’єднувальних щодо етносу факторів, як мова, культура, релігія, психологія, спі-
льна історія. При цьому є більш прагматичним, бо концентрує увагу на ознаках
державної спільності й спільного перебування в рамках єдиного етнополітичного
організму. Це так звана етатична теорія нації, згідно з якою нація ототожнюється з
населенням певної держави. Відповідно цьому принципу найбільша етнічна спі-
льнота формує основу держави, а вона постала як державний організм з різними
етноструктурними елементами. Тому поняття «нація» і «держава» в західноєвро-
пейському лексиконі ототожнюються.

Копіювати тут Захід українцям, що перебувають у Центрі Європи, — об’єк-
тивно неможливо. Захід ще з початку ХVІІІ ст. рухається певними політичними
силами до створення в суспільствах «єдиної безетнічної нації». Ідетьтся про
створення людських спільнот, що складаються з єдиного народу-населення різ-
ноетнічного походження, який не повинен диференціювати себе на відокремлені
етноісторичні одиниці і в політиці виступає єдиноконсолідованим фактором. Як
результат цього в Європі сформувалися в основному національні держави. Тому
на Заході і вживаються як політично однорядні поняття «нація», «народ», «дер-
жава».

Для нашого менталітету це зовсім не притаманне. Історично склалося так, що,
не маючи своєї незалежної держави, наш народ проніс через покоління свою са-
мобутність, свою культуру, мову, традиції. Але тут потрібно тримати певний ба-
ланс і солідарність до етнічних груп, аби прагнення до самовизначення не переро-
сло в шовінізм. Саме на цьому і наголошує професор Ю.Римаренко у своїх
працях, вказуючи на необхідність симбіозу етатичного й етнічного підходів до
розвитку української нації. Такий підхід можна представити поняттям «українська
політична нація», яка на відміну від етнічної може розглядатися як «суверенне
співгромадянство».

Справді, таке поняття долає суперечності між корінною (титульною) нацією та
етнічними групами, наповнює українську ідею загальнонаціональним змістом і
спрямуванням. Концепція української політичної нації може стати важливим за-
собом стабілізації міжетнічних відносин, гармонізації інтересів титульної нації та
етнічних груп. І лише тією мірою, якою все населення України відчуватиме себе
справжнім єдиним суб’єктом здійснюваних перетворень, можна розраховувати на
їх успіх [6, с. 179]. Переконливим прикладом є події осені 2004 року, коли народ в
єдиному пориві відстоював свій вибір. Тоді не було диференціації за етнічним
принципом, а була сформована нація як єдине ціле, яка в законний спосіб обстою-
вала свої права і домоглася своєї мети, не проливши жодної краплі крові. Нація —
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це єдність духу населення і любов до своєї Батьківщини, і тут не відіграє жодної
ролі колір шкіри, віросповідання чи мова.

Ю. Римаренко вказує на те, що термін «українська політична нація» є синоні-
мом поняття «народ України». Але «нація» в цьому контексті не розглядається як
спільність вищого, ніж національний, рівень. Ідеться про поєднання в цьому по-
нятті соціальних і національних інтересів класів та соціальних груп, жителів міста
і села, працівників розумової та фізичної праці, нації та етнічних груп. Ця мрія,
українська мрія, до якої маємо йти, стимулюючи інтеґраційні процеси в суспільс-
тві, що відображають спільні економічні потреби, політичні вподобання, ідею та
мету — розбудову самостійної, соборної Української держави. У такому контексті
надійно запрацювало б те, що ми називаємо національною або всеукраїнською єд-
ністю, стверджував Ю. Римаренко [6, с. 180].

Справді, етносоціальне відродження є результат зростання політичної культу-
ри громадян, і національна ідеологія має задовольняти потреби різних соціальних
верств населення й етнічних меншин. Ю. Римаренко наполягав на тому, що утво-
рення нації є політичний процес, а сама нація — нерозривна єдність держави та
громадянського суспільства. Етнічні чинники не можуть лежати в основі форму-
вання нації, оскільки моноетнічних націй не існує. Тому, за теорією Ю.Римаренка,
тільки у єдності всіх етносів, що проживають на спільній території держави і
об’єднані однією метою, можна досягнути гармонії у суспільстві та розвитку на-
ції. Він наполягає на тому, що в Українській правовій демократичній державі не
повинно бути будь-якого пригноблення національних меншин. Етнос, на його ду-
мку, складається не з панівної і підконтрольних націй, а з рівноправних націона-
льних груп, які об’єднані єдиною патріотичною ідеєю титульної нації.

Так, толерантність і повага до національних меншин, справді, є показником зріло-
сті й стабільності нації. Але, на жаль, українці ще не досягли того рівня, щоб цілком
усвідомлювати себе єдиним цілим, об’єднаним патріотизмом і любов’ю до своєї Віт-
чизни. Тому важливим кроком на шляху деполітизації національних відносин пови-
нно стати офіційне дослідження тієї обставини, що Україна являє собою національну
державу, яка має ім’я найчисленнішого зі своїх корінних етносів — українського. Та-
ка конституція повинна стати вихідним пунктом для справедливого розв’язання всіх
питань національно-державного та національно-культурного будівництва, і зокрема
подолання політизації національних відносин. Ця політизація може створити ґрунт
для конфліктів між державою та різноетнічним населенням.

Проте все ж у становленні етнодержавотворення фундаментальною нацією є
титульна. Наприклад, у США проблема титульної нації відсутня, тоді як для
України вона є нагальною, тому що наша держава має корінне населення. У бага-
тоетнічному суспільстві якийсь один народ обов’язково домінує над усіма. Саме
домінує, а не панує, тобто є найвагомішим, найвизначальнішим у соціально-
економічному і політико-культурному житті цілого народу, а не «просто перева-
жує всіх». Закономірно, що є так звана «титульна нація», тобто та частина насе-
лення держави, національність якої визначає офіційне найменування цієї держави
[7, с. 301]. Але і вона не в праві висувати «свою ідею» та брати на себе «місію»,
передбачену чи призначену до неодмінного «панування над суспільством», бо то і
буде проявом її етноцентризму, етноізоляціонізму, етноегоїзму. Натомість у духо-
вно-політичному спілкуванні та соціально-економічній взаємодії людей мають
домінувати ідеї всенародної соціальної єдності, громадсько-політичного узго-
дження. І тут як ніколи важливо виробити довіру до держави, яка ґарантує права
людини, подолати хворобу антидержавності, низьку патріотичну свідомість, яка
асоціюється подекуди з етнічною непримиренністю, посиленням антидержавних
ідей на сході й півдні України. Ми повинні пишатися тим, що ми — українці, гор-
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до нести це звання і прославляти свою націю. Але при цьому досить сучасним є
застереження Ю. Римаренка: «Будьте патріотами, а не шовіністами!» [8, с. 62].

У системі міжнародного права визначається право нації на самоствердження за
наявності певних умов. У своїх працях учений доводить, що українська нація цим
умовам відповідає, бо є окремим народом із своєю історією, культурою, самоусві-
домленням, живе спільним життям на компактній території.

Національна визначеність громадянського суспільства з його глибоким істори-
чним корінням міцно пов’язує народ зі своєю Вітчизною багатьма соціальними та
духовними нитками. Саме в такому контексті визначено це поняття у Декларації
про державний суверенітет України (16 липня 1990 року): «Громадяни Республіки
всіх національностей становлять народ України».

Висновки. Формування української нації має історію, що входить корінням у
глибину віків. У різні часи українці виборювали право розмовляти рідною мовою,
вірувати в свого Бога, дотримуватися своїх традицій. За це право полягло не одно
покоління істинних патріотів своєї Вітчизни. І тепер, коли на щастя, над головою
у нас мирне небо, ми забуваємо про подвиг тих героїв. Ми інколи цураємося рід-
ної мови, відхрещуємось від традицій, втрачаємо свою національну самобутність.
Але саме нині українці як ніколи мають шанс свого етнонаціонального відро-
дження, ренесансу патріотичного духу. Тільки в єдності титульної нації й етніч-
них груп можна досягти спільної цілі — національної могутності нашої країни. І
тут вже зовсім не важливим є той факт, хто ви за походженням. Вирішальну роль
відіграє національне самоусвідомлення і любов до Батьківщини — України. Саме
таких поглядів і дотримувався Ю. Римаренко у своїх працях. Нажаль, професора
вже нема серед живих, але його ідеї живуть, його праці дедалі більше стають ак-
туальними, і саме в наших сиках зробити цю теоретичну основу яскравою дійсніс-
тю. І тоді обов’язково настане той час, коли з гордо піднятою головою кожен із
нас, українців, зможе сказати: «Я — українець і пишаюсь цим!».
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Анотація. Розглянуто проблеми на шляху консолідації українського суспільства від
часу здобуття Україною незалежності. Виокремлено основні проблеми в таких сфе-
рах, як політика, економіка, етнополітика, соціальна структура, релігійне життя,
мовна проблема, історична пам�ять.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы на пути консолидации украинского общес-
тва от обретения Украиной независимости. Выделяются ключевые проблемы в та-
ких сферах, как политика, экономика, этнополитика, социальная структура, рели-
гиозная жизнь, языковой вопрос, историческая память.
Ключевые слова: консолидация, консенсус, элита, энополитика, коммуникация, ис-
торическая память.

Abstract. The author researches the problems towards consolidation of Ukrainian society
from the time of independence of Ukraine. Key problems in the sphere of policy, economy,
ethnopolicy, social structure, religious life, language question, historical memory are
discussed.
Key words: consolidation, consensus, elite, ethnical policy, communication, historical
memory.

Постановка проблеми. Консолідація — це спільна праця заради цієї мети. Від
того, в чому саме суспільство бачить корені своєї єдності, залежить і форма його
консолідації. Суспільство вважається більш-менш консолідованим, якщо окремі
його елементи орієнтовані радше на зв’язки між собою, ніж на зв’язки з зовнішні-
ми — щодо всього суспільства — структурами. Ідея консолідації українського су-
спільства формується нині як ідея такої української державності, в якій можуть
бути зацікавлені усі політичні сили, що ведуть діалог між собою і діють в інтере-
сах усього українського народу.

Для аналізу рівня консолідованості держав застосовують кілька груп парамет-
рів. Базова група об’єднує параметри, що можуть містити загрозу існуванню дер-
жави: чи поширюється державна влада на всю територію, чи ефективна адмініст-
рація, чи наявні масштабні сепаратистські та іредентистські рухи, внутрішня
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підтримка зовнішніх зазіхань на державну незалежність і територіальну цілісність
держави. На умови консолідації впливають також наявність територіальних конф-
ліктів і неврегульованість державних кордонів.

Мета статті — сформулювати чіткі уявлення щодо параметрів, які впливають
на процес консолідації українського суспільства, визначити специфіку цього про-
цесу, як і передумови появи загроз, які стримують його успішну реалізацію.

Основні результати дослідження. Важливо виокремити показники, які роз-
кривають специфіку українського суспільства у різних аспектах: соціокультурно-
му, економічному, політичному, ментально-психологічному, міжнародному. У
межах соціокультурного аспекту вагоме значення мають етнонаціональна та кон-
фесійна структури населення, характер і стан етнонаціональних і міжконфесійних
відносин, оптимальність мовної та культурної політики. Економічними аспектами
є наявність національного ринку та горизонтальної міжрегіональної мобільності
населення, особливості розподілу національного багатства, розвинутість серед-
нього класу, можливості проведення солідарної політики, масштаби тіньових про-
цесів у економіці, рівень марґіналізації населення. Політичний аспект консолідації
включає оптимальність державного устрою, тобто баланс між централізацією та
децентралізацією, забезпеченість прав національних меншин, характер відносин
між владою і суспільством, захищеність громадянських прав і політичних свобод,
наявність консенсусу щодо базових питань національного розвитку.

Доцільно також виокреимти позитивні чинники, присутність і рівень прояву
яких безпосередньо впливає на консолідаційні можливості нації: наявність і поте-
нціал національної еліти, її здатність виробляти стратегії забезпечення національ-
них інтересів. Універсальним і потужним чинником об’єднання є формування по-
літичної нації, розвиток громадянського суспільства.

Основним чинником консолідації українського суспільства є держава. Від того
головну небезпеку породжує брак усвідомлення важливості цього надбання. Де-
фіцит традицій національного державотворення, «совковий» спадок у ставленні
до людей, грошей, влади, традиції адміністративного, знеособленого у національ-
ному аспекті керування. Показовим є опитування Центру Разумкова «Чи прагнете
Ви відновлення Радянського Союзу та соціалістичної системи?». 48,7 % українців
так чи інакше хотіли б повернення до минулого, тоді як 51,3 % — проти [1]. Неда-
внє минуле розділяє українців.

Ментальна, світоглядна, мовна, культурна, релігійна поліваріантності нашого
суспільства часто породжують проблеми, замість того, щоб стати креативною ба-
зою її унікального цивілізаційного розмаїття. Не сприяє об’єднанню українського
суспільства й стан владних структур країни, не завжди ефективне функціонування
у внутрішній та зовнішній політиці, зволікання із проведенням соціально-
економічних перетворень, часто неузгоджена позиція гілок влади.

В аналітичній записці НІСД «Проблеми національної консолідації українсько-
го суспільства: позиціонування політичних партій» висвітлено ключові позиції та
підходи з боку політичних партій та виборчих блоків щодо шляхів формування та
методів реалізації в Україні етно- та мовної політики, пропозиції з питань сприян-
ня загальнонаціональній єдності [2]. Аналіз було здійснено на підставі програм-
них засад політичних сил, законодавчих ініціатив, використання відповідної про-
блематики у публічній діяльності та політичній риториці представників партій і
блоків.

Як свідчить досвід виборчих кампаній, питання формування та реалізації етно-
політики в Україні, проблеми мовної політики, створення політичної ідентичності
традиційно ставали предметом уваги політичних сил. Партії та виборчі блоки у
цей час зосереджували увагу переважно на питаннях мовної політики, насамперед
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це стосувалося пропозицій щодо перегляду статусу російської мови, надання їй
статусу державної або офіційної. Водночас теми мовної політики, подальшої ди-
наміки процесів у соціокультурній сфері є актуальними з огляду на складові сус-
пільного розвитку, які вони характеризують, визначають і спрямовують, адже
процес конструювання політичної ідентичності нерозривно пов’язаний з процесом
конструювання соціальної реальності як такої.

Національну ідентичність в її соціокультурних складових формують мовно-
культурна, реґіональна, етнічна, державно-політична та геополітична сфери. От-
же, нині українські громадяни віддають перевагу неоднаковим геополітичним
спрямуванням, по-різному бачать майбутній розвиток країни та розуміють її ми-
нуле; ці настрої та визначення є ключовими складовими вимірами національної
ідентичності, її неодмінними характеристиками. У громадській думці фіксуються
відмінні погляди громадян України на подальший розвиток країни, соціокультур-
ні зміни, наявність обопільних крайових стереотипів і міфів. Це може свідчити
про кризові суспільні явища у формуванні загальноукраїнської ідентичності, пові-
льність процесів у досягненні суспільного компромісу стосовно трактування ми-
нулого та формування майбутнього.

Існує низка проблем, що історично супроводжують процес формування загаль-
ноукраїнської національної ідентичності. Промовисто реґіональний розподіл ви-
являється у визначенні та ставленні до питань, які мають для суспільства тради-
ційно конфронтаційний потенціал (мовна політика, вступ до НАТО, оцінка
історичних подій, відносини з ЄС і зближення з РФ). Гострота таких питань для
російськомовної групи населення України (передусім на сході й півдні) традицій-
но посилюється у період виборів, переважно політиками, «які використовують,
наприклад, «мовне питання» у власних цілях.

Водночас амбівалентність є однією з ознак сьогоднішнього українського суспі-
льства. Соціальним верствам властива приналежність до різних соціально-
культурних традицій, а в їхніх установках побутують взаємовиключні речі, зокре-
ма, вітання державного патерналізму та прагнення до ринкової економіки. Така
амбівалентність є своєрідною захисною реакцією на тривалі соціальні та політич-
ні зміни, проте «сприяє суспільній стагнації, створює ілюзію якогось суспільного
компромісу, хибного «третього шляху», що насправді не веде нікуди, крім, звісно,
«третього світу», адже «амбівалентна свідомість як нетривка рівновага двох про-
тилежних культур не може довго зберігатися без руйнівних соціальних і психоло-
гічних наслідків.

Нині, як свідчать дані соціологічних досліджень, в українському суспільстві
панують неоднозначні, більшою мірою негативні складові того, що здатне
об’єднати, консолідувати суспільство. Насамперед це песимістичні оцінки майбу-
тнього та невдоволення владою, переживання кризового стану політичної систе-
ми. Така невдоволеність політичним блоком, а не мовно-культурні особливості, є
пріоритетом щодо суспільного об’єднання — 40 %, відчуття втрати нормального
життя — 32,3 %. Утім об’єднавчими називаються й історичні, соціокультурні
чинники та характеристики ідентичності. Зокрема, спільну історію трактують як
об’єднавчий чинник 20,6 % респондентів, мову спілкування — 14,7 %, національ-
ну належність — 11,6 %, патріотичні почуття — 8,7 %, національну ідею побудо-
ви Української держави — 6,9 % [2].

Не менш істотно впливає на перебіг консолідаційних процесів мовний фактор.
Поява та педалювання мовної «тріщини» підживлює політичне протистояння За-
ходу й Сходу країни. Належне функціонування української мови — це не акт
примусу і не байдуже ставлення до інших мов у нашому суспільстві, а, навпаки,
необхідність вироблення надійного «інструменту» спілкування, з яким пов’язана
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водночас національна інформаційна безпека і вироблення цілісного комунікацій-
ного поля. Українська мова нині й у перспективі є потужним засобом консолідації
українського суспільства у націю. Попри високий градус протистояння мовна
проблема, на переконання автора, це не той чинник, який міг би серйозно розділя-
ти українське суспільство. Радше, це є штучний привід для маніпуляцій, відволі-
кання уваги від інших важливіших проблем. Існують приклади консолідованих
двомовних суспільств. І українське суспільство має непогані перспективи долучи-
тись до їх лав.

Показово, що ментальний стереотип «російськомовності» значною мірою збі-
гається з імперським стереотипом «совєтськості». Згідно з останнім переписом
населення, в Україні майже на 3 млн зменшилася кількість росіян, але кількість
російськомовного населення не зменшилася, навіть зафіксовано певне її зростан-
ня. Це свідчить, зрозуміло, не про масовий відтік росіян з України, а говорить про
формування значного прошарку людей, які вважають себе українськими громадя-
нами, попри те, що в їхньому ментальному комплексі триває домінування «росій-
ськомовної культури».

Мовна, етнополітична та «реґіональна» тематики, тема ідентичності викорис-
товувалися політичними силами як один із засобів інформаційного та сенсового
навантаження виборчих кампаній. З політично-партійного боку використання від-
повідних тем — не тільки відповідь на реальні потреби суспільства, а й один із за-
собів «мобілізації електорату», що реалізується через формування образу «свій-
чужий», який додає політичним силам електоральні симпатії. Потреба у реалізації
сценаріїв «свій-чужий» стосовно мовної політики, етнополітики, пошуків іденти-
чності пояснюється нинішніми крайовими відмінностями в етнолінгвістичних ха-
рактеристиках, сприйнятті та трактуванні історичних подій минулого з боку гро-
мадян, у спільному баченні майбутнього країни, у консолідованому ставленні в
реґіональному аспекті до перспектив європейської інтеґрації.

 Можна спостерігати також помітні реґіональні розходження у сприйнятті та
трактуванні історичного минулого, яке може бути пов’язано із наслідуванням у
суспільстві тих чи інших традицій, а також з крайовими та віковими особливостя-
ми. Соціокультурна проблематика на даний час перебуває в площині політичного
та суспільного дискурсу. Контраверсійні, комплексні та різні інші теми історичної
пам’яті, національних героїв, культурного розвитку було покладено в основу ба-
гатьох дискусій політиків. Значною мірою це можна розцінювати як своєрідний
маркер для оцінки розуміння з боку політичних сил не стільки минулого, скільки
нинішніх соціальних і культурних процесів. Адже історичні події та символи віді-
грають важливу роль у політично-партійній, почасти ідеологічній, ідентифікації
політичної сили, сприяють на символічному рівні ідеологічному самовизначенню
та згуртуванню навколо себе тих чи інших прибічників та однодумців. І все ж, те-
пер для України зазначені теми є дискусійними та спричинюють розкол у суспіль-
стві.

З огляду на міжнародний (європейський) контекст питання в Україні, по суті,
триває почасти контраверсійний процес декомунізації пам’яті, пов’язаний з про-
цесами демократизації та європеїзації. Через це питання трактування минулих по-
дій, відновлення історичної пам’яті не належить до суто наукових та «кабінетних»
розмов про їх належність до міжнародних, насамперед україно-російських, відно-
син, але стосується комплексних процесів колективної соціальної ідентифікації.

Варто зауважити, що суспільні розходження у соціокультурній сфері актуалі-
зуються з огляду на політичну кон’юнктуру. У меморіальному та символічному
просторі в Україні триває протистояння оцінок і «війна пам’ятників». Попри за-
клики до консолідації та єдності політичні сили активно експлуатують у своїй по-
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літичній діяльності, електоральній риториці наявні суперечності, що існують у
мовно-культурній і геополітичній сферах, тим самим посилюючи тенденції декон-
солідації суспільства, соціальним популізмом продовжують відтворювати та кон-
сервувати амбівалентність суспільства, продукувати стереотипи про реґіони-
донори і реґіони-споживачі, міфи про «дві України» [2].

Історична пам’ять — головна ціннісно-смислова константа, що об’єднує украї-
нський світ минулого, теперішнього й майбутнього, наповнює його фактами ге-
роїзму, національного піднесення, а також трагізму. Навколо певних історичних
подій і досі тривають політичні баталії, «піарні ігрища», інформаційні фальсифі-
кації. Негативною тенденцією у таких процесах є «перетягування» заради власної
вигоди тими чи іншими опонентами визначних історичних постатей у тимчасові
політичні табори. Проблема відновлення й утвердження історичної пам’яті потре-
бує не лише знання причин та негативних факторів, а й шляхів їх подолання, що-
денної копіткої роботи [3].

Етнополітичні проблеми в Україні є наслідком насамперед минулих акцій ім-
перської політики, зокрема депортації цілих народів і примусової русифікації.
Водночас є й проблеми, вирощені на місцевому ґрунті крайовими владними стру-
ктурами. До таких можна віднести проблему політичного русинства на Закарпатті,
руху за незалежність у Криму, використання чинника «російськомовності» в Дон-
басі. У даному разі головною загрозою є ігнорування проблем нацменшин чи пе-
далювання їх з метою досягнення сьогоденної вигоди, ігнорування можливостей
творення спільної історичної пам’яті, яка б орагнічно поєднала чи навіть нівелю-
вала національні суперечності. Особливо небезпечним є Крим, бо проблеми депо-
ртованих татар часто-густо опиняються поза увагою місцевої влади.

Специфічною особливістю етнополітичної ситуації в Україні є використання
етнічного чинника реґіональними елітами з метою політичної мобілізації насе-
лення країв. Це створює небезпеку загальнонаціональній консолідації, оскільки
підживлює міжрегіональне протистояння та суперечності між центром та краями.
За результатами соціологічних опитувань, розподіл преференцій між громадянами
України різних реґіонів значною мірою залежить від їх місця проживання, тобто
від територіальної, реґіональної ідентифікації. Передусім це стосується східних і
південних країв України, де внаслідок значної етнокультурної розмаїтості етнічна
ідентичність поступається реґіонально-територіальній. У цьому контексті набуває
особливого значення позиція місцевих інтелектуальних осередків, спроможних
використати місцевий соціокультурний матеріал для обґрунтування історичних і
культурних особливостей певної територіальної спільноти.

Окремо варто зупинитися на ролі церкви як елемента консолідації. Упродовж
віків церква була основоположним імпульсом інтеґрації для українців, але в неза-
лежній Україні поглибила кризу ідентичності через своєрідність етноконфесійної
ситуації та тривалої політизації церкви. У нашій державі немає жодної конфесії,
яка б домінувала в усіх краях. Власне, Україна розділена на зони впливу різних
конфесій, а це означає, що їх протистояння поглиблюватиметься. Згідно з остан-
німи соціологічними дослідженнями, рівень довіри до церкви — найвищий за
останні роки, і це видається досить симптоматичним [4].

Зовнішній чинник так само помітно впливає на процес національної консоліда-
ції, вносячи певні корективи в його хід і спрямованість. Зокрема, західний вплив
зміцнює демократичні характеристики української ідентичності і в цілому є перс-
пективнішим з огляду на стратегічний розвиток української нації і держави. З ін-
шого боку, Росія намагається загальмувати процес створення єдиної нації на ос-
нові української ідентичності демократичного спрямування. Загалом обидва
чинники суперечливо впливають на формування культурних рис нації, посилюю-
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чи процеси асиміляції (розчинення) української ідентичності в потужніших субре-
ґіональних та глобальних процесах. Розвиток процесу консолідації України відбу-
вається під знаком досить жорсткої ідеологічної та політичної конкуренції Заходу
та Росії, що не може не становити небезпеки [5].

Серед об’єктивних ментально-культурних чинників, які ускладнюють форму-
вання громадянсько-політичної ідентичності та національної консолідації ниніш-
нього українського суспільства, потрібно назвати передусім такі:

— реґіональні та/чи мовно-культурні відмінності;
— порушення світоглядно-ціннісної спадкоємності ґенерацій;
— роз’єднаність і неадекватна групова самореференція національних еліт (не-

завершеність процесів їх кристалізації);
— комунікативна відкритість українського соціуму в умовах медіа-глобалізації

та інформаційних війн.
Технологічні можливості та потенціал впливу сучасних ЗМК дозволяють розгля-

дати саме їх як основний інструмент подолання окреслених вище негативних тенден-
цій і конфліктогенних чинників. Нині мас-медіа спроможні формувати як короткоча-
сні шаблони індивідуальної та колективної поведінки, так і тривалі суспільні
конвенції, визначальним чином впливаючи на динаміку та зміст суспільної свідомос-
ті, а відтак — на процеси формування колективної ідентичності соціуму [6].

Висновки. Загрози консолідації можна зіставити із загрозами національному
суверенітету. Національно-культурний, або духовно-інтелектуальний аспект суве-
ренітету нації є найважливішим з огляду на історичну перспективу. Консолідація
нації не може бути досягнута на ідеологічному ґрунті космополітизму. Побудова
Української держави можлива лише на засадах національно-демократичного
спрямування європейського взірця. Йдеся про форми колективної свідомості, які
консолідують націю та не затискають творчий розвиток людини [7].

Врешті, саме українське суспільство доволі однозначно відповідає на питання
про те, навколо чого слід консолідуватися, — навколо економічних перетворень,
прагнення до істотного піднесення рівня життя населення, навколо забезпечення
реальної рівності прав і свобод [8]. Тому головною загрозою консолідації україн-
ського суспільства видається незнання інструментарію політичних та економічних
змін, невміння його шукати, нерозуміння важливості формування сконсолідовано-
го українського суспільства тими, хто мав би це робити.
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дження впливу мовного фактора на національну консолідацію громадян України.
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пытка исследования влияния языкового фактора на национальную консолидацию
граждан Украины.
Ключевые слова: языковая политика, национальное самосознание, национальная
консолидация, государственный язык, региональные языки, политический риск.

Abstract. It is dealt with the problem of language policy in Ukraine. The link between the
language problem and national self-consciousnessof Ukrainians is under analyses. The
attempt to research the influence of language factor on national consolidation of Ukrainian
citizens is made.
Key words: language policy, national self-consciousness, national consolidation, state
language, regional language, political risk.

Постановка проблеми. Мова є соціальним феноменом людської свідомості,
що чітко виявляється в її реагуванні на соціальні фактори. Соціальна природа мо-
ви, її формування й розвиток під впливом суспільних чинників зумовлюють і по-
мітні зворотні процеси впливу мовних факторів на соціальну діяльність людини, її
політичну реалізацію. Постановка питання зв’язку політики і мови набуває неаби-
якого значення для визначення не тільки майбутнього у мовному розвиткові краї-
ни, а й для усвідомлення соціальних наслідків тієї чи іншої державної мовної
стратегії та формування національної свідомості громадян.

Наше дослідження покликане актуалізувати твердження, що державна мова
суттєво впливає на формування національної самосвідомості громадян будь-якої
держави, зокрема й України.

Актуальність обраної нами теми полягає в тому, що в будь-якій країні, яка пе-
ребуває на перехідному етапі, відбувається становлення національної самосвідо-
мості її громадян. Державна мова в цьому процесі відіграє провідну роль.

Мова обслуговує комунікацію, культуру, забезпечує взаємодію класів і соціа-
льних верств, територіальних і професійних груп, робить можливим обмін інфор-
мацією для здійснення соціальної взаємодії у суспільстві. Державна мова викори-
стовується як символ етнічної спільноти та єдності всіх членів суспільства.

Державна мова може набувати політичного змісту в міжетнічних відносинах,
коли один з етносів політично домінує над іншим. Це відбувалося у відносинах
між етносами колоніальних і напівколоніальних країн і їх метрополій, а також у
більшості багатонаціональних країн. Нерівноправність автохтонних мов часто-
густо закріплюється законодавчо і набуває характеру юридичної нерівноправнос-
ті, що можна в даний час спостерігати в Україні. Так, проблема розколу нації на
мовному підґрунті знову гостро постала в Українській державі, тому визначити
причини та наслідки такої ситуації є вкрай необхідним.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. У процесі роботи над статтею
використовувалися теоретичні дослідження з питань мовної політики як вітчизня-
них, так і зарубіжних дослідників (А. Леонтьєв, І. Огієнко, Г. Касьянов, В. Кри-
вошеїн, І. Курас, О. Субтельний, Н. Полонська-Василенко, О. Куць, В. Лизанчук,
І. Фаріон, Л. Масенко, М. Бєлецький, О. Матета). Також використовувалися ста-
тистичні дані Державного комітету статистики України, Асоціації книговидавців
і книгорозповсюджувачів України як підґрунтя для науково визначених виснов-
ків щодо ролі мовної політики в процесі розвитку сучасного українського суспіль-
ства.

Мета статті — на основі теоретичного аналізу наукових досліджень з політо-
логії, філології та історії визначити вплив мовної політики в Україні на стан наці-
ональної свідомості населення.

Основні результати дослідження. «Мала енциклопедія етнодержавознавства»
тлумачить мовну політику як «сукупність ідеологічних настанов, нормативних ак-
тів та практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або
на розвиток мови в певному напрямі» [1, с. 533]. Від мовної політики залежить
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мовна ситуація в суспільстві — уряд може стимулювати розвиток багатомовності
в державі, стримувати і звужувати функціонування мов недержавних націй, нерід-
ко доводячи їх до цілковитого вимирання.

У кожній державі мовна політика є складовою національної політики, вона
віддзеркалює її принципи, відповідає панівній ідеології. Спрямування і форми
впровадження мовної політики детерміновані суспільно-політичним ладом, полі-
тичним режимом, міжетнічними відносинами. Мовна політика здатна або закріп-
лювати привілеї панівної мови, або сприяти зняттю міжнаціональної напруженос-
ті за допомогою підтримки мов національних меншин.

Оскільки мова є провідником і супутником мислення, вона несе в собі і поши-
рює усталену систему цінностей у вигляді ієрархії понять. Поняття формують чи-
сленні семантично-лексичні мережі, за допомогою яких не тільки передаються, а
й індукуються людиною думки та поняття, тобто її свідомість. У процесі спілку-
вання такий мовний спосіб дає можливість співпереживати, бути однодумцем.
Саме так на єдиній мові, передусім рідній, історично формується нація як спіль-
нота переконаних однодумців, які закладають ґарантію патріотичної одностайнос-
ті з метою розвитку власного політичного утворення, нормативних актів і техно-
логії діяльності державних інституцій [2, с. 190].

Як будь-яке суспільство вдосконалюється, розвивається через засоби мови, так
держава починається з мови, ґрунтується на ній. Можливість мови проникати у
внутрішній соціальний світ є передумовою створення міцного державного органі-
зму. Слушною з цього приводу є думка професора О. М. Куця: «Мова однаково
спрямована як у внутрішній, так і в зовнішній, соціальний світ людей. Цим вона
забезпечує єдність індивіда і суспільства, безперервне їхнє взаємозбагачення і
взаємопідтримку» [3, с. 8].

Якщо політику можна розглядати як боротьбу за владу, то мовну політику —
за владу над людським мисленням і світоглядом. Часто мовну політику в державі
використовують як засіб маніпуляції громадською думкою. Це перешкоджає ви-
конанню державною мовою консолідуючої функції та загрожує єдності українсь-
кої нації.

Політична маніпуляція часто-густо спричиняє супутні проблеми в суспільстві,
які необхідно розв’язувати на державному рівні, а інколи спрацьовує проти мані-
пулятора. Відтвк постає поняття «політичний ризик».

Дослідник В. Кривошеїн дав визначення політичного ризику та виокремив ос-
новні його елементи. Політичний ризик— це міра очікуваної неудачі політичної
діяльності, яка визначається як співвідношення ймовірності неуспіху вжитих за-
ходів і ступеня несприятливих наслідків, зумовлених втіленням прийнятих полі-
тичних рішень.

Основними елементами політичного ризику є:
• можливість відхилення від припустимої політичної мети, заради якої здійс-

нюється обрана альтернатива політичного рішення;
• імовірність отримання бажаного результату політичної діяльності;
• невпевненість у досягненні поставленої політичної мети [4, с. 38].
Означену ситуацію можна спостерігати в сучасній Україні, де простежуєть-

ся бажання певної частини громадян замінити російською мовою українську в
усіх сферах життя. Цим постійно користуються політичні партії та деякі публі-
чні політики з метою приховати реальний стан економічної та соціальної сфер
держави. Проте мовне питання не є таким несуттєвим, як може здатися на пе-
рший погляд. Вимога надати статусу державної російській мові є прихованим
приводом до розділення України, а це вже посягання на цілісність країни, пи-
тання державної безпеки. На сьогодні українська мова є чинником, який має
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об’єднати різні за менталітетом східну та західну частини України. Дозвіл дру-
гої державної мови розірве цей зв’язок і може призвести до розколу всередині
держави.

Пропонуємо розглянути історичний контекст становлення української мови як
державної, який допомагає зрозуміти, наскільки загрозливою є двомовність для
України.

У час перебування українських земель під владою Великого князівства Литов-
ського українська, або, як тоді її називали, західноруська мова, стала мовою вели-
кокняжої канцелярії, урядових актів, князівського листування, перекладів. Після
прийняття Кревської унії 1385 р. почався процес поступового звуження адмініст-
ративно-державних функцій української мови. Загальнодержавною стала латинсь-
ка, а пізніше — польська мова.

Люблінська унія започаткувала новий етап мовної політики на українських зе-
млях. Незважаючи на надання українській мові статусу реґіональної, національна
освіта, школа книгодрукування втрачали будь-яку підтримку держави.

Початок жорсткій політиці щодо української мови дала нищівна для України
Переяславська угода 1654 р. Почався процес обмеження й ліквідації української
автономії та активна русифікація українських земель, особливо після перемоги
Росії під Полтавою 1709 р. У 1720 р. було заборонено друкувати книжки україн-
ською мовою, а українські видання церковнослов’янською мовою наказано порів-
нювати з російськими виданнями для того, щоб уникнути найменшої різниці. Ці
події стали початком цілеспрямованої русифікації України, спробами знищити
українську націю та державність, які Росія втілювала з метою повністю розчинити
український етнос у російському.

Русифікацію України посилено за Катерини II, після скасування гетьманства і
зруйнування Запорізької Січі. Другій Малоросійській Колегії під проводом П.
Рум’янцева-Задунайського доручено здійснити широку програму русифікації Украї-
ни, встановлюючи російську мову як обов’язкову в школах, єдину у друкованих ви-
даннях тощо. Політика русифікації поступово охоплювала всі ділянки суспільного
життя, спершу на Лівобережній Україні, у Києві та Слобожанщині, а після приду-
шення польського повстання 1830—1831 рр. також на Правобережній Україні.

Русифікація України посилилася в другій половині ХІХ ст.: Валуєвський цир-
куляр 1863 p. та Емський указ 1876 p. загальмували український літературний
процес до революції 1905 р. Навіть після 1905 р. залишилися обмеження щодо
української мови й літератури, а під час першої світової війни український друк в
Україні було практично повністю заборонено. Російська культура, що досягла ве-
ликого розквіту у ХІХ—ХХ ст., впливала на духовність українського й інших на-
родів, що перебували під політичним чи культурним впливами Росії [3, с. 142—
143].

Після короткочасного припинення політики асиміляції України внаслідок роз-
паду Російської імперії у 1917 р. її було відновлено комуністичним режимом Ра-
дянського Союзу на початку 30-х рр. ХХ ст.

На відміну від попереднього періоду насильне зросійщення України здійсню-
валось інтенсивно, планомірно й системно, у незрівнянно ширших масштабах та із
застосуванням найжорсткіших і найвитонченіших методів аж до зумисного зни-
щення мільйонів носіїв української мови, систематичного викорінення української
національної еліти та державного втручання у внутрішні мовні закони з метою її
деукраїнізації за рахунок позбавлення її самобутності. Відправним пунктом для
цього стало примусове вивчення російської мови у школах від 1938 р., а також
спотворення Українського правопису 1933 р. як основного мовного кодексу. Цим
новим правописом створено радянську-російську норму української мови, яка
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дійсна й досі та закріплена Українським правописом 1933, 1946 та 2007 рр. Нині
частина населення України повертається до використання справжньої української
мови. До суспільства вона потрапляє переважно через засоби масової інформації,
зокрема приватний телеканал СТБ веде мовлення за правилами Українського пра-
вопису 1929 р. Це є значним прогресом у мовній політиці України, оскільки свід-
чить про збереження історичної пам’яті народом, його готовність відтворювати
зруйновані національні цінності.

З метою створити т. зв. єдиний радянський народ на початку 1960-х рр. у сис-
темі АН СРСР створено наукову раду з проблем «Закономірності розвитку націо-
нальних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй». Ця програма поділила
мови на т. зв. перспективні і неперспективні, позаяк «сфера їх подальшого функ-
ціонування далеко не однакова». До перших, крім «великої російської мови», за-
рахували вірменську, грузинську, латиську, литовську, естонську. Решта мов, се-
ред яких і українська, потрапили до неперспективних [5, с. 50].

Процес неухильного витіснення української мови з багатьох сфер життєдіяль-
ності та процес зменшення носіїв української мови не зупинило навіть тимчасове
надання українській мові статусу державної у 1989 р. і подальше закріплення цьо-
го статусу як одного з елементів конституційного ладу країни в Конституції неза-
лежної України.

Тож нинішню мовну ситуацію в Україні слід розглядати як результат незавер-
шеного асиміляційного процесу примусового перетворення україномовної спіль-
ноти на російськомовну, що здійснювався з метою цілковито розчинити українсь-
кий етнос у російському і знищити українську Україну.

Дослідження мовної політики в Україні буде неповним без порівняння зі світо-
вим досвідом розв’язання проблем у цій сфері. Мовне питання в різних країнах
розв’язувалося майже однаково — на державному рівні. Набуваючи статусу дер-
жавної, мова стає важливим фактором міжнаціональних відносин і стабілізації чи
дестабілізації суспільства.

У Франції наприкінці XVІІI ст. 6 млн французів (із 25 млн) не знали французь-
кої мови і приблизно стільки ж не могли вести зв’язної розмови (до цієї кількості
входили 4—5 млн представників інших національностей), тобто велика частина
населення не володіла мовою своєї країни. Проте завдяки послідовній мовній по-
літиці держави, яка залучила до цієї справи такі чинники, як військова повинність,
освіта, видання книг і особливо газет та журналів французькою мовою, державні
чиновники, які мусили вживати мову держави, — французька мова протягом XIX
ст. утвердилася як єдина на всій території держави й у всіх сферах суспільного
життя [6, с. 190–191]. Результатами такої політики є консолідація суспільства, ду-
ховне та економічне зростання Франції, її високі досягнення в науці, культурі і,
врешті-решт, в економіці.

Коли Італія 1861 р. здобула незалежність, італійська мова ледь животіла: з по-
над 25 млн населення Італії тільки 600 тис. (приблизно 2,4 %) володіло італійсь-
кою мовою. Прицьому з цих 600 тис. переважна більшість, 400 тис., була зосере-
джена в Тоскані, й лише 70 тис. — у столиці країни Римі. «Італію створено, тепер
треба створити італійців» — такий висновок зробив один із керівників національ-
но-визвольної боротьби. За дорученням італійського уряду відомий письменник
Алессандро Мандзоні розробив програму утвердження італійської мови серед на-
селення Італії [7, с. 92]. Втілення в життя цієї програми дало змогу консолідувати
населення Італії в одне динамічне італійське суспільство, яке тепер відіграє не
останню роль у світі.

У поліетнічних країнах світу конституції закріплюють дві і більше офіційних
мов. Подібний факт спостерігаємо в тих державах, де складновизначити якусь од-
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ну корінну національність. Варто наголосити, що Україну не можна розглядати як
таку.

Розглянемо цю ситуацію на прикладі Канади. У цій країні офіційними є фран-
цузька та англійська мови. Це пов’язано з одночасним утвердженням на території
країни мов двох завойовників. В Україні такої ситуації не було, тому в питанні
мовної політики ці держави в жодному разі не можна ототожнювати.

Проаналізувавши досвід інших країн, можна зробити висновок, що утвердження
в Україні російської мови як другої державної не є виправданим з таких причин: по-
перше, у країнах, де існує кілька офіційних мов, наявні беззаперечні підстави для
цього, а в Україні, окрім політичної спекуляції, немає жодної причини запроваджу-
вати другу державну мову; по-друге, у жодній країні, де існує рідна мова корінного
народу, яка ще не остаточно утвердилася, не вводилася друга державна.

Згідно зі Всеукраїнським переписом населення 2001 р. українську мову вважали
рідною 67,5 % населення України, російську — 29,6 %. При цьому українською мо-
вою спілкувалося приблизно 53 % громадян України, російською — 45 % [8].

За даними Державного комітету телебачення і радіомовлення України близько
80 % ефірного часу теле- і радіостанцій заповнено не україномовним продуктом.
На книжковому ринку України переважають російськомовні видання (рис. 1). За
даними Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, більшість
книжок, що їх реалізують в Україні, вийшла друком у Росії.

Рис. 1. Експертна оцінка Асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів

Наслідком такої мовно-культурної експансії може стати перехід української нації
у стан «двонаціональності». Зобразивши цей процес схематично, отримаємо:
А→АВ→ВА→В, де фаза А — початкова культура, АВ — марґінальний стан, але з
переважанням елементів початкової культури, ВА — марґінальний стан з переважан-
ням перейнятої мови, культури; В — цілковите поглинання початкової культури, мо-
ви, національності, перехід на рівні свідомості до іншого етносу [9, с. 226].

Резонансним стало прийняття Закону України «Про засади державної мовної
політики», що має неофіційну назву «закон Колесніченка-Ківалова». Цей закон
було прийнято 05 червня 2012 р. Голосування за нього відбувалося із порушення-
ми Конституції України та регламенту Верховної Ради України.

Закон містить неоднозначне визначення терміна «рідна мова», трактуючи його
таким чином: «рідна мова — перша мова, якою особа оволоділа в ранньому ди-
тинстві». Водночас у ч. 1 ст. 3 вказано, що «кожен має право вільно визначати мо-
ву, яку вважає рідною» [10].

За Законом, державною мовою України є українська, але відповідно до статті 7
Закону істотно розширюється використання реґіональних мов, якщо кількість
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осіб-носіїв цієї мови, що проживають на території, на якій поширена ця мова, ста-
новить 10 % і більше чисельності її населення. Проте за рішенням місцевої ради в
окремих випадках з урахуванням конкретної ситуації ця цифра може бути мен-
шою від 10%. Розшифрування «окремих випадків» у законі не надається.

Дія Закону поширюється на 18 мов: російську, білоруську, болгарську, вірменсь-
ку, гагаузьку, ідиш, кримсько-татарську, молдавську, німецьку, новогрецьку, польсь-
ку, ромську, румунську, словацьку, угорську, русинську, караїмську, кримчацьку.

Відповідно до Закону реґіональні мови можна використовувати у роботі, діло-
водстві та документації органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання. Також реґіональну мову дозволяється застосовувати у листуванні цих орга-
нів з органами державної влади вищого рівня. Законом також ґарантовано право
отримання освіти реґіональними мовами, зокрема, і вищої освіти. На державні та
комунальні навчальні заклади покладено обов’язок створювати окремі класи, групи,
в яких навчання ведеться іншою мовою, ніж у навчальному закладі в цілому. Такий
підхід не формуватиме національну ідею у молодого покоління і призведе до того,
що в незалежній країні молодь не відчуватиме себе частиною єдиного етносу.

Лише у збройних силах України та інших військових формуваннях, створених
відповідно до законодавства України, пануватиме державна мова.

Із 13 серпня 2012 р. статус регіональної російській мові надали Дніпропетровська,
Донецька, Запорізька, Луганська, Одеська, Херсонська обласні ради, а також міські
Ізмаїльська, Одеська, Севастопольська, Харківська, Херсонська й Миколаївська ради.

На нашу думку, вадами Закону є некомпетентне підняття мовного питання. За
21 рік незалежності українська як державна мова України ще не утвердилася оста-
точно на всіх рівнях суспільного життя, тому Закон перекреслить здобутки у цьо-
му напрямі. Українська мова не витримає конкуренції з російською, бо та отрима-
ла необмежені повноваження в різних сферах суспільного життя.

На значній території України продовжує існувати підданський русофільський
тип масової історичної свідомості. У свою чергу такий тип свідомості обґрунтовує
вищість російської мови над українською та слугує стимулом переходу на росій-
ську мову спілкування.

Звідси — природна реакція людей з таким типом історичної свідомості на про-
блему захисту української мови як «засіб дискримінації російської мови». На сьо-
годні переважна більшість таких громадян зосереджена на сході країни. Відсут-
ність спроб держави пов’язати важливі історичні події місцевого значення з
новітньою інтерпретацією історії України означатимуть консервацію нинішнього
типу історичної свідомості та зверхнього ставлення до української мови.

Можна прогнозувати, що за відсутності системи заходів державної політики (в
центрі та особливо на місцевому рівні) рівень толерантності знижуватиметься, а
сприйняття української мови як соціально непривабливої — зростатиме. У перс-
пективі такі тенденції можуть призвести до реалістичності сценарію запрова-
дження другої державної мови (російської).

Високий рівень нетолерантності в західному та східному реґіонах варто роз-
глядати як фактор політичного ризику:

1. Не зникає потенціал поглиблення розколу країни за мовною ознакою. На сході
України саму постановку питання про захист української мови половина респонден-
тів вважає штучною та спрямованою на погіршення становища російської мови.

2. Зростає суспільний запит на політиків, суспільно-політичні рухи, що під-
тримуватимуть антагоністичні позиції у питаннях мовної політики. Питання мови
стає важливою складовою політичної ідентифікації громадян.

Нині спостерігається прискорення процесу поляризації українського суспільст-
ва стосовно мовних питань і зменшення мовної толерантності. Зокрема за збере-
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ження кількості прихильників надання російській мові офіційного статусу
з’явилася тенденція до поступового збільшення частки супротивників надання ро-
сійській мові будь-якого офіційного статусу. Загостренню поляризації ставлення
населення України до мовних питань сприяли активні спекуляції мовними гасла-
ми політичними силами у виборчих кампаніях останніх років.

Загострення мовного питання стає перешкодою для процесу формування єди-
ної української громадянської ідентичності. Мовний поділ накладається на поділ
суспільства за ставленням до історії країни, за реґіональними політичними вподо-
баннями, за вектором її цивілізаційного вибору. Виникає загроза протиставлення
україномовних та російськомовних громадян, що зрештою призведе до форму-
вання двох полярних, самодостатніх громадянських ідентичностей, локалізованих
урізних реґіонах держави.

Українська мова нині є одним із небагатьох чинників консолідації нації і наро-
ду. Але доки вона лишається політичною гральною картою, яку періодично розі-
грують, доки політики за рахунок мови вирішують власні проблеми, доти ми ма-
тимемо неефективну політику в мовній галузі.

Висновки. Розглянувши низку вітчизняних і закордонних наукових праць,
присвячених проблемам мовної політики, доходимо висновку, що мовна політика
держави може мати два варіанти розвитку та впливу на національну свідомість
громадян. У першому випадку державна мова може бути чинником національної
консолідації, що об’єднує навколо себе громадян усієї держави, які різняться за
менталітетом та світоглядом. У другому випадку за хибно спланованої системи
заходів мовної політики вона може стати фактором політичного ризику та причи-
ною конфліктів різних соціальних груп у державі.

Історія становлення української мови як державної кардинально відрізняє Україну
від держав, у яких затверджено кілька офіційних мов. По-перше, українська мова
пройшла століття заборон і репресій, що значно послабило її позиції в Україні, тому
вона потребує захисту та утвердження в суспільстві. По-друге, Україна — молода
держава, і національна спільнота у ній лише формується, а єдина державна мова, як
уже було доведено, є найважливішим чинником національної консолідації.

Якщо мовна політика України матиме проросійський характер, перспективи
розвитку українського суспільства є досить невтішними. Надалі відбуватиметься
поляризація українців за мовною ознакою: східні реґіони наполягатимуть на шту-
чності проблеми державної мови та вимагатимуть офіційного статусу російської
мови, а західні краї у свою чергу небезпідставно заявлятимуть про обмеження
прав української мови та консервацію історичної пам’яті.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЧИННИК НАЦІОТВОРЕННЯ:
РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА

Анотація. У контексті розгляду громадянського суспільства як особливого способу
комунікації доведено взаємозумовленість існування громадянського суспільства і пра-
вової держави, що формуються в умовах полісуб’єктного простору. Показано, що кон-
ститутивною характеристикою громадянського суспільства є репрезентація ним
особливих (корпоративних) інтересів і відсутність претензій на представництво за-
гального інтересу. Зроблено висновок, що громадянське суспільство як умова форму-
вання самочинності особи є фактором забезпечення її національної ідентичності.
Ключові слова: громадянське суспільство, правова держава, етнос, нація, комунікація.

Аннотация. В контексте рассмотрения гражданского общества как особого способа
коммуникации доказывается взаимообусловленность существования гражданского
общества и правового государства, формирующихся в условиях полисубъектного про-
странства. Показано, что конститутивной характеристикой гражданского общест-
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ва является репрезентация им особых (корпоративных) интересов и отсутствие
претензий на представительство общего интереса. Сделан вывод, что гражданское
общество как условие формирования самочинности личности является фактором
обеспечения ее национальной идентичности.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, этнос, нация, ком-
муникация.

Abstract. In the context of consideration of a civil society as a special way of communication
the author proves the existence of interdependence between a civil society and the law-
abiding state, formed under conditions of poli-subject space. It is shown that the constitutive
feature of civil society is a representation of thespecial (corporate) interests and the absence
of claims to represent the general interest. It is concluded that the civil society as a condition
of the formation of self-authorized person is a factor in ensuring its national identity.
Keywords: civil society, law-abiding state, ethnic group, nation, communication.

Постановка проблеми. У своїй невеличкій, однак концептуальній праці «Євро-
пейське громадянське суспільство: історичні корені та сучасні перспективи на Схо-
ді і Заході» [1] Юрген Кока наголошує на спільних рисах і взаємозумовленості гро-
мадянського суспільства й ринкових засад економічного життя. «Структури грома-
дянського суспільства щонайменше сприяють виникненню та успіху ринкової еко-
номіки, якщо не просто роблять їх можливими, — відзначає Ю. Кока. — Адже пе-
редумовою ринкової економіки є певний соціальний зв’язок, необхідний їй мінімум
довіри і соціального капіталу — а це ті ресурси, які пропонує громадянське суспі-
льство. З іншого боку, громадянському суспільству потрібен ринок. За відсутності
типової для функціонуючої ринкової економіки децентралізації економічних рі-
шень і економічної влади громадянське суспільство сильно програє. У централізо-
ваній адміністративній економіці громадянське суспільство не може процвітати —
свідченням тому є приклад соціалістичних суспільних систем, що існували в Сере-
дній і Східній Європі до початку 1990-х років. При проведенні міжнародних істо-
ричних зіставлень виявляється багато паралелей між упровадженням ринкового су-
спільного устрою і побудовою громадянського суспільства» [1, с. 60].

У наведеному вислові справедливо підмічено те, що неможливість громадян-
ського суспільства за тоталітарних режимів зумовлена не політико-правовими їх
властивостями, а відсутністю потрібного й належного комунікативного середо-
вища, в даному контексті — ринкового. Одначе за всієї справедливості зазначено-
го твердження і позитивних здобутків здійсненого Кокою подальшого аналізу вза-
ємин громадянського суспільства з економічними підвалинами суспільного буття,
з владою та національною державою, не можна не звернути уваги й на його недо-
ліки, що мають загальний методологічний характер. А саме: на притаманну зага-
лом комунікативному підходу в дусі Габермаса, в річищі якого й перебуває Ю.
Кока, надмірну деталізацію таких взаємин, у якій розчиняється й губиться сенс
громадянського суспільства як феномену та як поняття.

Процедурне розуміння комунікації, наголос на претензіях суб’єктів комуніка-
ції1, а надто — імперативність закономірностей, встановлюваних як приписи, й
політична спрямованість та ангажованість (як цілком справедливо стверджує Бент
Флівберг, «Хабермас та Фуко — політичні мислителі» [2, с. 130]), призводять не
так до хибних висновків, як до їх відсутності. І безсиле посилання на розмаїття ві-
домих визначень того чи того явища, зокрема, громадянського суспільства, як за-
сіб виправдання авторської «розгубленості через деталізацію» не видається пере-
конливим і не позбавляє від потреби знову звертатися до дослідження явища й
аналізу поняття.

                     
1 Дж. Кін, наприклад, сутність громадянського суспільства вбачає в переважній увазі до загальної свободи

індивідів від насильства та важливості надання групам і індивідам можливості вільно в рамках закону визнача-
ти в різноманітних формах свою соціальну ідентичність (Кин Дж. Демократия и гражданское общество. Пер. с
англ. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 400 с.).
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Найприкрішим тут видається те, що і комунікація, специфічний спосіб органі-
зації якої є умовою та ґрунтом формування й існування громадянського суспільс-
тва, і категорія «інтересу» як засаднича для розуміння й того, й іншого, справді є
ключовими для дослідника, об’єктом наукової уваги якого є не лише громадянсь-
ке суспільство, а й будь-яке суспільне (навіть ширше, — соцієтальне) явище. Про-
те на противагу політичному забарвленню дискурсу є неупереджений розгляд у
нормативність. І в цьому сенсі докір Б. Флівберга на адресу Ю. Габермаса й
М. Фуко є цілком справедливим і щодо міркувань Ю. Кокі, і щодо досліджень
Джона Кіна [3] або ж Чарлза Тейлора, Джина Коена, Ендрю Арато та ін., хоч би
якими відмінними не були їх підходи до громадянського суспільства та висновки
щодо нього. «Комунікація, — зазначає Б. Флівберг, — пов’язана з нераціональни-
ми деклараціями та дотриманням вузьких інтересів частіше, ніж зі свободою від
панування і пошуком консенсусу.

І в цьому Габермас ідеаліст, котрий протиставляє «успішні» заяви «спотворе-
ним» [4, с. 297—298]. Чи комунікативна, або ж декларативна позиція «правиль-
на», неважливо. Вирішальним є те, що не-ідеалістична відправна точка повинна
взяти до уваги факт можливості обох позицій. В емпірично-науковому контексті,
куди сам Габермас відносить себе, питання: комунікативна раціональність або де-
кларації? — розв’язуване конкретним вивченням конкретного питання. Дослідник
повинен запитати, як відбувається комунікація, як спрацьовують політика і демо-
кратія? Чи характеризується комунікація пошуком консенсусу, відсутністю вла-
ди? Або комунікація — вправа у владі і деклараціях? Як пошук консенсусу та де-
кларації, свобода від панування і виконання влади виявляються в комунікації?
Давати апріорно відповідь на ці питання так само хибно, як вважати можливою
відповідь на біблійне питання: добрі чи злі в принципі люди» [2, с. 129].

Отже, підміна реального об’єкта дослідження уявно «належним», цілеспрямо-
вана поляризація дослідницького «бачення» етичними настановами спотворюють
саму конструкцію «призми», крізь яку це бачення здійснюється: комунікації. Гро-
мадянське суспільство постає як предметно окреслена даність — звісно, зі своєю
ґенезою, історією, властивостями тощо, однак не як певним чином організована
комунікація. Тож мета статті полягає в переорієнтації бачення з предметності на
діяльність з її специфічною організацією комунікативних узаємин, з її структу-
рою. І на цьому шляху аналіз громадянського суспільства дає плідні результати.

Основні результати дослідження. Вперше аналіз громадянського суспільства
у вимірі комунікативних узаємин було здійснено в роботах Геґеля. Хоч він і не
вживав поняття «комунікація» (до його актуалізації лишалося півтори сотні років
розвитку філософської думки), однак значною мірою саме її закономірності, заву-
альовані під машкарою Об’єктивного Духу, лягли в основу дослідження логіки
розвитку феномену права, в контексті якої і здійснено аналіз громадянського сус-
пільства. Недаремно Дж. Коен та Е. Арато у своєму фундаментальному дослі-
дженні «Громадянське суспільство і політична теорія» [5] зазначають у передмові,
що розглянуті ними концепції громадянського суспільства тією чи тією мірою
зростають з геґелівської та відтворюють якусь одну з її рис.

Осучаснюючи геґелівську термінологію, його засадничі ідеї щодо громадянсько-
го суспільства дуже коротко можна сформулювати так: умовами, що уможливлю-
ють самий феномен громадянського суспільства, є, по-перше, наявність у суспільс-
тві леґалізованого і леґітимованого приватного інтересу: без приватного інтересу, за
яким групуються і комунікують між собою громадяни, утворюючи об’єднання, не-
має ні об’єднань, ані їх сукупності — громадянського суспільства. І, по-друге, на-
явність системи права — не сукупності законів, які, як відомо, можуть фіксувати
неправові стосунки, а права, що саме ґрунтовано на леґалізації відмінності між сфе-
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рами одиничного, особливого й загального, між приватним, корпоративним і дер-
жавним інтересами й волевиявленнями. Іншими словами, громадянське суспільство
і правова держава не лише щільно пов’язані — так, що друге уможливлює перше,
але вони зумовлюють одне одного і зростають з одного комунікативного «кореня»
— виникнення відмінності між загальним, з одного боку, та особливим й одинич-
ним — з іншого, та встановлення співвіднесення між ними. Відтак комунікативним
ґрунтом виникнення обох взаємопов’язаних феноменів — права (що об’єктивується
в інституціях правової держави) й громадянського суспільства — є відмежування
державного від суспільного, держави від громадянського суспільства як сфери са-
мочинної діяльності окремих людей і їх об’єднань.

У такій ситуації наскрізно-історичне існування приватного інтересу (в силу іс-
нування людини як одиничної особи зі своїми індивідуальними приватними по-
требами) отримує леґалізацію, правовою формою якої є інститут приватної влас-
ності. Ствердження приватної власності як універсальної і всезагальної правової
форми, в якій приватне постає не лише як леґальне, а й як леґітимне, як право
будь-якого одиничного суб’єкта на об’єктивацію своєї волі, набуває функцій га-
ранта збереження поліцентричності воль. Власне, всезагальний правовий характер
приватної власності встановлює визнання леґітимності будь-якого волевиявлення.
Відтак ґрунтом та умовою виникнення і громадянського суспільства, і правовід-
носин, що його забезпечують і йому відповідають, є певна комунікативна ситуа-
ція, що уможливлює й убезпечує полісуб’єктність комунікативного простору —
ситуація, в основі якої лежить і з якої водночас випливає певна система цінностей,
зокрема — цінності одиничного, іншого та розмаїття.

Фактично критикуючи класичне ліберальне уявлення про державу, Геґель пише:
«Якщо державу уявляють як єдність окремішніх осіб, як єдність, яка є лише спільно-
тою, то мають на увазі визначення громадянського суспільства… У громадянському
суспільстві кожен для себе — мета, решта для нього ніщо. Однак без співвідношення
з іншими він не може досягти своїх цілей в усьому їх обсязі: уся решта тому є засо-
бами для мети особливого… Позаяк особливість пов’язана з умовами всезагальності,
то ціле є ґрунтом опосередкування, на якому дають собі свободу всі одиничності, усі
здатності… Особливість, обмежена всезагальністю, є єдиною мірою, за допомоги
якої кожна особливість сприяє своєму благу» [6, с. 228]. Отож співвіднесення парти-
кулярних часток суспільства через загал, через опосередкування самим суспільством,
спільним суспільним інтересом, об’єктивованим у вигляді системи права — ось межі
громадянського суспільства, як і межі втручання в його життя з боку держави.

Сфера реалізації особливого, корпоративного інтересу також, за Геґелем, ціл-
ком перебуває в межах визначення громадянського суспільства, визначуваного як
сукупність приватних інтересів і воль. Принципом же, за яким організовано здійс-
нення, реалізацію цих воль, є правові засади як царина, де панує загальний інте-
рес, яка самим фактом своєї чинності на всьому державному обширі забезпечує
реалізацію загального інтересу. Або, іншими словами, загальний інтерес полягає у
випрацювані спільних, єдиних для всього простору громадянського суспільства,
тотожному простору держави, правил вияву одиничних і корпоративних воль,
правил, що підпорядковані державній єдності.

Практичне втручання держави в життя громадянського суспільства полягає,
отже, у забезпеченні єдиних для всіх правил його функціонування, таких підпо-
рядкованих збереженню державної єдності правил, що, однак, створюють макси-
мально широкий простір і режим максимального сприяння в ньому реалізації
окремих одиничних і корпоративних воль. Держава не створює й не може створи-
ти громадянське суспільство, однак з його появою сама «набуває дійсності» і як
така може і повинна сприяти його функціонуванню.
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Якщо тієї чи іншої організації влади обов’язково потребує будь-яке суспільст-
во, якщо залучення членів громади до участі у владі можливе і без виокремлення
приватної сфери в автономну, то далеко не кожна архітектура комунікативного
простору суспільства уможливлює автономію приватного й партикулярного як та-
кого. Як уже було зазначено, такою умовою є певна структура комунікативного
простору, в якій комунікацію організовано за принципом узаємодії приватного,
партикулярного й корпоративного без обов’язкового опосередкування інституціо-
налізованим загальним, державою, та обмеження цього опосередкування виключ-
но сферою правовідносин.

За умови, коли царина приватного отримує автономне існування, відповідно
автономізується й сфера загального: влада стає чимось унаочнено зовнішнім і в
такому сенсі також «партикулярним» щодо суспільства. А отже, постає й пробле-
ма взаємодії громадянського суспільства і влади як окремих сфер соціального
буття. Принагідно можна зауважити, що сучасна демократія тим-то й відмінна від
своїх попередніх історичних форм, що являє собою не лише форму організації
влади, а й спосіб зв’язку поміж владою та громадянським суспільством.

Концепція Геґеля, попри всю її ідеологічну завантаженість уніфікаторськими й
навіть тоталітарними інтенціями базована на збереженні цінності та апріорному
визнанні леґітимності одиничної волі. Тому вона і нині виявляє свою евристичну
спроможність. Адже громадянське суспільство, розглянуте в категоріях комуніка-
ції, є передусім суспільством комунікативно полісуб’єктним, таким, де людина —
внаслідок того — постає як цінність. Цінністю є й її право на особистий інтерес,
на її особистість як таку.

Незрідка можна зустріти твердження, що на сьогодні існує й загострюється конф-
лікт між цінностями ринковими та цінностями демократичними. З огляду ж на наве-
дений вище взаємозв’язок між леґітимністю одиничної волі, що складає підвалини
ринкових стосунків і зумовлюється ними, та правовою державою як їх політичним
забезпеченням, такий конфлікт є нонсенсом. Коли К. Поппер і Ф. Гайєк писали про
взаємозв’язок ринкової організації економіки й демократичної організації політичної
системи, вони, власне, рухалися в річищі, прокладеному Геґелем. Так звані ринкові
цінності є екстраполяцією демократичних цінностей у ринковій царині, як і навпаки:
цінності демократичні е екстраполяцією ринкових у царині політичний. Фактично це
— два модифіковані до своєї сфери вирази єдиної системи цінностей, що породжу-
ються комунікативною ситуацією й, своєю чергою, забезпечують її.

Зрозуміло, що методологія дослідницького руху від структури комунікації до
громадянського суспільства є прямо протилежною тій, до якої зазвичай вдаються
сучасні дослідники, хоч би якими обґрунтованими й вагомими здавалися їхні мір-
кування. «Необхідною умовою функціонування громадянського суспільства, —
пише, наприклад, відомий російський фахівець з цієї проблеми Й. Дзялошинсь-
кий, — є існування певного типу особистості, для якої характерні високий рівень
індивідуальної автономії по відношенню до соціуму взагалі й особливо — до дер-
жавної влади. З іншого боку, цьому типу особистості притаманні здатність конст-
pуктивно взаємодіяти з іншими особистостями в ім’я загальних цілей, інтересів,
цінностей, а також здатність підпорядковувати свої приватні інтереси й способи їх
досягнення загальному благу, виpаженому в пpавових нормах» [7, с. 95].

Здійснювана тут інверсія генеалогічних і логічних зв’язків, за якої певні влас-
тивості індивіда оголошуються умовою виникнення комунікативної ситуації, при-
зводить і до відповідних висновків: «цивільним можна називати тільки суспільст-
во, в якому сама структура відносин орієнтована так, що громадянин розглядає
себе як провідну силу громадського життєустрою» [7, с. 95]. І далі: «Громадянсь-
ке суспільство — це не просто набір механізмів, структур, інститутів, а якийсь
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дух, що дозволяє конкретному індивіду постійно відчувати, що він значущий еле-
мент суспільного життя, що всі інші структури існують для того, щоб він жив і
розвивався, щоб його одиничний голос був значущим аргументом у виборі шляхів
розвитку суспільства» [7, с. 96]. За такої методології недивним видається песиміс-
тичний підсумок пошуків перспективи розвитку громадянського суспільства в су-
спільствах транзитивних, що прямують від централізованої економіки й відповід-
ного тоталітарного устрою до економіки ринкової та демократичних засад
суспільного співжиття. Якщо громадянське суспільство — це дух, забезпечений
панівною системою цінностей, то й вістря політичної уваги слід сконцентровува-
ти на зміні системи цінностей. При цьому комунікативне підґрунтя самої цінніс-
ної системи усувається з поля зору. Відповідно, всі зусилля зі зміни системи цін-
ностей без цілеспрямованої зміни комунікативної структури наражаються на
неуспіх.

А проте, хоча болісність проблем трансформації від тоталітаризму до демократії
й справді полягає в зміні системи цінностей (ламка цінностей — болюча й не швид-
ка справа), однак не лише не вичерпується нею, а й потребує зовсім інших, ніж
пропагандистсько-виховні і нормативні, підходів. Як було показано вище, комуні-
кативні зміни, що й зумовлюють можливість і громадянського суспільства, і право-
вої держави, і відповідної їм системи цінностей, є змінами, відповідальною за які
може та повинна бути держава у вигляді забезпечення правових засад визнання за
особою та об’єднаннями осіб права на самочинність і законодавче окреслення мак-
симально широких рамок поля, на якому унеможливлено її ж, держави, втручання у
волевиявлення цих суб’єктів. Отже, наполегливе законодавче забезпечення полі-
суб’єктного характеру комунікації — не лише в політичній царині через запрова-
дження й підтримання багатопартійності, не лише в економічній царині у вигляді
усунення перешкод існування вільного ринку, а у в царині соціальній — як забезпе-
чення широкого простору самочинності суб’єктів (у якому діяльність НДО — лише
одна з можливих форм, іншими ж є місцеве самоврядування, самоорганізація насе-
лення тощо) становитиме об’єктивну умову одночасного визрівання громадянсько-
го суспільства і — системи цінностей, на яких воно ґрунтується.

Та, однак, подарувати й тим більше насадити самочинність неможливо. Немо-
жливо й забезпечити її без, так би мовити, «участі самої самочинності». Тим і
прикметна відзначувана дослідниками нинішня «політизація» громадянського су-
спільства, яке в новопосталих сучасних державах ґартується значною мірою у
протистоянні з владою. Для прояснення цієї тези слід побіжно згадати найзагаль-
ніші концептуальні підходи до розуміння функцій громадянського суспільства,
серед яких опонування владі є не єдиною.

Перший пов’язують з іменем Джона Локка (за першою літерою його прізвища з
подачі Ч. Тейлора її названо Л-традицією) та вписують у неї Адама Фергюсона (автор
першого, виданого ще 1767 р. дослідження «Досвід історії громадянського суспільст-
ва»), Адама Сміта, Томаса Пейна та ін. У цій традиції громадянське суспільство по-
стає передусім як спільнота, що перебуває поза політикою, а сфера, у якій реалізу-
ються інтереси його членів, — це приватно-корпоративна сфера, яка, за Локком, є
«природним станом» суспільного життя, позаяк держава як особлива владна надбу-
дова над суспільним життям потрібна суспільству лише за умов існування небезпеки
для нього — зовнішньої чи внутрішньої. У «безпечних умовах» суспільство саме
продукує все розмаїття своїх форм — без участі держави і потреби в ній. «Як наслі-
док цього сам характер державної влади має «фідуціарний характер»: державі дові-
ряють виконання мінімальних функцій щодо усунення небагатьох незручностей люд-
ського співжиття. Якщо вона розширює свою владу за межі ввірених їй повноважень
або необґрунтовано втручається у сфери дополітичного життя суспільства, що її за-
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снувало, то довіру відкликають, і держава розпадається або «розчинюється» (is
dissolved), як пише Локк» [8, с. 45]. Цивільне, мирне й цивілізоване — таким постає
громадянське суспільство у представників Л-традиції.

Фундатором іншої традиції (М-традиція) називають Шарля Монтеск’є. За цієї
концепції, яку репрезентують також Алексіс де Токвіль, Бенджамін Констан і ба-
гато сучасних теоретиків і практиків громадянського суспільства (зокрема, ідео-
логи «оксамитових революцій» у Центрально-Східній Європі — Вацлав Гавел,
Адам Міхнік, Лєх Валєнса тощо) громадянське суспільство є медіатором узаємин
одиничного й загального, громадянина й держави (у річищі такої традиції, лише
протлумаченої інверсійно, постає й концепція М. Фуко, за якої громадянське сус-
пільство є інструментом ненав’язливої, опосередкованої реалізації владних інтен-
цій). Як медіатор, об’єктивований у корпораціях — об’єднаннях громадян, воно
пом’якшує державний диктат і захищає індивідів од надмірного втручання держа-
ви в їхнє приватне й суспільне, не-політичне життя.

Однак обидві традиції спільні в одному — громадянське суспільство проти-
стоїть владно-політичним стосункам, його структури мають свій корпоратив-
ний (особливий) інтерес і не претендують на те, щоб виражати інтерес всезага-
льний (бути політичними) і пропонувати суспільству в цілому якісь моделі
його устрою. Там, де починається боротьба за владу, хоч би в яких цивілізова-
них і демократичних формах вона здійснювалася, там, де особливе зраджує се-
бе і прагне перетворитися на загальне, там закінчується громадянське суспіль-
ство. Відтак боротьба за владу і виражена претензія на висловлювання
загального інтересу та пропозиція певної моделі (чи засад) суспільного устрою
в цілому й є межею, яка відділяє громадянське суспільство від політичного.
Уже за цією ознакою до структур громадянського суспільства не можуть бути
віднесені політичні партії та інші об’єднання (хай би й ще без офіційного ста-
тусу партії), які долають цю межу, вступаючи в боротьбу не за обстоювання
власних прав і особливих інтересів та потреб, а за владу й право репрезентації
прав загальних.

Ретроспективний погляд на громадянське суспільство дозволяє датувати поча-
ток його формування часами становлення індустріального суспільства (доби, що
дістала назву Модерної або Нового Часу). У цей період відбувається докорінна
зміна структури комунікації, передусім у країнах Європи. Інспірована появою но-
вого типу зв’язку виробника зі знаряддями праці (машинним виробництвом) й
відповідним іншим типом виробничих стосунків між власником знаряддя та пра-
цівником (найманою працею) формується інша структура часу і простору особи,
перетворюючи їх на особистий час і простір, формується й відповідне переживан-
ня такої особистісної ситуації, що закладає основи для полісуб’єктності суспільс-
тва. І саме в цьому моменті закорінено спільність і взаємозумовленість громадян-
ського суспільства та націотворення.

Невипадково епоха, що породжує громадянське суспільство, породжує й нації,
незалежно від того, як їх розуміють — чи як сучасну й розвинуту форму етносу,
чи як надетнічну спільноту — політичну націю. На відміну від етнічної належнос-
ті, яка не потребує роботи рефлексії індивіда і надається йому від народження,
національна є справою свідомої самоідентифікації, віднесення себе до певного
культурного світу, передусім — культурного, а вже відтак і державно-політич-
ного. Таку відмінність між нацією та етносом, репрезентовану у відмінності спо-
собах віднесеності особи до цих типів спільнот, відзначав і засновник націології
як окремої науки Ольгерд Бочковський [9], національна належність, згідно з ви-
сновками якого, є справою культурного, ціннісного вибору людини на відміну від
етнічної, яка не обирається, а надається.
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Етнічну належність забезпечено фактом народження й формування особистості в
певному культурному середовищі через її залучення до спільних культурних практик,
органічне засвоєння притаманних культурному оточенню форм і способів сприйняття
й переживання світу (що й називається процесом інкультурації). Медіаторами такого
засвоєння виступають репрезентанти знаково-символічного коду культури — куль-
турно оформлені предмети, сакрально насичені ситуації, навіть елементи буденного
побуту, притаманні даній культурі. Вони ретранслюють ціннісний складник культури
і, через включення особи в «спілкування» з ними та оперування ними, формують пе-
вну ціннісно-символічну форму її світосприйняття — етнічну належність. Як пише В.
Тишков, «символічний бік матеріальних предметів… дозволяє зрозуміти природу
людської поведінки й мислення.

Артефакти, створювані суспільством, можуть розглядатися так само, як слова в
мові народу або ж складові елементи в системі комунікацій». Дитина з моменту її
народження, навіть через засвоєння тієї ж мови, як цілком слушно наголошували
Олександр Потебня [10] та Едвард Сепір [11], через засвоєння побутових звичок ба-
тьків — і тих, що несуть на собі ознаки високої культури, і тих — що видаються за-
бобонами, через казки, які розповідає їй бабуся, через участь у певним чином орга-
нізованих локальних екзистенційних подіях — весіллі, похованні, святкуванні
народження чи ініціаційних обрядах (того ж хрещення, наприклад) засвоює відпо-
відні глибинні, сакральні, ціннісні й символічні засади свого оточення і тим форму-
ється як особистість, належна до певного культурного соціуму. І найближчим,
«природним» ціннісно-символічним простором особи є простір етнічний. А етнос,
відтак, є вихідною й самодостатньою одиницею, до якої особа належить за культу-
рним походженням, не залежно від того, усвідомлює вона чи не усвідомлює таку
належність. Етнос, як і нація, — носій культурної визначеності. Однак етнічну на-
лежність не обирають — вона сама формує етнічно-культурні особливості особи.

Іншим чином формується належність національна. Для доволі чіткого розрізнення
етносу й нації як не лише історично, а й сутнісно різних (хоча й споріднених) форм
спільнот, звернімося до їх характеристики Етьєном Балібаром та Імануїлом Валерс-
тайном. «Жодна нація, — пишуть вони, — не володіє етнічною базою від природи,
нації набувають її мірою того, як соціальні формації націоналізуються, як населення,
яке вони включають чи розподіляють, або ж над яким панують, «етнізується», тобто
починає уявляти себе в минулому чи в майбутньому так, як нібито воно утворювало
природне співтовариство, яке має ідентичність витоків, культури й інтересів, що сто-
їть вище індивідів і соціальних умов. Ця вигадана етнічність не просто так збігається
з ідеальною нацією, що стає об’єктом патріотизму, однак етнічність для ідеальної на-
ції необхідна, тому що без неї нація залишається всього лише ідеєю чи довільною аб-
стракцією: патріотичний заклик не мав би адресата» [12, с. 112—113].

Процеси націогенези інспіровані тими ж комунікативним змінами, що породжу-
ють і громадянське суспільство. Інтенсифікація комунікативних (виробничих торго-
вельних, фінансових тощо) зв’язків в Модерну добу у межах певної політично окрес-
леної території викликає до життя й потребу в спільних уніфікованих засобах її —
комунікації — забезпечення, що, своєю чергою, актуалізує процес формування куль-
турної співмірності різних локальних складників новопосталої спільноти. Основою,
на якій формується такий універсальний для всіє спільноти ціннісно-символічний код
з мовою включно, зазвичай стає культура титульного етносу чи однієї з локальних
груп цього етносу, поширення якої відбувається як методами тогочасної культурної
політики, так і зусиллями інтелектуальної еліти нації, що формується. Як зазначає В.
Малахов, «сучасна держава тому й є «національною державою», що її правителі сту-
рбовані тим, аби люди, які мешкають на даній території, складали «націю», тобто на-
лежали до однієї і лише до однієї культури» [13, с. 112].
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Становлення націй відбувалося через нівелювання реґіональних культурних роз-
біжностей, зокрема й шляхом нав’язування культурних зразків, що практикувалися
панівними верствами, як взірцевих і нормативних. У цілому ж процес націотворен-
ня постає як «переплавлення» культурного розмаїття — локального в межах одного
етносу й етнічного в межах політично окреслених кордонів нації — на спочатку со-
ціально-економічну, а згодом і культурну єдність. «Функція національної ідентич-
ності полягає в прагненні «гомогенізувати» населення країни, зробити його однорі-
дним і консолідованим, пройняти спільними інтересами і уявленнями про
«спільність долі» — зазначають В. Кремень і В. Ткаченко. — Визначальними хара-
ктеристиками стають: мова, моральні норми й цінності, історична пам’ять і релігія,
міф про спільних предків і уявлення про рідну землю» [14, с. 184].

Гомогенізація культурного простору в межах великих територій (державних) є
фактичним доланням обмеженості комунікативного буття людини етнічними рам-
ками, вона уможливлює вихід особи в ширший комунікативний простір з його
спільними культурними ознаками. При тому культурна єдність вже не спроможна
природно підтримуватися залученням кожного у спільні для всієї громади культу-
рні практики і для її усвідомлення потребує певного зусилля з «узагальнення й
розрізнення», потребує рефлексивної роботи особистості. Просвітницька діяль-
ність національно свідомої інтелектуальної еліти й спрямована на пробудження
такої рефлексії, її цілеспрямоване формування.

Висновки. І громадянське суспільство, і нація зростають зі спільної комуніка-
тивної основи й спричиняються нею. Однак не лише це їх споріднює. Громадян-
ське суспільство — це поле, в якому формується й зміцнюється самочинність, са-
моврядовність і, відтак, самосвідомість й самоідентифікація особистості. Та сама
самосвідомість, яке є умовою національної самоідентифікації, умовою свідомого
віднесення себе до певної культурної — національної — спільноти. Хоч би яким
парадоксальним видавався такий висновок, однак що більше емансипується особа
від державного патерналізму, що більшого соціального простору вона потребує
для своєї самореалізації, то більшою мірою уможливлюються пробудження її на-
ціональної самосвідомості, її свідомий вибір і прийняття пропонованих їй культу-
рним середовищем цінностей і зразків як власних і рідних.
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Анотація. Проведено наукову реконструкцію процесу підготовки вітчизняного зако-
нодавства, яке регламентувало реалізацію етносами України прав на культуру, гро-
мадського виміру національного відродження. Виявлено як здобутки, так і прорахунки
у цій справі, а також з’ясовано міру відповідності норм законів в Україні аналогічним
міжнародним документам.
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Аннотация. Осуществлена научная реконструкция процесса подготовки отечест-
венного законодательства, которое регламентировало реализацию этносами Украи-
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ны прав на культуру, общественного измерения национального возрождения. Выявле-
ны как достижения, так и просчеты в этом деле, а также объяснена степень соот-
ветствия норм законов в Украине аналогичным международным документам.
Ключевые слова: культура, этнос, закон, Конституция Украины, Украина, язык.

Abstract. It is conducted the scientific reconstruction of process of preparing of domestic
legislation, which regulated realization of rights on culture, civil dimension of national rebirth
by Ukraine’s ethnics. It is revealed both achievements and errors in this case and also found
out the measure of concordance of norms of laws to the similar international documents.
Key words: culture, ethnic group, law, Constitution of Ukraine, Ukraine, language.

Постановка проблеми. Україні довелося розв’язувати низку етнополітичних
проблем, що виникли на її території ще за часів вимушеного перебування в складі
СРСР. Багаторічна імперська політика, основними принципами якої була приму-
сова русифікація, етнічна асиміляція та етнокультурна марґінальність, а іноді від-
вертий етноцид, політика депортацій окремих народів призвела до виникнення
складної етнополітичної ситуації в Україні, розвиток якої в негативному річищі
стримувався лише завдяки поміркованій і демократичній етнополітиці незалежної
держави, а також позитивним рисам української нації. Так, наукове осмисленя
проблеми етноменшин набуває не тільки наукового, а й практично-політичного
значення, і в цьому плані мовиться не тільки про стабільний розвиток держави, й
про поглиблення демократії як передумови прогресу суспільства.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти проблеми етноме-
ншин в аспекті державотворчих процесів в Україні дістали фрагментарне висвіт-
лення в працях В. Наулка, Я. Калакури, О. Курінного, М. Панчука, В. Котигорен-
ка, Д. Табачника, Г. Москаля, В. Вороніна, Р. Чілачави, Т. Пилипенко. Втім вони
здебільшого присвячені етнонаціональній структурі українського суспільства, су-
часному стану етноменшин, політиці в галузі культури, особливостям процесів
етнічного відродження, тоді як особливого значення набуває розробка концептуа-
льних підходів до аналізу етнокультури як саморегульованої системи, сфери реа-
лізації людських цінностей, теорії етносу тощо. На сьогодні ця важлива проблема
в Україні перебуває на стадії початкового висвітлення.

Мета статті полягає у показі, узагальненні проблем культурної самоідентифі-
кації, аналізові ролі і значення культури етноменшин у загальній ідеології держа-
вотворення в Україні.

Основні результати дослідження. В Україні після проголошення незалежнос-
ті почала складатися відповідна управлінська, нормативно -правова інфраструкту-
ра культурних прав етноменшин. Закон «Про громадянство» (1991 р.) передбачив
«нульовий варіант» щодо набуття громадянства України — кожен мешканець
України автоматично отримував право на громадянство України [1]. Закон Украї-
ни «Про національні меншини в Україні» 1992 р. імплементував норми міжнарод-
но-правових актів з прав етноменшин, визначивши за меншинами статус груп
громадян України, які не були українцями за національністю, виявляли почуття
національного самоусвідомлення та спільності між собою (ст. 3). Держава ґаран-
тувала всім етносам права на національну культурну автономію: користування і
навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закла-
дах або через національні культурні товариства, розвиток національних культур-
них традицій тощо (ст. 6). Одначе закон не дав визначення такої національно-
культурної автономії, а також не визначив процедуру та умови її створення [2].

Отже, становлення та розвиток законодавства пройшли низку етапів: перший
етап починався від проголошення Декларації прав національностей України (1 ли-
стопада 1991 р.) і тривав до прийняття Закону України «Про національні меншини
в Україні» (25 червня 1992 р.); другий етап після прийняття Закону України «Про
національні меншини в Україні» завершився прийняттям Конституції України (28
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червня 1996 р.). Після прийняття Конституції України розпочався третій етап роз-
витку та становлення законодавства про національні меншини України.

Найактуальнішим із пріоритетів для Української держави та її управлінських
органів після проголошення незалежності стала робота зі створення власної полі-
тико-правової бази розвитку культурного простору. Цей процес започатковано
найголовнішими державними актами: Декларацією про державний суверенітет
України від 16 липня 1990 р. Актом проголошення незалежності України від 24
серпня 1991 р. та Конституцією України, прийнятою 28 червня 1996 р.

У цих документах закріплено концептуальні засади української етнонаціональ-
ної політики: визнання пріоритету права і верховенства закону; існування єдиного
громадянства; врахування взаємозв’язку загальногромадянських і національних
прав і свобод людини; забезпечення рівних конституційних прав та свобод усім
громадянам незалежно від їхнього етнічного походження; ґарантування повної та
рівноправної участі громадян України, котрі належать до різних етноспільнот, у
всіх сферах життя українського суспільства; права кожного громадянина вільно
визначати свою національну приналежність. Зокрема, наголошується на дотри-
манні принципів: національного інтересу та національних пріоритетів у держав-
ному, а не етнічному значенні; поліетнічного, полікультурного та полілінгвістич-
ного плюралізму; взаємодії та взаємовпливу політичного, економічного, правово-
го, соціального й національного факторів у суспільстві; захисту суверенітету і те-
риторіальної цілісності держави; рівноправності та взаємовигідності співробітни-
цтва з іншими державами та міжнародними організаціями і незалежними експер-
тами в міжнаціональній сфері.

Ці засади набули подальшого логічного розвитку та конкретизації в Основах
законодавства України про культуру (лютий 1992 р.). Вищевикладені документи
органічно доповнилися підзаконними актами: Указами Президента України —
«Про порядок розгляду питань, пов’язаних з громадянством України» (31 березня
1991 р.), «Про фонд розвитку культур національних меншин України» (29 квітня
1992 р.); документами Кабінету Міністрів України — Постановою КМУ «Про де-
які питання, пов’язані з поверненням кримських татар у Кримську АРСР» (28 січ-
ня 1992 р.); Концепцією культур національних меншин (31 травня 1995 р.), Ком-
плексними заходами щодо всебічного розвитку й функціонування української
мови (8 вересня 1997 р.) та ін.

Особливою ознакою формування політико-правової бази регулювання куль-
турного простору етноменшин стало широке застосування в національному за-
конодавстві та на практиці міжнародного досвіду. Держава досить активно спів-
працювала з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, Міжнародною організацією з міґрації
(МОМ), ЮНЕСКО тощо. У листопаді 1995 р. Україна стала членом Ради Європи
і виконувала свої зобов’язання перед нею, керуючись, наприклад, такими важ-
ливими документами, як Рамкова конвенція про захист національних меншин та
Європейська хартія регіональних мов і мов меншин. Стаття 9 Конституції
України, зафіксовувала що: «Чинні міжнародні договори, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного зако-
нодавства України» — ці міжнародні документи з їх ратифікацією ставали скла-
довою національного законодавства України, провідними в управлінських рі-
шеннях.

27 лютого 1991 року Президія Верховної Ради УРСР ухвалила Постанову «Про
стан роботи органів державного управління по створенню умов для розвитку
культур національних меншин України» з приводу інформації Комісії Верховної
Ради з питань культури та духовного відродження. У інформації, зокрема, наго-
лошувалося, що практичне розв’язання проблем, назрілих упродовж багатьох ро-
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ків у цій сфері, потребує невідкладної координації дій та об’єднання зусиль усіх
зацікавлених організацій, міністерств і відомств. Враховуючи політичну актуаль-
ність, отсвітньо-культурологічне значення порушених проблем, Комісія рекомен-
дувала:

— розглянути пропозиції щодо внесення до порядку денного сесії Верховної
ради питань про утворення найближчим часом у системі республіканського
управління Державного комітету УРСР у справах національностей і про проект
Закону Української РСР «Про національні меншини в Україні»;

— доручити раді Міністрів Української РСР розробити в першому півріччі
1991 року Державну програму сприяння розвитку культур національних меншин
України і подати її на розгляд Верховної Ради УРСР, передбачити у відповідних
законопроектах звільнення від оподаткування діяльності національно-культурних
товариств івстановлення пільг на оподаткування фінансово-господарської діяль-
ності видавництв, культурологічних організацій, які працюють на відродження
національних культур [3, с. 151].

Через систему законодавчих актів, які регламентували діяльність у сфері регу-
лювання міжетнічних відносин, Українська держава визначала поліетнічний хара-
ктер українського суспільства, ґарантувала повну і рівноправну участь осіб, котрі
належали до різних етнічних спільнот, у всіх сферах буття українського суспільс-
тва й допомагала їм в усуненні будь-яких перешкод у цьому процесі; поціновува-
ла внесок етноспільнот у розвиток українського суспільства й сприяла їх розвитку
та інтеґрації в єдиний Український народ. Ст. 11 визначила за державою повнова-
ження сприяти розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності [4, 5]. Норми
Конституції і законодавство були вибудувані так, що не враховувалися регіональ-
ні відмінності. Як наслідок, не було об’єктивних критеріїв, які б ініціювали зо-
бов’язання органів державної влади забезпечувати відкриття класів або навчаль-
них закладів з навчанням мовами етноменшин.

Правова наука і законодавство визначали основні культурні права. Вони скла-
дають право на самобутність кожної особи. Чинні норми міжнародного права,
спеціальні права кваліфікують як такі, що не можуть бути привілеями, і визнача-
ють за ними форму позитивних дій, спрямованих на те, щоб етноси могли зберег-
ти свою особливість і традиції.

Важливу роль у формуванні загальної ідеології державотворення відігравали
національно-культурні товариства. В Україні нагромаджено досвід діяльності ко-
ординаційних та представницьких органів у тому числі й у галузі культури етно-
спільнот. Протягом 1990-х років відповідними етносами були утворені Меджліс
кримськотатарського народу (1991 р.), Єврейська рада (1992 р.), Фольксрат
(1996 р.). Ці органи попри проблеми леґалізації українським законодавством
сприяли формуванню нового типу етнічного самоврядування, у якому поєднува-
лися риси територіальної та національно-культурної автономій. Кількість націо-
нально-культурних організацій особливо швидко зростала на початку 1990-х ро-
ків. Якщо восени 1990 р. в Україні нараховувалися 84 такі об’єднання, то напри-
кінці 1994 р. їх було вже 237. У 2003 р., за даними Державного комітету України
у справах національностей та міграції, діяло вже понад 785 громадських організа-
цій національних меншин, 32 з яких є загальнодержавними, решта — реґіональ-
ними [5].

Становлення національно-культурних товариств відбувалось еволюційно. Пе-
ріод 1990–1993 рр. характеризувався слабкістю допомоги з боку місцевих органів
влади. Створювалася незначна кількість таких товариств. В Одеській області діяв
лише один грецький національний клуб «Елада», створений ще 5 вересня 1988 ро-
ку з ініціативи А. Папуніді. Завдяки прогресивно налаштованій інтеліґенції, яка
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виступала за відродження та розвиток культури, традицій, звичаїв і національної
самосвідомості свого народу, було створено ще три обласні товариства: вірменсь-
кої культури, болгарське дружество, Одеське відділення Спілки поляків в Україні
імені А. Міцкевича.

У листопаді 1991 року виникла Всеукраїнська Асоціація корейців України,
статутним завданням якої було сприяння мирному об’єднанню півночі та півдня
Корейського півострова, консолідації всієї нації, зокрема корейців, які прожива-
ють в Одеському реґіоні. У 1992 р. завдяки плідній роботі робочих рад області з
питань розвитку та збереження культурної спадщини національних меншин вини-
кають грузинське національно-культурне товариство «Сакартвело» та обласне ні-
мецьке національно-культурне товариство «Відергебурт».

Наступний рік ознаменувався створенням найбільшої кількості національно-
культурних товариств, серед яких: обласне осетинське земляцтво «Алан», облас-
ний азербайджанський культурний центр «Достлуг», Асоціація болгарських наці-
онально-культурних товариств та організацій України, обласне дагестанське зем-
ляцтво «Дагестан», Усеукраїнська національно-культурна молдавська Асоціація
«Лучаферул». Відтак виникло ще вісім товариств: міське чеське товариство «Че-
ська бесіда», міська організація «В’єтнамське земляцтво», Асоціація Ромів Ізмаїла
та Ізмаїльського району, обласна община греків «Відродження», Товариство куль-
тури «В’єтнам», обласне відділення товариства дружби «Україна — Південно-
Африканська Республіка», регіональне єврейське просвітнє об’єднання, Асоціація
«Україна — Ізраїль» [6].

Із проголошенням незалежності України було створено понад 400 етнічних то-
вариств, що мали всеукраїнський, місцевий та міжнародний статуси [7]. Основни-
ми видами цих організацій були товариства, спілки, громади. Їх органами були
ради, загальні збори, правління. Статути і програми товариств визначали їх куль-
турні, просвітницькі, соціальні, економічні та інші завдання. Важливою формою
самоорганізації товариств та об’єднань етносів України було створення і діяль-
ність на добровільних засадах асоціацій та федерацій національно-культурних і
культурно-просвітницьких об’єднань. Щодо сфер діяльності, товариства та об’єд-
нання виділялися за функціями: політичними, соціальними, культурними, мовни-
ми, інформаційними, науковими та ін. За способами діяльності розрізнялися: ко-
ординаційні, охоронні, захисні, організаційні, забезпечення розвитку тощо. У
2000-і роки в Україні представники 38 етносів мали свої організації [8, с. 60].

На базі деяких організацій виникали асоціації, наприклад «Асоціація єврейсь-
ких організацій і общин», «Асоціація болгарських національно-культурних това-
риств та організацій», «Асоціація національно-культурних товариств України то-
що. Законодавча база діяльності організацій меншин визначалася Законом
України «Про асоціації громадян» і Законом України «Про національні меншини
в Україні». Головним мотивом діяльності організацій етномешин було забезпе-
чення потреб етнокультурного розвитку меншин і толерантної взаємодії між усіма
компонентами етнонаціональної структури українського суспільства, формування
громадської думки щодо шляхів етнонаціонального розвитку України, пошуки
можливостей впливу на прийняття рішень органами законодавчої та виконавчої
влади. Основним джерелом фінансування об’єднань етносів були членські внески,
спонсорська допомога, добровільні пожертви, кошти іноземних фондів. У 1990-ті
роки фінансування національно-культурних товариств здійснювалося в рамках
програм розвитку культури. У 2000-і роки надходження розширювалися за раху-
нок видатків Державного та обласних бюджетів, спонсорських коштів тощо. У
2003 р. з Вінницького обласного та місцевих бюджетів на потреби національно-
культурних товариств було виділено та використано 30 тис. грн [9, с. 79].
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Відповідно до українсько-німецької угоди, укладеної в 1996 р., «Про співпрацю у
справах осіб німецького походження, які проживають в Україні» та роботи змішаної
урядової українсько-німецької комісії для соціально-культурного облаштування де-
портованих німців Одещини було віділено 4,5 млн грн [10, с. 436—437].

У 2003 р. з 1067 національно-культурних товариств забезпеченими приміщен-
нями були лише 327, або третина [11, с. 163]. Забезпеченість культурнитських
прав і інтересів етноменшин здебільшого залежала від участі їх представників у
роботі органів державної влади й управління різного рівня. У складі Верховної
Ради України етноси мали своє представництво. Крім того, серед комітетів парла-
менту постійно працював спеціалізований комітет, до компетенції якого входили
проблеми етноменшин і міжнаціональних відносин.

Висновки. Законодавче регулювання культурницького простору етноменшин
відбувалося на переломному етапі формування незалежної Української держави, її
входження як партнера в сім’ю європейських народів, розбудови основ державнос-
ті. Загалом було сформовано дієву нормативно-правову базу, яка визначала місце і
роль етноспільнот у суспільній організації, унормовувала форми організації гро-
мадського співжиття етносів України. Протягом досліджуваних років в Україні зу-
силлями органів державної влади й управління було вироблено загальну стратегію
розвитку культури етноменшин. Національно-культурні товариства паралельно зі
зміцненням власних внутрішніх організаційних структур набували неоціненного
досвіду вирішення низки культурницьких завдань: матеріально-технічних, методи-
чних, кадрових тощо. В Україні практично всі етноси мали форми громадської са-
моорганізації. Водночас вони мали різний організаційний потенціал, а, отже, здат-
ність продуктивно й послідовно задовольняти потреби культури. Саме тому
зазначені проблеми можуть стати основою для подальших наукових досліджень.
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ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ ПОНЯТЬ
У СФЕРІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЗАГРОЗА

НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Анотація. Розглянуто проблеми термінологічної неузгодженості понять у сфері ет-
нонаціональної політики. Зокрема, увагу автора зосереджено на поняттях «нація» та
«націоналізм». Оскільки ці поняття мають неоднозначне змістове наповнення, воно
породжує як на теоретичному, так і практичному ґрунті певні проблеми. Відповідно,
на теоретичному — суперечності та дискусії між науковими суб’єктами, на практи-
чному — ціннісні конфлікти між громадянами та їх спільнотами, і, як наслідок, де-
стабілізує суспільство та загрожує національній безпеці держави.
Ключові слова: політична нація, етнічна нація, націоналізм, національна безпека.

Аннотация. Рассматриваются проблемы терминологической неоднозначности по-
нятий в сфере этнонациональной политики. В частности, внимание автора сосре-
доточено на понятии «нация» и «национализм». Поскольку эти понятия имеют неод-
нозначное содержательное наполнение, это порождает как на уровне теории, так и
в практической плоскости определенные проблемы. Соответственно на теоретичес-
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ком уровне — противоречия и дискуссии между научными суб’єктами, на практичес-
ком — ценностные конфликты между гражданами и их общностями, и, как следст-
вие, дестабилизирует общество и угрожает национальной безопасности.
Ключевые слова: политическая нация, этническая нация, национализм, националь-
ная безопасность.

Abstract. The article deals with different terminology interpretation of concepts in ethnic
policy. In particular the author’s attention directs on the concepts of «nation» and
«nationalism.» So far as these concepts are of ambiguous content, certain problems of
theoretical and practical character are being revealed. In theoretical dimension these are
contradictions and debates between scientific subjects, in practical dimension — conflicts on
values between citizens and their communities. As a result noted problems can destabilize
society and thus threaten national security.
Keywords: political nation, ethnicity nation, nationalism, national security.

Постановка проблеми. Однією з проблем у контексті підтримки національної
безпеки України на сьогодні стають чинники термінологічної неузгодженості ос-
новоположних понять, які використовуються у сфері етнонаціональної політики.
Останні стають дедалі відчутнішими в міру перетворення категорії «нація» та по-
хідних від неї понять у предмет символічної боротьби за смисли. Ця боротьба ве-
деться як на рівні концептуально-теоретичному, так і на рівні програмно-
політичному, тобто на рівні боротьби суб’єктів політики. Але якщо на науковому
полі домінує логіка «істинного/неістинного», у політичному — взаємовідносини
будуються за принципом «друг/ворог». Небезпека криється у тому, що у складі
політичного продукту — програмах, політичній рекламі, публічних виступах по-
літиків — дуже великий вміст інформації, розрахованої на маніпулювання масо-
вою свідомістю. «Як правило, те що говорить політик, треба просіювати крізь гус-
те сито неупередженої аналітики, особливо стежачи за тим, щоб часто
застосовуване маскування політичної мови «під наукову» не затемнювало суті
справи» [1, с. 240]. Тому актуальність теми статті, на нашу думку, полягає у фор-
муванні певних наукових орієнтацій у багатоманітності підходів до ключових по-
нять у сфері етнополітики.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Значні наукові надбання з окрес-
леної у статті проблематики можна знайти у працях таких українських вчених як:
Вівчарик М., Грицак Я., Колодій А., Кресіна І., Курас І., Нагорна Л., Римарен-
ко Ю., Шкляр Л. та ін. Утім, проблематика, окреслена у назві статті, висвітлена у
науковій літературі не повною мірою, а наголос робиться на багатоманітності па-
літри понять у сфері етнонаціональної політики, одначе, феномен їх теоретичної
неузгодженості як один з чинників, що формує загрози національній безпеці
України, розглянутий недостатньо.

Метою статті є висвітлення проблем, які виникають як на теоретичному, так і
практичному ґрунті, пов’язаних з теоретичною неузгодженістю понять у сфері ет-
нонаціональної політики, зокрема понять «нація» та «націоналізм».

Основні результати дослідження. У науковій літературі виокремлюють два
основні значення поняття «нація». По-перше, нація ототожнюється з етнічною
спільнотою. По-друге, нація трактується як громадянська спільнота, як територіа-
льно-політична єдність. Перша концепція нації (етнічна) бере початок із праць ні-
мецьких науковців (Гердер Й. Шлейєрмахер Ф.), а друга, відповідно, з праць фра-
нцузьких просвітників. Отже, етнічні нації — це ті народи, що вбачають у своїй
етнокультурній окремішності головне джерело національної самоідентифікації і
підставу для утворення власної держави. Вони виникли в умовах бездержавності,
там, де рух за духовне відродження та політичну консолідацію передував утво-
ренню національної держави і здійснювався, певна річ, під керівництвом духовно-
інтелектуальної еліти, оскільки політична провідна верства в умовах чужоземного
панування не могла розвинутися.
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Політичні нації — ті державні народи, представники яких вирішують питання
своєї національності на підставі громадянства, належності до певної держави,
схвалення її найголовніших політичних цінностей. Вони сформувалися там, де
сильна й централізована держава виникла раніше, ніж відбувалася культурна кон-
солідація народу, а отже, владні інститути мали змогу сприяти цій консолідації,
прискорювати її, використовуючи для того навіть методи примусу [2]. Стає зро-
зумілим, що два вектори у визначенні нації виникли у контексті алгоритму утво-
рення цієї спільноти. Але, на сьогодні, вони вже почали жити самостійним жит-
тям, часом «ворогуючи» як на рівні теоретичному, так і в практичній площині. Ба-
більше, неоднозначність визначення терміна «нація» не дає можливості знайти
змістовні «точки відліку» для таких понять, як націоналізм, національна ідея то-
що. Наприклад, у цілком «офіційному» джерелі викладено таке визначення понят-
тя «нація» — вона визначається як «спільність людей, незалежно від їхнього етні-
чного походження, об`єднаних політичними інтересами, усвідомленням своєї
спільності на певній території (землі), з певною державною організацією (сувере-
нітетом), єдиним громадянством, юридичними правами та обов`язками, культу-
рою і традиціями [3, с. 105].

Тобто очевидно, що це визначення тяжіє до поняття «політична нація». А у
А. Колодій «нація — це етнополітична спільнота, якій притаманний високий рі-
вень консолідації та самоусвідомлення, включеність у політичне життя, творення
чи прагнення до творення власної держави» [4, с. 314]. Виникає слушне запитання
— чи завжди нація включає «етнічний» компонент, якщо так — то який це ком-
понент у поліетнічній державі, етносу, який переважає кількісно, а якщо такий
відсутній, то етнічний компонент у визначенні нації — це сукупність усіх етносів,
які проживають у державі? Тобто принаймні, змістове наповнення цього поняття
буде різним для поліетнічної та моноетнічної держав, чи такої, в якій певний ет-
нос переважає і є «сенсоутворюючим».

Як наслідок, виникає наступне питання: якщо державу вже утворено і етнос
вже «зіграв» свою мобілізуючу роль у її творенні та консолідуючу у творенні на-
ції, в чому його подальша функція і яке місце йому належить у суспільстві? І тут
формується широке поле для гри смислами. Особливо багато списів «зламано»
навколо терміну «націоналізм», оскільки перевага певного етносу, за логікою, по-
лягає в основі змісту цієї політичної ідеології.

«Твердження про те, що націоналізм не зникає з утворенням національних
держав, а лише набуває іншої форми, не можна трактувати так, що він має стати
тепер державною ідеологією. Останнє було і зажди залишається небезпечним
для свободи особи, народу, а можливо, й свідомого співтовариства і ніколи не
буде визнане сумісним із вибором демократичного шляху розвитку держави. За-
вдання держави — приводити до спільного знаменника, узгоджувати групові ін-
тереси, домагатися компромісів і сіяти злагоду. А цій ролі навряд чи відповіда-
тиме наявність будь-якої державної ідеології, у тому числі й націоналізму.
Державна ідеологія передбачає її обов’язковість, а отже, духовний, а можливо, й
політичний тиск на громадян, що заперечує демократію, прокладає шлях до то-
талітаризму» — впевнено стверджує та ж А. Колодій [2]. А Л. Нагорна з вели-
ким занепокоєнням наголошує: «доводиться, отже, констатувати, що кінець ХХ і
початок ХХІ століття став часом повернення націоналізму на політичну арену, і
сталося це саме тоді, коли ідеологічна перемога неолібералізму багатьом здава-
лася очевидною. Націоналізм проявив себе як ефективний мобілізаційний засіб і
навіть як форма легітимації політичних режимів. Він з’явився на політичній ава-
нсцені з новим, «облагородженим» популізмом обличчям і з новими союзниками
у вигляді релігійного фундаменталізму, лівого радикалізму, антиглобалізму. Як



139

ідеологія націоналізм вправно скористався реаліями глобалізованого світу, на-
магаючись зобразити себе захисником загроженої ідентичності під гаслами «но-
вого локалізму» [1, с. 222].

Тобто, незважаючи на те, що терміни «нація» та «націоналізм» мають одне й те
саме коріння, більшість науковців в Україні погоджується, що все ж таки «націо-
налізм» — це крайньоправа ідеологія, і її педалювання може бути небезпечним
для стабільності, національної безпеки і реалізації прав людини.

Водночас нині певний сегмент учених в Україні, не говорячи вже про політи-
ків, продовжує обстоювати позицію щодо браку «національних почуттів» у тако-
му баченні, поєднує націоналізм з терміном «демократичний», ототожнюючи з
національним відродженням (не до кінця зрозуміло чого — культури, держави,
етнічності, єдності? — Авт.), протиставляючи його всьому «радянському, тоталі-
тарному» (читай — крайньолівому. — Авт.)… Політиків у цьому контексті можна
звинуватити у заангажованості, але науковців — навряд чи, оскільки більшість
останніх не ставить перед собою мети маніпулювання масовою свідомістю, а
швидше, висловлює свою свідому позицію.

Отже, очевидно, що окреслені факти свідчать про неузгодженість вихідних по-
зицій щодо визначення терміна «нація» і відтак «націоналізм».

Спробу узгодити ці позиції здійснив видатний дослідник консервативного на-
пряму В. Липинський на початку ХХ століття, визначаючи, що націоналізм існує
у двох формах — «державотворчій» (патріотизм), та «державоруйнуючій» (шові-
нізм); перший вид націоналізму вчений визначає як «патріотизм», а точніше «те-
риторіальний патріотизм» — «любов до своєї землі, до всіх її мешканців, незале-
жно від їх етнічного походження», а другий у свою чергу як «шовінізм»,
визначаючи шовініста як «людину, яка порозуміється з чужинцем проти свого зе-
мляка» [5, с. 745—746]. Але водночас якщо наслідувати логіку, без сумніву, одно-
го з найвидатніших українських вчених, можна твердити, наприклад, що, скажімо,
«демократія» може бути «негативна» та «позитивна» і щось тому подібне. У да-
ному разі певним чином «розхитується» змістовий обсяг цих понять. Звісна річ,
що для свого часу дослідження нації та націоналізму В. Липинського були безпе-
речним надбанням української науки і культури, але наше завдання, очевидно,
пролонгувати дослідження цієї тематики вже у контексті сучасних умов існування
української нації.

Проблема криється ще й у тому, що якби така термінологічна невизначе-
ність була полем для ламання виключно наукових списів… На жаль, вона по-
роджує ціннісні конфлікти на рівні суспільної думки, а це є ще небезпечніше,
оскільки створює загрози стабільності країни, розпалює ксенофобські настрої,
національну ненависть й ворожнечу, особливо, у випадку спекуляції деякими
політиками на етнічному чинникові у процесі націотворення на тлі об’єктивної
поліетнічності українського соціуму. Базувати будь-який сучасний «українсь-
кий проект» на симулякрах, що експлуатують знакові символи етнічності —
означає не розуміти сутності викликів, які постають перед молодими держава-
ми в епоху глобалізації. Усе ж таки більшість серйозних науковців і аналітиків
переконана, що за нових умов перед світовим співтовариством стоять завдання
деполітизації етнічності і деетнізації політики; власне, і популярна на Заході
модель мультикультуралізму базується на перенесенні ваги з етнічності на по-
лі- культурність.

Висновки. Необережне «конструювання» політики націотворення в Україні,
враховуючи її травматичний історичний досвід, може загрожувати територіальній
цілісності у разі, коли йде процес штучного загострення певними політичними
елітами реґіональних відмінностей. Хотілося б наголосити, що небезпеку для те-



140

риторіальної цілісності держави створюють, однак, не самі по собі реґіональні
відмінності і не локальні самоідентифікації, а штучні спекуляції на цьому ґрунті. І
в цьому контексті навряд чи можна погодитися з авторами фундаментальної праці
«Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи» у тому, що нагальною
проблемою для України є «подолання культурно-історичної різнорідності її реґіо-
нів, зокрема тих, які виявляються у геополітичних, етнокультурних і релігійних
орієнтаціях» [6, с. 188].

Нівелювання регіональних особливостей не тільки нездійсненне в принципі
(принаймні в межах життя кількох поколінь), а й нераціональне, бо усяке багато-
маніття збагачує життєву палітру нації. Здорові політичні сили мають прагнути не
до «подолання» різнорідності, а до цивілізованого розв’язання проблем, які на її
ґрунті виникають, і цивілізованої ж таки протидії спробам політизації реґіональ-
них відмінностей. «Бо реальну загрозу розколу створюють не орієнтаційні неспів-
падіння, а конфлікти інтересів і конкуренції націоналізмів, коли вони входять у
стадію ворожості і «перемоги будь-якою ціною» [7, с. 278].

Водночас не хотілося б, щоб сказане було витлумачене в дусі нерозуміння чи
відкидання значення етнічних чинників у житті сучасного українського соціуму.
Йдеться лише про те, що оскільки етнокультурні конфлікти стали, за В. Кімліч-
кою, найбільш поширеним джерелом насильства у світі і «немає простих відпові-
дей і чудодійних рецептів», щоб їх пом’якшити, саме на ґрунті захисту прав лю-
дини і громадянина належить зробити все для того, щоб долю етнічних і
національних груп не вирішували націоналісти-ксенофоби, релігійні екстремісти
чи військові диктатори [8, с. 15, 149]. В українському контексті це означає насам-
перед орієнтацію на таку стратегію націoбудівництва, яка дасть у підсумку ефект
мінімізації культурних розмежувань і появи політичної, поліетнічної нації грома-
дян. Що в жодному разі не нівелює «сенсоутворюючої» функції українського ет-
носу.

Отже, перспективним напрямом розвитку української спільноти є створення
сконсолідованої поліетнічної та полікультурної нації співгромадян зі збереженням
унікальності та неповторності кожної етнічної спільноти, де кожний міг би відчу-
вати себе українцем незалежно від етнічного походження. Й українські вчені по-
винні відігравати у цьому процесі неостанню роль.
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НАЦІОНАЛЬНА АВТЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
В НОВИХ РЕАЛІЯХ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ

Анотація. Досліджено чинники впливу на розбудову громадянського суспільства, об-
ґрунтовано культуровідповідність ментальності українців, їхній налаштованості на
консолідацію, служіння суспільним інтересам.
Ключові слова: ментальність, гAbstracромадянське суспільство, демократія.

Аннотация. Исследуются факторы влияния на построение гражданского общества,
обосновывается культуросоответствие ментальности украинцев, их настрой на
консолидацию, служение общественным интересам.
Ключевые слова: ментальность, гражданское общество, демократия.

Abstract. The article researches factors of influences on the civil society construction.
Cultural conformity of mentality of Ukrainians, their readiness for consolidation and service
to social interests are researched.
Key words: mentality, civil society, democracy.

Постановка проблеми. Нерозвинутість громадянського суспільства, відсут-
ність зримої дієвості самоврядування стали серйозним викликом історичним пер-
спективам демократії. Упадають в око розчарування, які зародились у суспільстві
щодо перспектив демократичного розвитку стосунків громадянин — держава на
користь самоврядування. У пошуках пояснень цього феномену радше спорадично,
ніж спираючись на реальні факти, пролунали закиди в бік ментальності українст-
ва, його «психологічної недержавності». З’явилися публікації, в яких, принагідно
посилаючись на оцінки українства відомими мислителями минулого, прямо чи
побіжно утверджується неспроможність українців до самоврядування, демократії
в силу власних ментальних рис на кшталт «непогамованого індивідуалізму», фа-
тальної приреченості на «самопригноблення», несумісних із вимогами громадян-
ськості. Наразі актуалізувалася проблема переоцінки етнопсихологічних устано-
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вок українства, формування духовності особистості уже за нових реалій суспіль-
ного буття. Подальше просування шляхом розбудови громадянського суспільства
залежить від утвердження в суспільній свідомості ідеалів демократії та самовря-
дування на рівні, доступному кожному пересічному громадянину.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Тема розбудови громадянського
суспільства відображена в досить численних дослідженнях філософів, політологів,
соціологів та інших науковців. Щодо аспектів, яких ми торкаємося в статті, та до-
тичних до неї, зокрема, стосовно соціології конфлікту, то варто відзначити новітні
дослідження вітчизняних учених І. Бекешкіної, С. Бураго, Л. Вовковин, Г. Дич-
ковської, В. Маляренка, В. Оржиховської, Ю. Павленка, М. Павловського, І. Про-
копчук, М. Рагозін, П. Толочка, В. Храмової та закордонних — А. Здравомислова,
М. Квіцінії, П. Козловскі, А. Люсого, В. Поруса, Г. Тульчинского й ін.

Метою статті є осмислення та узагальнення доробку сучасних дослідників,
виокремлення позицій, які набувають особливого значення у вимірі розуміння на-
ціональної автентичності особистості в нових умовах суспільного буття.

Основні результати дослідження. За всіх розбіжностей у визначеннях грома-
дянського суспільства дослідники єдині в думці щодо імперативності консолідації
суспільства в створенні конструктивних противаг державним структурам. Влада
неминуче породжує конфлікт, «дуалізм держави та суспільства виявляється як по-
стійна складова історії…» (П. Козловскі). Тобто, конфлікт є природним станом
владної системи, рушійною силою суспільства, питання лише в мірі протистояння
громади та держави. А розв’язання конфліктних ситуацій потребує консолідова-
них зусиль усіх громадських організацій і громадянської відповідальності кожно-
го. Відтак громадянськість особистості в поєднанні з налаштованістю на суспіль-
ну консолідацію є тим чинником, який становить демократичний ресурс побудови
громадянського суспільства.

Аналіз наукових публікацій дає нам підстави констатувати домінування низки
чинників політичного та соціокультурного змісту, котрі перешкоджають єднанню
суспільства навколо ідеї громадянського суспільства. Автори посилаються, по-
перше, на менталітет українства, його «високої напруги егоцентризм», який пере-
важає громадянськість особистості, «відкидає спільне життя» та є несумісним із
суспільним служінням, дисципліною, а, по-друге, на полікультурність нації як пе-
репону для її консолідації.

Перше, що впаде в око в ознайомленні з інтерпретацією «історичної хвороби
української психіки» (В. Маланюк), то це сформований стереотип українця як но-
сія низки негативних якостей, які постали на заваді демократичним перетворен-
ням. Найзручнішим виправданням усіх негараздів, з якими стикалося українство
як у минулому, так і в сучасному процесі державотворення, виявилася оцінка мен-
тальності українства на кшталт: «непогамований індивідуалізм, що відкидає будь-
який авторитет…, а власні інтереси ставить вище від добра спільноти»
(І. Мірчук), «ми є нація недержавна» (В. Липинський), «у нас не державна, не на-
ціональна, не народна психіка» (О. Довженко), «нехтування ідеєю беззастережно-
го служіння спільній справі, Вітчизні, байдужість до інтересів держави, егоїзм, за-
здрість, недоброзичливість» (Л. Вовкочин), «виразна перевага індивідуальних
інтересів над суспільними, національними, небажання і невміння обмежувати пе-
рші заради других…» (Ю. Павленко), «мімікрія (безпринципне, цинічне присто-
суванство до оточення та умов життя)… У світі така ознака характеру та менталь-
ності сприймається негативно, тому що вона символізується зі зрадою,
підлабузництвом, продажністю…» (В. Маляренко), а головно, що «…українство
не змінилося з того часу і ні на йоту…» [1, 7]. Тож не дивно, що в певному колі
науковців, сучасних дослідників склалася хибна думка, яка і лягла в основу пев-
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них політичних рішень, що ментальна риса українців — індивідуалізм — є само-
протиставленням особи суспільним інтересам.

Не треба бути надто прискіпливим аналітиком, щоб констатувати, що підбірка
не є репрезентативною, а палітра характеристик вдачі українців не є повною.
Скажімо, можна було б істотно доповнити її дещо іншими оцінками українства
В. Винниченком, В. Гельнером, В. Горським, Г. Грабовичем, М. Грушевським,
Д. Донцовим, О. Донченком, О. Дорошкевичем, М. Драгомановим, П. Кулішем,
О. Кульчицьким та й декотрими сучасними дослідниками, які відзначають і такі на-
ціональні якості, як волелюбність, гідність, кордоцентризм, толерантність тощо.

Окрім того, маємо враховувати, що українство не є однорідним. Воно, за словами
П. Толочка, складається з трьох основних субетносів, які утворилися як об’єктивна
необхідність у ході історичного розвитку за різних соціокультурних впливів, а відтак
і узагальнені судження про національну ментальність не є правомірними. Тож ми не
бачимо сенсу продовжувати цитування усталених характеристик етнопсихологічних
рис українства, позаяк принцип історизму зобов’язує нас утриматися від догматизму.
Беручи до уваги полікультурність українського суспільства вже в контексті постмо-
дернізму, маємо підстави для дещо іншої концептуалізації ментальності. З урахуван-
ням конкретно-історичних умов задамося питанням -- чи виправдані такі вже невтіш-
ні прогнози щодо ментальної налаштованості українців на суспільне служіння,
розбудову громадянського суспільства? Як на нас, то радше ні. За оцінками егоїстич-
ності індивідуалізму українців, їхньої психології меншовартості проглядається ви-
правдання неспроможності партійних еліт, владних структур провести глибокі демо-
кратичні перетворення, сконсолідувати суспільство.

Задля неупередженого аналізу сучасного стану ціннісних орієнтацій українства
спробуємо відповісти на питання, чи справді «українство не змінилося з того часу
ні на йоту», як стверджує В. Маляренко, чи припустимі будь-які узагальнення
стосовно духовної налаштованості всієї нації та чи визріла у свідомості політичної
еліти ідея, здатна об’єднати націю? Як на нас, то питання не є риторичними. На-
вколо них нині точаться жваві дискусії. Яскравим прикладом є недавні полемічні
публікації В. Маляренка та В. Кушерця, характерною ознакою яких є посилання
на спосіб мислення українців, їх національно-культурні традиції, ментальність,
але при цьому обґрунтовуються протилежні позиції.

В аналізі досліджень з питань етнопсихології, автентичності українців як давно
минулих часів, так і теперішніх, впадає в око прояв суб’єктивізму, певної упере-
дженості. І це виправдано, позаяк культуровідповідність науки постмодерну по-
значена тим, що на відміну від класичної методології модернізму не об’єкт і дете-
рмінація визначають знання про досліджувану сферу, а процедура тлумачення,
яка вже безпосередньо залежить від феномену культури, тих цінностей, які скла-
дають її основи. Як тут не згадати слова Ж. Дюбі: «Те, що я пишу, це моя історія, і
я не маю наміру приховувати суб’єктивності власних висловів» [2, с. 11]. Не вда-
ючись до оцінок цих слів узагалі, відзначимо лише, що в нашому контексті воче-
видь проглядається така властивість пам’яті дослідника як вибірковість — збере-
ження лише того, що є уголосним його суб’єктивному баченню проблеми.
Особливо доступним суб’єктивізм стає, коли це стосується оцінок минулого в іс-
торії нації з наступною їх екстраполяцією вже як достовірного факту на сучас-
ність. Почасти можна було б погодитися на визнання за об’єктивність сукупності
експертних оцінок, як інтерсуб’єктивності, але аж ніяк не одноосібної оцінки. На-
разі за браком неспростовних фактів підміною їх домислами дослідника потерпає
істина, поступаючись суб’єктивно зумовленій правді.

Одначе вимоги наукової достовірності зобов’язують нас звернутися до класич-
ної методології раціоналізму, до науково вивірених джерел, об’єктивних фактів.
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Беручи до уваги, що «ментальность — это манера чувствовать и думать, присущая
людям даной социальной системы в данный период их истории» [3, с. 168], маємо
виходити з того, що ментальність не є якоюсь історичною константою, вона видо-
змінюється, набуваючи за різних соціокультурних умов різних якостей. Видозмі-
ни ментальності розглядаються як двоєдиний процес — усталеності та мінливості.
Вона, зберігаючи автентичність нації, втрачає свої рудименти та набуває нових
культуровідповідних епосі рис. Ми поділяємо думку М. Квіцінії, що найбільш ін-
тенсивно звитяжний дух нації виявляється в певних «критических ситуациях», під
впливом глибинних соціокультурних, політичних трансформацій, які спричиня-
ють конфліктну ситуацію, передусім на особистісно-психологічному рівні. Щодо
джерел конфліктності, то новітня історія України має їх удосталь. Далися взнаки
стратифікація суспільства за рівнем статків, культурні, релігійні, мовні відміннос-
ті та інші «подразники», що породжують внутрішню конфліктність, які, з одного
боку, спричиняють ментальні трансформації, а з іншого — не сприяють солідари-
зації суспільства. Сьогодні можна говорити і про конфліктність між генетичною
пам’яттю віками залежної, пригнобленої нації та масштабними зрушеннями в бік
утвердження власної державності, про особистісну конфліктність, зумовлену по-
требами адаптації до демократії та прав на свободу громадянської самореалізації.

Якщо слідувати гегелівському уявленню про свободу через усвідомлення необ-
хідності, його твердженню, що шлях до демократії, здатності до самоврядування то-
рується через «сувору дисципліну та підкорення волі пана», то в цьому сенсі україн-
ський народ також пройшов великий шлях ментальної еволюції. Назагал уся історія
українства доволі насичена такими подразниками, «критичними ситуаціями», здат-
ними істотно переорієнтувати егоїзм індивідуалізму в русло суспільної солідарності.

Не можна оминути і конфліктність на рівні різних субетносів, які склалися на
теренах України. Скажімо, П. Толочко визначає три основні субетноси —
«центрально-североукраинский, западноукраинский и юго-восточноукраинский»,
котрі мають істотні відмінності, «причем не только культурно-исторические, но и
ментальные» [4, с. 2], і про їх ідентичність, на його думку, і дотепер говорити не
випадається. А відомий дослідник Ю. Павленко говорить про «певне непорозу-
міння між пересічними «східняками» та «западенцями» [5, с. 161], зокрема, їх орі-
єнтованістю щодо зовнішньополітичних пріоритетів. Напевне, в зазначеному
розшаруванні не останню роль відіграла генетична пам’ять, історичний досвід на-
цієтворення. Зрештою, не варто скидати з терезів і той факт, що «этноконфликты
в рамках единого государства часто развиваются в результате давления, искаже-
ния одной стороной истории, культуры, ментальности другой» [3, с. 167], — сло-
ва, мовлені немовби про українські реалії. Тож назагал провокацій конфліктів ціл-
ком достатньо для істотної еволюції (не мімікрії, за В. Маляренком) ментальності
українців, зокрема, для переосмислення уявлень про український індивідуалізм як
перепону демократизації та самоврядуванню. Глибокі соціокультурні трансформа-
ції, які відбулися в Україні, дедалі більше відображаються в ментальності україн-
ців розумінням спільних дій і відповідальності за демократичне майбутнє нації.

У сучасному філософському дискурсі індивідуалізм здебільшого виявляється
як специфічна форма рефлексії стосовно власної ролі в системі «громадянин --
держава», як модус громадянського самовизначення, в якому все ж пріоритет на-
лежить екзистенційності буття. Така концептуалізація індивідуалізму не залишає
сумнівів щодо, з одного боку, схильності українців до екзистенційної свободи, ви-
яву самобутності, гідності, а з іншого — до соціалізації, за якою «Я» узгоджується
з «Ми», за якої набувається потенціал суспільного служіння. Назагал громадянсь-
кість особистості постає інтеріоризацією соціальної дійсності крізь призму інди-
відуалістичного модусу суспільного буття.
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У розвиток уже зазначених детермінант ментальності в контексті нашого пошуку
істини не можемо оминути позицію Т. Целік, яка, посилаючись на міркування С.
Кримського як на базове в тому сенсі, що особистість не задається природою, що
«особистість — це система, що морально самокерується, результат усвідомленого
вибору людиною свого власного образу…» [6, с. 147], стверджує, що «механізм тво-
рення людиною самої себе однаковий у всі часи, -- співвіднесення себе із зовнішнім
взірцем чи моделлю поведінки» [6, с. 147], Тож, беручи до уваги домінування в сус-
пільстві євроінтеґраційниних устремлінь, є підстави говорити, що українство пере-
йнялося європейською демократичною моделлю як взірцем ціннісних орієнтацій
громадянського самовизначення. Громадянськість закріпилася генетично в стійких
стереотипах мислення нового покоління українців. Тож актуально піддати сумнівам
правомірність екстраполяції уявлень про ментальність українців, яка склалася за дав-
но минулих часів і культурно-історичних умов на сучасність, а, отже і видається ціл-
ком очевидною безпідставність моделювання майбутнього українства через хибну
оцінку «недержавності нації». Новітня історія дає нам факти виявів політичної актив-
ності, державницьких устремлінь пересічних українців — чеснот, які ментально на-
ближають їх до європейських цінностей державництва, демократії, патріотизму. На-
разі має рацію Ю. Павленко, кажучи, що «ми потенційно здатні сприймати західні
досягнення найбільш органічно, порівняно з більшістю інших країн світу» [5, с. 164].

Формування новітніх конструктів громадянського самовизначення, суспільної
солідарності, ознаменованих дискурсом постмодернізму, найвиразніше розкриває
синергія. У науці постмодерну поняття синергії позначає некласичне уявлення
про спільність, співбуттєвість, солідарність. Ідеться про те, що «у контексті такої
спільності скооперовані елементи ведуть себе не так, як поза нею, тобто коли їх
полишають на самих себе» [7, с. 320]. Розгортання широкої палітри недержавних
самоврядних об’єднань, спілок тощо спонукає громадян до спільних солідарних
дій. Наразі індивідуалізм варто розглядати не як протиставлення громадянськості,
а як характеристику консолідованого позиціонування на полі самоврядних мож-
ливостей, утім, позбавленого прокрустової соціальності.

Висновки. Реальним чинником суспільного життя в Україні є перспективність
торування шляху українцями до громадянського суспільства. Посилання водночас
на етнопсихологічні особливості українців, зокрема їх індивідуалізм як перепону
соціальній солідарності не є правомірними, радше є проявом догматизму, невра-
хуванням глибинних соціокультурних перетворень, які неминуче позначалися на
ментальності нового покоління, усвідомленням пріоритетності надособистісних
структур, звільненням центризму від архаїчного «его».

Наразі видається: доцільнішим було б говорити про приведення суспільно-
політичного устрою у відповідність новому мисленню. Істотною перепоною на
шляху консолідації суспільства на розбудову громадянського суспільства бачить-
ся не ментальність українців, а виклики представницької демократії. Представни-
цтво, яке лише делегує владні повноваження непідконтрольній громаді монополії
партійних еліт, лише відчужує політичну волю громадян коштом справжньої де-
мократії. Кількість політичних партій не є показником народовладдя, позаяк пе-
ремога кожної з них є лише утвердженням влади меншості, а притаманне олігар-
хічній політичній системі лобіювання партіями корпоративних чи реґіональних
інтересів не сприяє консолідації нації, а навпаки, провокує конфліктність у суспі-
льстві. Партійне представництво у владі становить підґрунтя посилення держав-
них структур і аж ніяк не спонукає державу до переорієнтації управлінських фун-
кцій у демократичне русло самоврядування.

Тож на часі відмова від представницької демократії, яка історично вичерпала
свій потенціал правової держави на користь прямої демократії учасницького типу,
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яка, на наш погляд, найповніше відповідає сучасній ментальності українців, їх за-
питам щодо громадянської самореалізації у самоврядних інституціях. Утім, це має
стати темою окремого дослідження як перспективного напрямку розвитку про-
блеми громадянського суспільства.
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Аннотация. Анализируются проблемы формирования общенациональной украинской
идентичности на современном этапе развития украинского общества. Намечаются
пути оптимизации политики национальной безопасности в гуманитарной сфере в
контексте решения данной проблемы
Ключевые слова: общенациональная идентичность, политика национальной безопас-
ности.

Abstract. The article analyzes the problems of Ukrainian national identity formation at the
present stage of development of Ukrainian society, identifies the ways of optimization
national security policy in the humanitarian field in the context of solving noted problem
Key words: national identity, national security policy.

Постановка проблеми. Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Питання
формування загальнонаціональної ідентичності українців є досить важливою скла-
довою політики національної безпеки в гуманітарній сфері, і розглядалося воно ря-
дом дослідників, серед яких слід передусім назвати В. П. Горбуліна, О. С. Бодрука,
Г. П. Ситника, А. Б. Качинського, Г. В. Новицького, В. А. Ліпкана, М. А. Ожевана,
М. В. Сунгуровського, В. І. Мунтіяна, В. Горбатенка, В. Б. Євтуха, О. В. Картуно-
ва, В. О. Котигоренко, І. Ф. Кураса, І. О. Кресіну, О. М. Майбороду, М. М. Розум-
ного, Ю. І. Римаренка, Б. О. Парахонського, М. Т. Степико та ін.

Метою статті є розгляд проблеми формування загальнонаціональної ідентич-
ності в контексті забезпечення національної безпеки держави.

Основні результати дослідження. Для України на сучасному етапі є дуже ак-
туальним питання формування загальнонаціональної ідентичності. У Стратегії
національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» зазначено, що на-
гальними завданнями політики національної безпеки є збереження та розвиток
духовних і культурних цінностей українського суспільства, зміцнення його іден-
тичності на засадах етнокультурної різноманітності.

Загальнонаціональна ідентичність за своєю суттю багатовимірна. Вона може
охоплювати, але не скасовувати етнічну, культурну, професійну, статеву та інші
види ідентичності. Водночас загальнонаціональна ідентичність може співіснувати
з наднаціональною ідентичністю (європейською чи космополітичною). Так, М.
Бердяєв зазначав, що, почуваючи себе громадянином світу, людина не втрачає на-
ціонального почуття, позаяк до космічного, всесвітнього життя вона долучається
завдяки життю національному.

Але на даний момент цей процес в Україні стримується конфліктом ідентично-
стей, що спричинений: а) проблемами у формуванні вітчизняної національної са-
мосвідомості, пов’язаними з переходом від етнічного до соціально-політичного
принципу її утвердження; б) наявністю елементів пострадянської ідентичності; в)
досить сильними позиціями реґіональних субідентичностей, що мають різні цінні-
сні домінанти.

За даними соціологічного опитування Центру Розумкова, що проводилося в
грудні 2008 року, громадяни України передовсім пов’язують себе з місцем про-
живання, тобто превалює місцева (локальна) ідентичність (41 % опитаних), майже
третина (32 %) — засвідчила загальноукраїнську ідентичність. Локальна ідентич-
ність переважає майже у всіх реґіонах. У центрі загальноукраїнську ідентичність
засвідчили приблизно по 25 % жителів, на сході — 33 %; на заході та півдні при-
близно по 35 %. Аналогічну закономірність виявило дослідження, проведене тим
же центром у 2009 році. Знову підтвердилося, що жителям України найбільш при-
таманна локальна ідентичність, прив’язаність до конкретного місця проживання. З
малою Батьківщиною насамперед ідентифікували себе 45 % громадян. З Україною
в цілому — 32 %, з реґіоном проживання — 16 %.

Аналогічні дослідження, проведені у 2010 році Інститутом соціології НАН
України, також засвідчують значні показники локальної (мешканець села чи міс-
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та) та реґіональної ідентичності (мешканець реґіону) — відповідно, 27 % і 6 %
опитаних. Громадянами України себе вважає половина респондентів (51,2 %). 3 %
віднесли себе до громадян світу, 1 % — до громадян Європи.

Наводимо таблицю динаміки змін ідентичності з 1992 по 2010 роки (на основі
досліджень Інституту соціології НАН України) [1, с. 622].

КИМ ВИ СЕБЕ ПЕРШ ЗА ВСЕ ВВАЖАЄТЕ?
(Дайте одну відповідь, що найбільше підходить)

1992 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010

Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви
живете 24,0 31,3 31,6 30,5 24,6 27,7 24,5 27,2

Мешканцем реґіону області чи кількох облас-
тей), де Ви живете 6,8 6,9 5,9 6,7 6,4 6,6 9,3 6,6

Громадянином України 45,6 41,0 41,0 44,2 54,6 51,6 51,7 51,2

Представником свого етносу, нації — — 3,0 3,1 2,1 1,8 2,6 3,1

Громадянином колишнього Радянського Союзу 12,7 12,2 12,7 10,7 8,1 7,3 9,0 6,9

Громадянином Європи 3,8 2,8 0,7 0,7 0,8 1,3 0,4 0,9

Громадянином світу 6,4 5,6 2,7 2,4 2,5 2,9 1,7 3,1

Інше — — 1,6 1,4 1,0 0,7 0,6 0,8

Не відповіли 0,6 0,2 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3

Існування проблем міжреґіональної взаємодії в соціокультурній сфері також
виявлено при проведенні якісних соціологічних опитувань у форматі фокус-
груп. Учасники фокус-групового дослідження у різних регіонах України
(м. Київ, м. Севастополь, м. Луганськ, м. Котовськ, м. Львів, м. Рівне,
м. Черкаси, м. Дніпропетровськ, м. Тернопіль, м. Кіровоград, м. Миколаїв,
м. Харків) не могли порівняти свої міста з іншими містами України, оскільки
не мали достатньої інформації про інші міста. Відповідно, низький рівень вну-
трішньої географічної мобільності населення України є чинником поглиблення
реґіональних відмінностей в ідентичності. У жителів південно-східних країв
ще є поширеними негативні стереотипи щодо мешканців західних регіонів як
«бандерівців», а частина західняків сприймають представників південно-схід-
них країв як «москалів».

Дослідник Володимир Кулик зазначає, що особливістю щодо України є несфо-
рмованість і контраверсійність ідентичності. Вона була знівельована тривалим
перебуванням в імперії, і як наслідок цього відбулася певна асиміляція: мовна,
культурна, етнічна. Емпіричні дослідження, зокрема проект «Львів–Донецьк», по-
казують, що донеччани ідентифікують себе українцями, вважають, що їхній край
має бути частиною України, але цю Україну, яку вони хочуть, вони бачать інакше,
ніж галичани чи кияни.

Тому досить важливим на сучасному етапі в етнополітичній галузі є здійснення
заходів, спрямованих на зменшення ваги реґіональної ідентичності за гармонійно-
го її входження в загальноукраїнську ідентичність. Реґіональна ідентичність у
цьому разі виступатиме як субідентичність відносно загальноукраїнської. Такі
субідентичності не виключають віднесення себе особою (групою осіб) до загаль-
нонаціональної спільноти.

Дослідник В. О. Пироженко виокремлє також такі джерела загроз у сфері фор-
мування загальнонаціональної ідентичності [2, с. 29]:

• неповний набір ідентичностей (населення чи його певні групи мають етнічну
чи реґіональну, але не мають національної ідентичності тощо);
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• криза ознак ідентичності, що полягає у відсутності або знеціненні серед пев-
ної категорії населення конкретних ознак, навколо яких мала б формуватися певна
ідентичність;

• неадекватні цілям, національним інтересам чи інтересам державної політики
способи утвердження ідентичності (насильницько-адміністративні чи репресивні
способи).

Формування загальнонаціональної ідентичності стримується також певними
особливостями ментальності українців, зокрема досить високим рівнем індивідуа-
лізму, конформізму, ізоляціонізму та недовіри один до одного та суспільства в ці-
лому. Відомий дослідник Євген Головаха в даному контексті зазначає: «Досвід
вивчення соціально-психологічних особливостей свідчить, що загальною рисою
населення України (з урахуванням реґіональних розбіжностей) є ізоляціонізм.
Причому впродовж останніх двадцяти років цей чинник (ознака) став більш вира-
женим у всіх регіонах. Ця обставина — істотна перешкода для встановлення
зв’язків усередині суспільства, формування групової солідарності і нашої подаль-
шої інтеграції, коли йдеться про міжнародну співпрацю» [3].

Результати дослідження «Український характер», проведеного Центром соціа-
льних досліджень «Софія» у березні 2011 р., підтверджують думки експертів. За
їхніми данними, 42,8 % опитаних «однозначно згодні» або «швидше, згодні» з
тим, що «більшість людей постарається використати Вас у своїх цілях або обду-
рити, якщо випаде така нагода». Практично стільки ж (43,6 %) респондентів тією
чи іншою мірою поділяють думку, що більшості людей можна довіряти. Загалом,
можна стверджувати, що українці хитаються між довірою і недовірою до оточен-
ня, і така невизначеність уже сама по собі є несприятливим суспільним чинником.

Ці результати також підтверджуються даними «Європейського соціального до-
слідження — 2009», згідно з якими українські громадяни посідають одне з остан-
ніх місць серед жителів європейських країн за рівнем довіри до людей («більшості
людей загалом»). Для нашої країни цей показник дорівнює 4,11 бала за 10-баль-
ною шкалою, що інтерпретується як хитання між довірою і недовірою (з нахилом
до недовіри). Для порівняння і у Данії цей показник становить 6,92 бала, у Норве-
гії — 6,62, у Фінляндії — 6,45, у Швеції — 6,35 бала [4, с. 94].

Проблема подолання кризи ідентичності значною мірою посилюється проце-
сами глобалізації, що розмивають національну культуру та посилюють марґінілі-
зацію українського суспільства. Тільки радикальне оновлення власної національ-
но-цивілізаційної ідентичності сприятиме формуванню стійкого і консолідованого
суспільства, здатного відповісти на численні виклики сучасного світу і здійснити
повноцінну економічну, соціальну й політичну модернізацію [5, с. 13].

При цьому слід враховувати також і певні суперечливі аспекти впливу глобалі-
заційних процесів на Україну. З одного боку, процеси становлення і зміцнення
державності потребують інтенсифікації процесів національно-культурного відро-
дження, а з іншого — процес модернізації соціально-економічної системи вимагає
найширшої відкритості країни, що сприяє поширенню негативних зовнішніх
впливів — криміналітету, масової культури, низькоякісних товарів масового спо-
живання тощо.

Аналізуючи причини кризи національної ідентичності, слід виокремити також
домінування в більшості суспільних сфер такого явища як відторгнення («отчуж-
дения») [6, с. 314]. Цю категорію в науковій обіг введено нещодавно і чітких
українських відповідників даному поняттю не існує. У ґрунтовному академічному
дослідженні «Україна: на шляху до соціального залучення. Регіональна доповідь
із людського розвитку 2011 року «Від трансформації — до суспільства для всіх»
виокремлюються такі види відторгнення [7]:
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• економічне — низький рівень доходів, значний розрив між доходами бідних і
багатих, обмежені можливості зайнятості, незадовільні житлові умови;

• культурно-освітнє — недостатній рівень доступу для певних груп населення
до освітніх і культурних послуг;

• соціальне — обмеженість системи соціального захисту, недоступність якісної
медичної освіти, обмеженість соціальних зв’язків;

• політичне — обмеженість щодо реалізації політичних прав і свобод.
Недостатній рівень сформованості загальнонаціональної ідентичності призво-

дить до посилення загроз національній безпеці країни, серед яких ми можемо вио-
кремити такі [8, с. 314]:

• криза легітимності політичних інститутів;
• конфлікт політичних інтересів;
• посилення розшарування українського суспільства;
• низький рівень розвитку політичної культури;
• посилення сепаратизму;
• цивилізаційна невизначеність і перебування в «сірій зоні» міжнародної полі-

тики;
• недостатній рівень розвитку громадянського суспільства;
• десуверенізація.
Ці загрози призводять до посилення напруження та протистояння в українсь-

кому суспільстві. Представники соціальних груп із конкуруючими ідентичностя-
ми сприймають діяльність своїх опонентів як загрозу власним інтересам, а відтак
зменшується чи взагалі зникає прагнення до діалогу та пошуку компромісу зі спі-
рних питань, а суперечності стають нерозв’язними. Будь-який крок супротивника
сприймається як загрозливий, що знову ж таки посилює соціальну напруженість.
При цьому навіть корисні для суспільства починання однієї зі сторін сприймати-
муться як негативні, позаяк вони можуть принести «користь» оппонентам.

Даний механізм ми спостерігаємо у політичній боротьбі провладних та опози-
ційних сил, що здебільшого представляють інтереси груп населення з різними
ідентичностями. На жаль, вони здебільшого не прагнуть до діалогу та порозумін-
ня, а орієнтуються передусім на власні інтереси, прикриваючись при цьому турбо-
тою про країну, і все роблять для того, щоб облити брудом один одного, що по-
стійно призводить до конфронтацій і досить негативно відображається на
внутрішньополітичній ситуації та значною мірою псує міжнародний імідж Украї-
ни. Досить часто вони звертаються до європейських інституцій, щоб ті захищали
їхні інтереси, не розуміючи що ніхто крім них самих не зможе розв’язати україн-
ські проблеми. А постійне прагнення до отримання допомоги від зовнішніх полі-
тичних сил може спричинити формування залежності від них і призвести до ви-
никнення певних загроз для внутрішньополітичної цілісності країни, оскільки
«віддячуючи за допомогу», певні вітчизняні політичні сили можуть здійснювати
кроки, спрямовані на реалізацію інтересів зовнішніх агентів впливу, які досить ча-
сто не збігаються з інтересами України чи навіть можуть завдати їй шкоди.

Несформованість загальнонаціональної ідентичності призводить також до по-
силення зовнішньополітичної невизначеності країни. Перебуваючи на межі захід-
ної і східної цивілізацій, Україна не може визначити чіткий зовнішньополітичний
курс і стає полем боротьби глобальних гравців. Не може створити вона і належ-
ний авторитет в реґіоні, постійно коливаючись між європейською та російською
зовнішньополітичною орієнтацією. Так, згідно з опитуванням, проведеним Цент-
ром Разумкова у лютому 2012 року, на запитання «Який напрям зовнішньої полі-
тики має бути пріоритетним для України?» 36.7 % респондентів відповіли, що —
відносини з країнами ЄС, 31,0 % — відносини з Росією, 8,1 % — з іншими краї-
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нами СНД, 3,3 — з іншими країнами, 1 % — зі США, 19,9 % — «важко відповіс-
ти», не відповіли [9].

ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНИ 2005—2012
(Центр Розумкова)

Відносини
з з країнами

ЄС
Відносини
З зі США

Відносини
з з Росією

З іншими
країнами
СНД

З іншими
країнами

Важко
відповісти

Лют. 2012 36,7 1,0 31,0 8,1 3,3 19,9

Лют. 2011 35,7 0,9 40,4 7,2 3,6 12,3

Бер. 2009 27,6 1,9 48,6 8,9 2,7 10,3

Лют. 2008 36,1 0,7 41,4 8,1 2,4 11,3

Лют. 2007 32,8 1,0 38,4 9,8 3,1 14,8

Січ. 2006 27,2 1,3 43,4 12,7 4,4 10,9

Січ. 2005 37,0 1,2 38,8 7,7 3,3 11,9

Тож в Україні можна виокремити кілька груп ідентичностей, які прагнуть бути
загальнонаціональними. Перша — національно-патріотичні ідентичності, що чіт-
ко закликають до збереження самобутності українського народу, його культури,
мови, звичаїв, обрядів. Друга — проєвропейські ідентичності, що підтримують
європейські демократичні цінності та спрямовують Україну до тіснішої інтеґрації
та входження до Європейського союзу. Третя група — проросійські ідентичності,
що активно підтримують упровадження російської мови на теренах України та ак-
тивне зближення з Російською Федерацією. Ці ідентичності, й особливо останні
дві, перебуваючи у стані протистояння та боротьби між собою, ведуть до збіль-
шення внутрішньополітичного напруження і посилення сепаратистських тенден-
цій (західні реґіони більше прагнуть до Європи, південні та східні — до Росії).

Недостатній рівень загальнонаціональної ідентичності також може спричиняти
відцентрові та сепаратистські тенденції у національних меншин. Особливо це ак-
туально для етнічних груп, які компактно проживають на прикордонних територі-
ях, позаяк вони починають ідентифікувати себе з народами сусідніх країн. А це
може спричинити загрозу територіальній цілісності країни, бо частина представ-
ників національних меншин незаконно має подвійне громадянство, і деякі сусідні
держави можуть висунути Україні територіальні претензії.

Отже, потрібно активізувати зусилля з формування загальнонаціональної іден-
тичності. Саме спільна ідентичність є основою буття даної національної спільноти
(політичної нації). Якщо члени спільноти мають високий рівень національної са-
мосвідомості, то за політичного врегулювання наявних у суспільстві суперечнос-
тей і проблем вони схильні до обмеження своїх особистих, групових чи корпора-
тивних інтересів задля досягнення загальносуспільної злагоди.

У разі, якщо держава не здійснюватиме ефективних кроків з нейтралізації ви-
щезгаданих загроз, може сформуватися ситуація, коли негативна спрямованість
суспільних процесів призведе до втрати суверенітету держави. Значною мірою це
може бути зумовлено критичним зниженням рівня функціонування політичної си-
стеми, спричиненого внутрішніми конфліктами, що й спричинить неспроможність
її щодо розв’язання більшості проблем.

Висновки. Формування загальнонаціональної ідентичності є одним з головних
завдань Української держави на сучасному етапі та важливою складовою забезпе-
чення національної безпеки. Для реалізації даного завдання потрібно актуалізува-
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ти зусилля відповідних державних структур та неурядових організації у сфері су-
спільних і насамперед міжетнічних відносин.

В основі формування загальнонаціональної ідентичності мають бути такі засади:
• ідея поліетнічної, соціальної, політичної злагоди на основі загальноприйнятої

мети — забезпеченя духовного і матеріального добробуту громадян України;
• ідея патріотизму, любові до України як визначальної цінності;
• національна самоповага та повага до представників інших націй і національ-

них меншин;
• захист прав і свобод людини та громадянина незалежно від етнічної прина-

лежності та інших відмінностей;
• високий рівень політичної та правової культури населення;
• розвиток дієвого громадянського суспільства.
В етнонаціональній сфері потрібно сформувати і законодавчо закріпити Докт-

рину етнонаціональної політики України, де були б розроблені її концептуальні
засади та чітко визначені базові поняття етнонаціональної політики: «титульний
етнос», «національність», «корінні народи», «етнічна група», «етнічна спільнота»
тощо, позаяк навіть у чинній Конституції немає їх чіткого визначення. Потрібно
здійснювати подальше вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері забез-
печення прав національних меншин.

На рівні держави розробити ефективні заходи щодо підтримки процесу мовно-
культурного відродження етнічних спільнот України; сприяти вільному функціону-
ванню та розвитку української мови та мов національних меншин; створити механіз-
ми сприяння задоволенню мовних, культурних, освітніх потреб українців за кордо-
ном; розробити шляхи забезпечення соціальної адаптації колишніх депортованих
громадян в українське суспільство; посилити контроль над міґраційними процесами.
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ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЯК МЕХАНІЗМ
ПОЛІТИЧНОГО НАЦІОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація. Запропановано та проаналізовано механізм самоорганізації громад на рівні
місцевого самоврядування для творення української політичної нації.
Ключові слова: політична нація, самоорганізація, ОСББ, місцеве самоврядування,
пряма демократія.

Аннотация. Предложен и проанализирован механизм самоорганизации населения на
уровне местного самоуправления для создания украинской политической нации.
Ключевые слова: политическая нация, самоорганизация, ОСМД, местное самоуправ-
ление, прямая демократия.

Abstract. It is proposed and analyzed the mechanism of self-organization of community at
the local government level to create the Ukrainian political nation.
Key words: political nation, self-organization, condominiums, local government, direct
democracy.

Постановка проблеми. Сучасне українське суспільство поступово стає полі-
тично активнішим і дедалі більше залучається до суспільно-політичного процесу
сьогодення. Прикладом того є справи Оксани Макар і сім`ї Павличенків, а також
т. зв. Податковий майдан тощо. Наведені вище події об’єднали доволі велику кі-
лькість громадян України, незалежно від реґіону їх мешкання, закладаючи тим
самим передумови створення української політичної нації. Тому актуальність да-
ної статті зумовлена посиленням процесу самоорганізації громадян як дієвого
способу творення модерної української політичної нації.

Одначе ці процеси є ще доволі розосередженими та не завжди отримували очі-
куваний результат, головно — за браком у громади досвіду та відсутності в неї чі-
тких механізмів захисту їх прав. Тож потреба у дієвому механізмі самоорганізації
громад, яка б мала системний характер із чітко визначеними методикою дій і зага-
льними принципами додає додаткової актуальності даному дослідженню. Окрім
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того, створення такого механізму дає можливість пришвидшити процес політич-
ного націотворення в Україні.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання українсь-
кого націотворення, впливу культури та інших чинників на цей процес, а також
міжнаціональним конфліктам свої праці присвячували А. Свідзинський, Г. Касья-
нов, Д. Донцов, В. Липинський, О. Картунов та ін. Але майже не висвітленим за-
лишається практичний механізм українського політичного націотворення.

Мета статті — опрацювання механізму, який би забезпечив політичне єднання
усіх громадян України в одну націю на основі спільної політичної культури.

Основні результати дослідження. В Україні завжди дуже гострою була про-
блема формування національної ідеї та ідентичності. Передусім це зумовлено іс-
нуванням різних, навіть протилежних, підходів до розуміння самого терміна «на-
ція». Частина вітчизняних дослідників розглядали націю як етнічну спільноту,
об’єднану мовою, культурою тощо. Інша частина — як політичну, яку об’єднують
не стільки спільне етнічне походження чи культурна складова (хоча, звичайно,
вони теж наявні), скільки бажання створення й збереження Української держави.

Мобілізаційним чинником у першій моделі виступає ірраціональна складова —
любов до Батьківщини як сукупності певних традицій, мови, культури. Така мо-
дель, одначе, має кілька суттєвих вад. Перша окреслена українською дослідницею
О. Новаковою і складається з неусвідомленої любові до батьківщини, почуттів
безкорисливих і пов’язаних із місцем народження. Така неусвідомлена любов, на
думку Новакової, може сприяти великим, але короткочасним справам та не при-
датна для постійних зусиль народу. Вона може зберегти державу в хвилину не-
безпеки, але може дозволити полишити її напризволяще в мирний час [1, 164].
Другим чинником тут є те, що нація прагне більше до культурної автономії та
розвитку, навіть незалежності — на цій підставі, що часто може слугувати підви-
щенним рівнем конфліктності для держави, на території якої є такі нації. Прикла-
дом можуть слугувати курди в Туреччині й Сирії, каталонці в Іспанії, чеченці в
Росії тощо.

Мобілізаційним чинником другої моделі є раціональна складова. Тут люди
сприймають націю як мешканців певної держави із усталеним порядком існування
й прагнуть боронити державу не як якусь сакральну цінність, а як сукупність ціл-
ком конкретних правових норм — звичного й комфортного рівня життя для її ме-
шканців. О. Новакова основною рисою цієї моделі називає те, що люди почина-
ють бачити взаємозв’язок між власним благополуччям і процвітанням держави,
усвідомлюючи, що лад саме цієї держави допомагає їм досягти добробуту [1, с.
164]. Тобто тут уже важливішим є фактор не об’єктивний (місце народження та
культурна приналежність), а суб’єктивний — бажання та прагнення індивіда до
життя в цій державі та за цих умов, а також прагнення поліпшити країну прожи-
вання з метою піднесення власного добробуту.

Окрім того, як слушно зазначає А. В. Свідзинський, «з’ясувалося, що виріша-
льне значення для етнічної самоідентифікації людини має внутрішній вольовий
акт, яким вона відносить себе до певного етносу, зважуючи інтуїтивно всі
об’єктивні та суб’єктивні чинники» [2]. Цим, до речі, і пояснюються наявність та-
ких модерних націй як, скажімо, канадці чи американці (мешканці США). При
цьому їхнє існування — доконаний факт, і американець чітко відокремлює себе
від англійця, хоча етнічно це споріднені спільноти.

Також А. В. Свідзинський зазначає, що важливим чинником націотверення є
культура як сукупність певних цінностей. Отже, для створення української єдиної
політичної нації слід створити єдину політичну культуру та набір цінностей, який
би тісно був пов’язаний із фактом існування саме України. На практиці така мо-
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дель, яка ґрунтується на принципі «American dream», змогла створити американ-
ську політичну націю. Аналогічні принципи застосовувалися й у Швейцарії —
нині, незважаючи на те, що її території населяють чотири різні нації, ця держава є
єдиною культурно, бо об’єднана принципом народовладдя.

Створити ж єдину культуру в Україні можна зусиллями всіх громадян або їх-
ньої абсолютної більшості до активної участі в політиці. Адже політична нація
неможлива без політичної участі. Не можна не погодитися з думкою українського
політолога, керівника Центру політичних досліджень А. Романюка, що поняття
«політична участь» характеризує індивідуальну практичну дію громадянина в по-
літичній сфері та є ключовим компонентом механізмів функціонування демокра-
тичної системи. Їй притаманний свідомий характер, вона має бути спрямована на
досягнення певної мети чи отримання певних результатів. Політичній участі та-
кож притаманна повторюваність у часі, тобто нею не можуть вважатися одноразо-
ві дії» [3, с. 44]. Цікавою є позиція українського дослідника Г. Касьянова, який
стверджував, що для існування нації потрібна ціла низка суб’єктивних факторів,
зокрема колективна солідарність, почуття спільності, національна свідомість, що,
на нашу думку, легко забезпечується за рахунок збільшення політичної активності
громадян [4, с. 55.].

Утім, як зазначає у своїй праці «Проблеми громадянської компетентності»
американський дослідник Р. Даль, навіть у країнах сталої демократії ««лише не-
значна частина громадян серйозно цікавиться політикою (…), ще менша кількість
бере участь у політичному житті» [5]. Цей феномен, на нашу думку, пояснюється
відсутністю мотивації (зацікавленості) в активній участі в політиці з боку насе-
лення. Постає питання збільшення такого інтересу серед українських громадян.
Але всі такі спроби, і не лише в Україні, зазнавали фіаско за рахунок їх вертика-
льності — держава наявними механізмами намагалася стимулювати населення,
але нічого путнього не виходило, здебільшого із причини нерозуміння у людей
потреби такої участі.

Розв’язанням цієї проблеми може стати система прямої демократії, яку цілком
можливо впровадити на місцевому рівні й підґрунтям для якої може стати вже на-
явний в Україні інститут самоорганізації громадян — ОСББ.

Є загальновідомим, що людина завжди активно реагує лише на ті виклики й
фактори, які її безпосередньо зачіпають. Тому логічно було б творення українсь-
кої модерної нації починати із творення такої системи координат, яка примушува-
ла б активізуватися всіх громадян на однакових умовах. Ця однаковість умов і за-
собів реакції має створити спільне культурне поле та, як наслідок, остаточно
об’єднати українців у єдину, чітко зорганізовано спільноту по всій території дер-
жави.

Для забезпечення цього процесу активного націотворення необхідно поверну-
тися до принципів класичного лібералізму — обмеження ролі держави лише вста-
новленням «правил гри» для суспільства, повернення до концепції «нічного сто-
рожа» на рівні місцевого самоврядування. Функції вирішення питань місцевого
рівня звести до повноважень місцевих громад — до рівня ОСББ (у селах і сели-
щах — до ради вулиць тощо). Це забезпечить принцип, описаний Аристотелем,
що «число громадян слід обмежити так, щоб вони знали один одного», бо тільки
така система максимально зменшує можливість корупції та зловживання владою,
оскільки всі знають, хто відповідальний за той чи той процес і до кого слід зверта-
тись у разі негараздів [6].

Тобто йдеться про передання повноважень місцевих рад депутатів до нового
інституту громадянського суспільства — ОСББ як органу самоорганізації насе-
лення з метою вирішення різноманітних питань локального значення. Отже, усі
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«побутові» проблеми розв’язуватимуться не державними органами (ЖКГ тощо), а
інститутом громадянського суспільства — «радою будинків», «радою районів» і т.
ін. Місцеві адміністрації та самоврядування як дотеперішні органи самоорганіза-
ції громади також утратили б свою актуальність. Пропонується система, за якої
люди б самі, на нараді ОСББ або більшого органу — системи ОСББ (кварталу, ку-
реня, вулиці — назв може бути безліч) — вирішували, як, де і хто ремонтуватиме
дороги, влаштовуватиме парк тощо, оскільки місцеве самоврядування вже давно в
Україні не виконує покладених на нього функцій. Так, наприклад, мерія Черкас
пропонує громадянам співфінансувати ремонт доріг, тобто фактично профінансу-
вати його ще раз (уперше — податком на утримання місцевого самоврядування та
виконання його функцій, удруге — додатково) [7].

Окрім того, відмова від місцевих рад депутатів як органу самоврядування при-
скорило б і процес ухвалення місцевих ініціатив громад, оскільки усувається по-
середник у вигляді місцевої ради в процесі здійснення громадою своєї влади. Бо
згідно зі ст. 9 Закону України «Про органи місцевого самоврядування» ініціатива
громади додатково розглядається сесією депутатів місцевої ради й може бути від-
хилена [8], тоді як за системи ОСББ за наявності ініціативи з боку більшості гро-
мади рішення втілюється у життя. ОДА, які сьогодні в Україні дублюють функції
місцевого самоврядування, з погляду автора, також мали б бути усуненими із сис-
теми державного управління, оскільки головна роль держави — законодавство
(встановлення «правил гри») — має виконуватися парламентом, а дотримання за
виконанням цих рішень покладається на державні наглядові органи. Така органі-
зація управління на місцевому рівні призведе до спрощення системи, а, отже, й до
піднесення її ефективності, а також заощадить державні кошти. Також ця модель
виконує завдання, яке було поставлене на початку — створення чітко зорганізова-
ної системи самоорганізації громадян, що ґрунтуватиметься на спільних політич-
них принципах і засадах, тим самим забезпечуючи єдину політичну культуру для
подальшого активного становлення української політичної нації.

Запропонована схема організації участі громадян доволі проста: мешканці бу-
динку обирають відповідальну особу, якій доручають скласти план розвитку гро-
мади (як перспективний) і план (на квартал або півроку) з розв’язання певних по-
бутових проблем, наявних у даній громаді. Після складання план виноситься
головою цього будинку на обговорення та затвердження громади. У разі затвер-
дження — формується бюджет цих заходів, а голова бере на себе повну організа-
цію здійснення затвердженого плану. У разі, якщо проблема є глобальною (на-
приклад, будівництво лікарні у районі чи дороги), тобто такою, яку не можна
вирішити загальними зборами усіх зацікавлених мешканців громади (у зв`язку із
завеликою кількістю цих мешканців), то проводяться загальні збори голів цього
району, які, отримавши мандат і настанови від своїх громадян, ухвалюють те чи
інше рішення, яке потім презентують перед громадою.

Така система організації спрямована на виконання відразу таких кількох функцій:
1) максимально внеможливлює розкрадання коштів громади, оскільки процес

формування бюджету того чи іншого проекту є прозорим і відповідальність ле-
жить на голові, який постійно перебуває серед своєї громади і є відкритим для неї;

2) забезпечує пряму демократію — більшість членів ОСББ ухвалює те чи інше
рішення і тим долучається до управління і певною мірою відповідальності. Це
підтверджують дослідження американського соціолога Д. МакГрегора — психо-
логічний аспект участі в керуванні додає індивідові почуття важливості й підви-
щує його відповідальність у втіленні прийнятого рішення [9];

3) стимулює розвиток конкуренції на ринку надання послуг, оскільки голови
будуть зацікавлені в отриманні якісних послуг за найнижчою ціною. Зростання
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кількості підприємств має привести і до зростання кількості робочих місць та,
відповідно, добробуту населення.

У свою чергу, зростання рівня добробуту має призвести до усвідомлення усіма
громадянами необхідності збереження України як незалежної держави, оскільки
саме її існування забезпечує той рівень комфорту та соціальних стандартів і зага-
лом життєвого ладу, яких прагне більшість громадян. Тим самим здійснюється
вже згадуваний тип «раціонального патріотизму» О. Новакової.

Ще одним важливим фактором для створення спільного культурного поля в
Україні є запровадження єдиної інформаційної системи. Для активної діяльності,
мобілізації громади потрібні й засоби інформаційного впливу, перш за все — га-
зети чи т. зв. «агітки», які б містили актуальні для тієї чи іншої ОСББ (або їхньої
кооперації) проблеми та впливали б локально — на обмежену, але чітко визначену
аудиторію. Цей процес, проаналізований Е. Тофлером у його праці «Третя хвиля»,
має назву «демасифікації ЗМІ» і означає звуження тієї тематики, яку висвітлюють
ЗМІ [10]. Зокрема, науковець зазначав, що «з появою цієї нової швидкої, дешевої
преси кожна організація, спільнота, релігійна група чи групка можуть дозволити
собі мати свій друкований орган», але «значення Третьої хвилі в комунікації не
зводиться лише до друку», а й до радіостанцій тощо [10].

У контексті створення локального, для кожного ОСББ свого, засобу інформу-
вання населення такий тип інформації матиме неймовірно високу ефективність за
рахунок двох моментів: по-перше, актуальності проблеми для кожного члена
ОСББ чи кооперації ОСББ, а по-друге — високого рівня довіри до джерела інфо-
рмації. Тобто за наявності протилежних думок в інформаційному просторі даної
місцевості громадянин сприйме за правдиву інформацію, надану йому з боку
ОСББ, оскільки він сам був залучений у процес її отримання. Наприклад, завдяки
коротким листівкам і зборам громад кількох ОСББ у Луганську було закрито бе-
тонний завод і призупинено діяльність крейдового [6].

Запровадження даної системи по всій країні значно прискорить і процес взає-
моінтеґрації на основі спільних цінностей — політичної й соціальної свободи,
прагнення до якої завжди було притаманне українцям. Українська політична тра-
диція завжди намагалася створити державу, яка б абсолютно не обмежувала інди-
відуальної свободи та прав громадян. І найперше: така держава має не втручатися
до справ економічних, оскільки саме персональні економічні категорії (майно,
гроші тощо) є запорукою індивідуальної свободи. За такого устрою державний
апарат був відносно слабким, але зростала роль зібрань громадян як різновиду
прямого народовладдя. Це і Віче в Київській Русі, і козацькі збори в часи Козач-
чини та вільні громади за часів Нестора Махна. До речі, діяльність саме Нестора
Івановича та підтримка її серед українського селянства доводить прагнення украї-
нців до найвищого ступеня індивідуальної свободи, підкріпленого правом власно-
сті (в даному разі на землю).

Висновки. Нова система самоорганізації населення приведе до створення
української модерної політичної нації шляхом забезпечення низки вимог. По-
перше, пряме народовладдя, яке створить спільну культурну цінність для усіх
громадян — політичну й соціальну свободу; єдиний та мобільний інформаційний
простір із високим рівнем леґітимності, який дозволить забезпечити швидку куль-
турну взаємоінтеґрацію усіх громадян України. Цей механізм самоорганізації за-
безпечує об’єднання громадян за горизонтальним (між собою), а не вертикальним
(за вказівкою «згори») принципом. Що в свою чергу усуває причину, яка гальмує
політичне націотвоерння в Україні протягом її існування і яка була означена ще
М. Драгомановим — політична нація «не може бути там, де приймаються адмініс-
тративні заходи для надання переваг якій би то не було ознаці однієї етнографіч-
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ної народності, тобто де поняття про державу змішується з поняттям про народ-
ність, там немає й умов для утворення і політичної національності. Саме там дер-
жавна єдність послаблюється самими заходами, які мають метою посилити та
утворити цю єдність» [4].

По-друге, дана модель самоорганізації забезпечує чітку структурованість гро-
мади, її взаємовідповідальність, політичну активність і ініціативність, які є основ-
ними ознаками її консолідованості та дієвості. По-третє, запропонований автором
механізм має створити таку систему державного ладу, зокрема й на рівні місцево-
го самоврядування, яка забезпечить максимальне зростання добробуту громадян і
тим самим зацікавить їх в існуванні незалежної України. А отже, будуть забезпе-
чені не тільки об’єктивні показники нації (спільна культура, територія тощо), а й
суб’єктивний — усвідомлення кожним окремим громадянином себе частиною
єдиного українського культурно-політичного простору, що є набагато важливі-
шим за решту ознак нації.

У цьому контексті перспективною видається подальша наукова розробка різ-
них контекстів зазначеної проблематики.
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ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. Проаналізовано питання наповнення державного та місцевих бюджетів у
сучасних умовах економічної кризи крізь призму земельного податку. Досліджено до-
свід накладення і стягнення податку в економічно розвинутих країнах світу з порів-
нянням зазначеного із вітчизняним досвідом. Приділено увагу ролі та місцю місцевого
самоврядування в оподаткуванні земельної власності.
Ключові слова: земельна власність, земельний податок, органи місцевого самовряду-
вання.

Аннотация. Анализируется вопрос наполнения государственного и местных бюдже-
тов в современных условиях экономического кризисна через призму земельного налога.
Исследуется опыт наложения и взыскания земельного налога в экономически разви-
тых старанах мира при сравнении указаного с украинским опытом. Внимание уделя-
ется роли и месту местного самоуправления в налогообложении земельной собствен-
ности.
Ключевые слова: земельная собственность, земельный налог, органы местного само-
управления.

Abstract. It is dealt with analyses of the problem of filling the state and local budgets under
current economic crisis through the prism of land tax. Experience of imposing and collection
of taxes in economically developed countries in comparison with situation in this field in our
country is studied. It is focused on the role and place of local self-government in taxation of
land ownership.
Key words :land ownership, land tax, organs of local self-government.

Постановка проблеми. Одним з найважливіших і найдавніших за історію ци-
вілізованого життя людини податків є земельний податок. У сучасній Україні
процедури, пов’язані зі стягненням земельного податку, регулюються Земельним
Кодексом України, Законом України «Про плату за землю», Постановами Кабіне-
ту Міністрів, змінами, які вносяться майже щорічно до законодавчих актів зако-
нами про державний бюджет країни.

Земля — природний ресурс, багатство країни, яке за її природою не можливо
вивезти за кордон. Зважаючи на особливий характер цього природного ресурсу,
держава землю не продає, а надає юридичним і фізичним особам змогу оформити
право власнісності на неї. Отже, для держави постає необхідність отримувати до-
хід від володіння природними ресурсами та їх використання у вигляді земельного
податку.

Сплачуючи земельний податок, наприклад, власник будинку, який побудова-
ний на землі, що є в його власності, може вважати себе захищеним від неприєм-
ностей, пов’язаних із реалізацією свого права власності на землю. До того ж він
має право продавати цю землю і наявну на ній нерухомість. Але право передбачає
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також і обов’язки. Податковий кодекс встановлює обов’язок власників земельних
ділянок на правах власності або користування сплачувати земельний податок. У
разі систематичної несплати власник позбавляється права постійного користуван-
ня земельною ділянкою. Розмір земельного податку розраховується на підставі
кадастрової вартості земельної ділянки та податкової ставки.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Нині визначення базової вартості
земельних ділянок для оподаткування є предметом досліджень широкого кола на-
уковців у світі. Найвідомішими дослідниками цієї проблематики є Джозеф К. Ек-
керт, А. Сміт [1], Д. Б. Арацький [2], В. А. Горемикін [3], Д. С. Львов [4], Є. І. Та-
расевич та інші.

Як показує світовий досвід, основою фінансово-економічної самостійності ор-
ганів місцевого самоврядування є податок на нерухомість (наприклад, майновий
— у США, Японії; поземельний — у Німеччині, Франції; земельний податок з бу-
дівель і податок на житло у Франції; податок на нерухоме майно і податок на при-
рощення вартості земельних ділянок у межах міста — в Іспанії), збір якого і роз-
порядження отриманими коштами відбуваються виключно на місцевому рівні.

Об’єктами оподаткування цим податком служать земля, будівлі (промислові та
житлові), інші види нерухомості. Базою оподаткування майже в усіх країнах є
оціночна вартість майна. Оскільки накладення і вилучення цього податку відбу-
ваються згідно з місцевим законодавством, то ставки податку розрізняються і
встановлюються як у відсотковому відношенні від вартості майна, так і у формі
сталої суми з одиниці вартості майна.

Мета статті — аналіз системи оподаткування нерухомості у деяких економіч-
но розвинутих країнах, аналіз її характерних особливостей з погляду на можли-
вість застосування досягнень інших країн в умовах сучасного соціально-економіч-
ного розвитку України.

Основні результати дослідження. При оцінці вартості оподатковуваного по-
датком нерухомого майна використовується два історично сформованих способи:
оцінка на основі річної орендної плати (Франція, Велика Британія) і на основі пе-
редбачуваної продажем ціни об’єкта (країни Північної Європи, Латинської Аме-
рики, США, Японія).

Усі податки на нерухомість у Франції — земельні податки на забудовані і не-
забудовані ділянки, а також податок на житло — є місцевими, тобто їх ставки та
порядок сплати визначаються місцевими органами влади і витрачаються виключ-
но ними.

Земельний податок на забудовані ділянки стягується з облаштованих ділянок.
Податок стосується всієї нерухомості: будівель, споруд, резервуарів і басейнів, а
також ділянок, які мають будь-яке призначення. Оподатковувана база, як правило,
дорівнює половині кадастрової орендної вартості ділянки. Від даного податку зві-
льняється державна власність, а також фізичні особи віком старше 75 років і осо-
би, які отримують спеціальні допомоги з громадських фондів.

Земельний податок на незабудовані ділянки поширюється на поля, луки, ліси,
кар’єри, болота тощо. Базою оподаткування земельного податку служать 80 % ка-
дастрової вартості ділянки. Від податку звільнені площі, які перебувають у дер-
жавній власності. Податок на житло стягується як з власників житлових будинків,
так і з орендарів. Малозабезпечені особи можуть бути звільнені від сплати подат-
ку цілком або частково за місцем їх основного проживання.

У Японії податки на майно фізичних і юридичних осіб сплачується за однако-
вою ставкою. Зазвичай це становить 1,4 % вартості майна. Їх розмір переглядаєть-
ся раз на три роки. До бази оподаткування входить усе нерухоме майно, зокрема
житлові приміщення, земля; цінні папери, банківські депозити. Податки сплачу-
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ються також у разі переходу об’єктів від одного власника до іншого, тобто в разі
придбання чи продажу майна, спадкування, дарування, зокрема, житла.

Частка податків на майно становить приблизно 1/3 усіх зборів від місцевих по-
датків. Основою фінансування місцевих органів влади США також є прямі подат-
ки, основні з яких — майнові, поземельні, місцеві податки з успадкування та да-
рування, податок з продажу і специфічні податки. Міста в США мають свої
податкові джерела, головним з яких є податок на майно. Наприклад, у Нью-Йорку
цей податок забезпечує в даний час 40 % власних доходів міського бюджету.

Плата за землю в Україні стягується у вигляді земельного податку чи орендної
плати [5], що залежить од якості та місця знаходження ділянки, виходячи з кадас-
трової оцінки землі. Розмір цього податку встановлюється з розрахунку на рік у
вигляді платежів за одиницю земельні площі. При цьому величина податку не за-
лежить від результатів господарської діяльності власників або користувачів. Пла-
тником названого податку може бути або власник землі, або землекористувач. У
цьому разі платниками виступають як юридичні, так і фізичні особи. Податки, що
сплачують юридичні і фізичні особи, належить до категорії змішаних податків (як
і податок з власників транспортних засобів).

У разі припинення права власності чи права користування земельною ділянкою
податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності чи корис-
туванні в поточному році. Припинення права користування землею, згідно зі ст.
27 Земельного кодексу України, відбувається за рішенням відповідної ради місце-
вого органу самоврядування (навіть за добровільної відмови від земельної ділян-
ки). Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, що перебуває у власності, кори-
стуванні (зокрема й на умовах оренди). Залежно від розмірів земельних ділянок і
їх виробничого призначення виділено групи земель сільськогосподарського при-
значення та землі несільськогосподарського призначення.

Податком обкладається вся земельна ділянка, включаючи площу, на якій є буді-
влі та споруди. Для обчислення земельного податку законодавець встановлює 2 ви-
ди середніх ставок: за 1 га земель сільськогосподарського призначення; за 1 м кв.
земель у межах населених пунктів. Ставки податку за землі сільськогосподарського
призначення диференційовані по областях та залежно від виду земель: 1) рілля і ба-
гаторічні насадження; 2) сіножаті та пасовища. На підставі середніх ставок обласні
ради (а також Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастополь-
ська міські ради), спираючись на кадастрову оцінку угідь, затверджують ставки зе-
мельного податку за групами ґрунтів. У тому ж порядку, за тими ж ставками, що і
землі сільськогосподарського призначення, оподатковуються сільськогосподарські
угіддя, що входять до складу земель лісового фонду, а також які перебувають у ме-
жах населених пунктів і використовуються на сільськогосподарські потреби. Для
затвердження ставок земельного податку у межах населеного пункту враховуються
такі умови: чисельність жителів населеного пункту; категорія населеного пункту
(для міст республіканського та обласного підпорядкування встановлено підвище-
ний коефіцієнт); економічна оцінка території; місцерозташування ділянки [6].

На підставі середніх ставок Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обла-
сні, Київська і Севастопольська міські ради, враховуючи місце розташування та
економічну оцінку ділянки, встановлюють конкретні ставки земельного податку в
населених пунктах. При порушенні строків сплати з винних осіб стягується пеня в
розмірі 0,2 % від суми недоїмки за кожний день прострочення. У разі розташу-
вання на земельній ділянці будівлі, яка перебуває у користуванні чи у спільній
власності кількох юридичних осіб або громадян, розмір податку для кожного з
них пропорційний тій площі будівлі, що перебуває в їх власності або користуван-
ні. Законодавець передбачив широке коло пільг за земельним податком.
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Звільняються від сплати земельного податку заповідники, національні, дендро-
логічні і зоологічні парки, ботанічні сади, заказники (крім мисливських), дослідні
господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподар-
ського профілю, державні сортовипробувальні станції та сортодільниці, а також
землі радгоспів, що використовуються цими станціями і дільницями для випробу-
вання сортів сільськогосподарських культур, заклади культури, науки, освіти,
охорони здоров’я, соціального забезпечення, спеціалізовані санаторії по реабілі-
тації хворих згідно зі списком міністерства охорони здоров’я України, дитячі са-
наторно-курортні й оздоровчі, а також навчально-виховні заклади; підприємства,
об’єднання та організації товариства сліпих і глухих, громадські організації інва-
лідів та їх об’єднання; заклади фізичної культури та спорту за винятком коопера-
тивних і приватних; благодійні фонди; інваліди І та II груп, ветерани війни, пенсі-
онери та ін.

На перші 3 роки діяльності звільняються новостворені селянські (фермерські)
господарства. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські ради наділені правом відстрочити або знизити ставку по-
датку, частково звільнити від оподаткування окремих платників або їх групу.
Пільги за податком надаються за станом на 1 червня поточного року. Платники,
які своєчасно не були залучені до оподаткування, сплачують податок не більше як
за два попередні роки. У такі самі строки здійснюється перегляд неправильно на-
рахованого податку.

Кошти, отримані від земельного податку, зараховуються на спеціальні бюдже-
тні рахунки сільської, селищної або міської рад залежно від територіального роз-
міщення оподатковуваної земельної ділянки [6]. Місцеві ради витрачають їх для
надання пільгових кредитів, часткового погашення позичок і компенсації втрат
доходів власників землі та зеплекористувачів унаслідок тимчасової консервації
земель, порушених не з їх вини; на розвиток інфраструктури населених пунктів;
на фінансування заходів щодо національного використання та охорони земель,
підвищення родючості ґрунтів та на інші, передбачені законодавством, цілі. Час-
тина від зібраних коштів (30 %) централізується на спеціальному бюджетному ра-
хунку України, а 10 % — на спеціальних бюджетних рахунках областей та Авто-
номної Республіки Крим. Централізовані кошти використовуються на розробку та
виконання державних програм щодо раціонального використання земель, підви-
щення родючості ґрунтів, охорону земельних ресурсів у комплексі з іншими при-
родоохоронними заходами.

Висновки. Нинішній етап розвитку вітчизняної економіки має стимулювати
реформування податкової системи та пошук нових джерел наповнення бюджетів
усіх рівнів. Одним із таких джерел є земельний податок. Оскільки основою земе-
льного податку натепер слугує нормативна грошова оцінка земель, яка є застарі-
лою і не базується на ринкових принципах, нагальним стає перегляд і впрова-
дження нових механізмів визначення податкової вартості земельних ділянок.

З огляду на іноземний досвід таким механізмом цілком може слугувати масова
оцінка земель [7], яка забезпечує визначення ринкової базової вартості великої кі-
лькості земельних ділянок з найменшими фінансовими витратами та втратами ча-
су. Одначе цей метод потребує адаптації до умов стабільного функціонування в
Україні ринку землі й створення ефективної та централізованої земельно-
інформаційної системи. Необхідною є також розробка сучасної моделі масової
оцінки земель на основі статистичного аналізу з використанням найбільш сучас-
ніших аналітико-математичних систем, таких як штучні нейронні мережі. Усе це
потребує суттєвих капіталовкладень, однак економічна ефективність впроваджен-
ня такої моделі може забезпечити окупність витрат протягом невеликого періоду і
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може бути надзвичайно ефективною для оподаткування та вирішення інших про-
блем, що стосуються земельних відносин.

Вагому роль у забезпеченні умов для наповнення бюджетів усіх рівнів і, зок-
рема, місцевих має забезпечити подальше вивчення досвіду законодавчого регла-
ментування на місцевому рівні питання накладення і стягнення земельного подат-
ку, розширення самостійності у даній компетенції органів місцевого самовряду-
вання. Тому для вітчизняних економістів, юристів і землевпорядників набуває ве-
ликої актуальності вивчення й узагальнення вітчизняного досвіду земельного
оподаткування, накопиченого за століття, а також успішного іноземного досвіду і
використання його кращих зразків у сучасній практиці.
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