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Політика рецензування

Усі статті проходять процедуру «сліпого» рецензування незалежни-
ми експертами, яких призначає Редколегія з числа фахівців у відповідній 
науковій галузі. Остаточне рішення щодо публікації чи відхилення статті 
приймає головний редактор, який керується у своїх діях висновками ре-
цензентів. Подаючи статтю, автори можуть попросити виключити із спис-
ку можливих рецензентів не більше двох вчених або двох вищих навчаль-
них закладів. Процедура рецензування може тривати до 4 тижнів, залежно 
від завантаженості експертів.

Редакція інформує автора про зауваження експертів та рішення про 
прийняття матеріалу до друку або відмову в публікації. У разі позитивно-
го рішення Редколегії, автор вносить відповідні правки та надсилає до ре-
дакції остаточний варіант матеріалу. Виправлений варіант рукопису під-
писується автором і рецензентами «До друку», і змінам не підлягає. При 
затвердженні змісту номеру журналу редколегія керується датою надхо-
дження останнього варіанту статті.

Науковці, які бажають долучитися до числа рецензентів журналу 
«Політологічний вісник», повинні мати науковий ступінь у відповідних га-
лузях наук, належний досвід роботи та високу репутацію в академічному 
світі. Свої резюме можна надсилати на адресу редакції журналу.

Етика публікацій

Журнал «Політологічний вісник» керується етичними нормами, ре-
комендованими «Комітетом з етики публікацій» / Committee on Publication 
Ethics (COPE). Ознайомитися із правилами можна на сайті COPE: http://
publicationethics. org. Окрім того, рекомендуємо ознайомитися із правилами 
етики публікацій, рекомендованими видавництвом «Elsevier» — Publishing 
Ethics Resource Kit: http://www. elsevier. com/editors/perk.

Автори відповідальні за оригінальність поданих ними рукописів, які 
не повинні містити плагіату і не повинні бути опубліковані раніше в інших 
виданнях. Редакція журналу гарантує, що кожен рукопис розглядається 
неупереджено, незалежно від статі автора, його раси, національності, ві-
росповідання, громадянства тощо.
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ALGEBRA* VIOLENCE ALGEBRA CRATY

Abstract
Almost all philosophy about the state system has concentrated on the au-

thorities. Any function of the state can be represented as a superposition of the 
functions of violence / coercion. Ultimately, the state appears to be a kind of 
plurality of subjects with a definite crater power / coercion / violence operation 
on it.

The algebra of trust on the multiplicity of owners of themselves, endowed 
with free future, is each of them is only a part of nature, еру carrier of the part of 
the general human culture, and for their completeness, they have and understand 
the need for the Other. This is the philosophy of solving political, environmental, 
and climate challenges not through violent / voluntaristic methods, but by the 
recognition of sovereign rights and the search for ways to achieve sustainable 
development. Any cracy / power / coercion / violence must be separated from 
the models of society, the state. Public agreement is not an agreement with the 
abstract notion of the state, but an agreement with definite elected people who 
have gained the trust of those to whom they temporarily render their services. 
Contract is temporary, limited by period, with obligatory full responsibility of 
the parties. Scientific novelty. For more than two thousand years, long before 
Aristotle and Plato, European philosophical thought, reflecting on the structure 
of society, wanders in the labyrinths of kratia. Modern achievements of math-
ematics provide an opportunity to build ideal political objects, and a direct prod-
uct of material and ideal government building. (Example of a trust algebra [4].)

Key words: cracy, power, violence, volition, trust, contract. 
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АЛГЕБРА* НАсИЛЬстВА АЛГЕБРА КРАтіЇ

Резюме
Філософські теорії стосовно державного устрою концентрують свою 

увагу на операції влади. Мета роботи виявити та обґрунтувати наявність 
системної помилки, яка полягає в абсолютизації насильства як провідного 
чинника формування суспільного способу існування.

У роботі застосовано міждисциплінарний підхід, зокрема використо-
вуються методи політології, філософії науки та математики. Застосовується 
аксіоматичний підхід, метод доведення від протилежного, метод означен-
ня парадоксів.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні тези, що абсолютизація 
ідеї кратії/насильства/примусу, ігнорує інші можливості, які успішно пре-
зентуються у алгебраїчній формі, наприклад, у формі алгебри довіри.

Результати і висновок. Державні форми правління, політичні ре-
жими і системи формально можливо представити як алгебру, А = <П, Кі>, 
з сигнатурою замкнутою на насильстві щодо людини, групи, природи, 
де відсутня відповідальність сторін.

Ключові слова: кратія, влада, насильство, воля, довіра, договір.

Вступ
Більше двох тисяч років, задовго до Аристотеля і Платона, європей-

ська філософська думка, розмірковуючи щодо устрою суспільства, блукає 
в лабіринтах кратії. У підсумку ми маємо різні спекуляції, що зводяться 
до визначень кому надати право на здійснення насильства/влади/примусу. 
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Визнаючи, що подібні міркування свідчать про різновид невідрефлексова-
них розумових звичок, маємо ставитися до них як до базової системної по-
милки. Не заперечуючи ідею, що зрозуміння певного суспільства найкраще 
пов’язувати з його філософією (з найбільш загальними поняттями, шо за-
стосовуються). «... Філософи є одночасно і наслідками і причинами — на-
слідками соціальних обставин, політики та інститутів свого часу, до якого 
вони належать, і причинами переконань, які визначають політику та ін-
ститути наступних століть» [1, с. 8], що базова системна помилка редукції 
суспільності до насильства має історично помітні наслідки.

Серед методологічних проблем дослідження людини та суспільства 
особливе місце займає означення об’єкта дослідження. Означена пробле-
ма повязана з усвідомленням, що людина є носій невизначеної (принци-
пово невідомої повноти) антропних властивостей, відповідно, вона також є 
носій невичерпної множини соціальних властивостей та можливих описів 
її соціального і політичного існування.

Беручи до уваги позицію філософів науки, які обгрунтовують, 
що одна сутність, одне визначення, один принцип, тощо, які презенту-
ють множину явищ є спосіб наукового бачення реальності. Наука — пошук 
та формулювання законів. Іншими словами наука є розповідь про мож-
ливість обмежити опис потенційно безмежної множини одним законом. 
Принцип, яким може бути визначено спосіб буття науковості, можна озна-
чити наступними словами: «безмежне — обмеженим». Іншими словами, 
для науковця опис безмежної множини властивостей та існувань безмеж-
ною множиною характеристик є антинаукова позиція.

Методи дослідження
Міждисциплінарний підхід, зокрема методи політології, матмоде-

лювання та алгебри, філософії антиісторицизму. Застосовується критич-
ний аналізу філософії свідомості засобами комунікативного підходу (Ю. 
Габермаса) Формулюються прийнятні для політології та алгебраїчних кон-
структів презентації людини як суверена, що дозволяє уникнути парадок-
сів пов’язаних з проблемою невимовності індивідуального. Застосовується 
аксіоматичний підхід, метод доведення від протилежного, метод означен-
ня парадоксів.

За допомогою методів реактивації відкладель та подолання істори-
цизму, фрактальному опису поєднання суверенів, формулюється поняття 
суб’єкта, як існування актуалізованого нагальними проблем, а не історич-
ними відкладеннями неактуальних нашарувань.

Результати
Конкретизуючи критичність студії даної роботи визначимося в на-

ступних термінах.
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«Влада» — термін, який має багато різноманітних трактувань. 
Проте всі філософії влади, так чи інакше, кінець кінцем, приходять до по-
нять — примус, насильство. Тому в даних розмислах пропонуємо вживати 
його в цьому остаточному сенсі.

«Держава» — визначається як формалізований політичний об’єкт, 
що має певну кількість властивостей. Опис цих властивостей складає аксі-
оматику державної структури/алгебри. Такий підхід може обґрунтуватися 
посиланням на наступний приклад. Коли Декларація незалежності каже: 
«Ми стверджуємо, що ці істини самоочевидні», — вона наслідує зразок 
Евкліда. Зокрема, розповсюдження в XVIII столітті доктрини про природ-
ні права людини було пошуком аксіом на зразок евклідових у сфері по-
літичної думки. Це особливо помітно у поправці 35: Джефферсонівський 
«священне і невід’ємне» було замінено Франкліном на «самоочевидне» 
[1, с. 47].

У випадку застосування аксіоматики виникають, принаймні, два 
питання:

По-перше, чи сумісні ці аксіоми, тобто чи існує множина, яка за-
довольняє всім перерахованим умовам. Це питання про несуперечність 
аксіоматики.

По-друге, чи однозначно дана система аксіом визначає об’єкт, тобто, 
як сказали б логіки, чи категорична система аксіом.

Позитивна відповідь про несуперечності аксіоматики завжди но-
сить умовний характер. Відносно алгебри кратії вона виглядає наступним 
чином:

Формально мовою теорії множин держава представлена, як політич-
ний об’єкт — множина людей Л, з набором п-арних політичних операцій 
та відношень над Л, які називають сигнатурою, або структурою політично-
го об’єкту/держави.

«Сигнатура (алгебра і математична логіка) — набір операцій, пред-
икатів і відносин, прийнятих в даній алгебраїчній системі.» [3]

Усякий предикат можливо розглядати, як висловлювання про на-
явність відносин. Автократія, бюрократія, геронтократія, демократія, іде-
ократія, ізократія, клептократія, корпоратократія, меритократія, ноокра-
тія, охлократія і т. і. Політичні системи/структури, як множина відносин 
та операцій над Л, зводяться до примусу/насильства/влади. Відповідно, 
можливі форми державні форми правління, політичні режими і системи 
формально описуються таким чином:

Г= <ЛП, К
і
, В

п
>,

ЛП — множина, елемент якого людина незведена до стану 
підданого;

К
і 
— набор операцій кратії, прийнятих в певній державній системі;

В
п
– набор відносин, прийнятих в певній державній системі.
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Функціонально ці системи відносин будуть повними, оскільки, будь-
яка функція кратичної держави може бути представлена   як суперпозиція 
функції насильства. І таким чином, функції існуючої держави може бути 
представлена   як суперпозиція функції насильства.

У наведеній алгебрі/структурі держава представлена, як множина 
підданих П, з якимось набором кратичних операцій влади/примусу/на-
сильства на П. Тому термінологічно існуючі політичні структури можна 
означити словами: кратіяавто, кратіябюро, кратіягеронто, кратіядемо, кра-
тіяідео, кратіяізо, кратіяклепто, кратіякорпорато, кратіямерито, кратіяноо, 
кратіяохло, тощо. Тобто, кратія і кому вона належить, а від так предикат до: 
авто, бюро, геронто, демо, ідео, ізо, клепто, корпорато, мерито, ноо, охло.

Застосовуючи аксіоматичний підхід враховуємо наступне. 
«Характеристика системності така, що базова помилка постійно відтво-
рює себе. Вона, як паразит, проростає крізь тканини життя своїм корінням 
і все перетворює на хаос» [2, с. 334]. Тобто, визнання, що держава озна-
чена як таке існування, яке невід’ємне від насильства, передбачає визна-
ння примусу домінуючим оперативним атрибутом стосовно множини Л, 
нав’язує погляд на людину лише як на підданого/підлеглого, позбавленого 
повністю, або частково права на волевиявлення. Останнє вочевидь супер-
ечить поняттю «права людини», яким означується важлива для сучасності 
цінність.

Крайній приклад до чого призводить вказана помилка — анархізм. 
Виступаючи проти насильства, анархізм між тим залишається в межах тра-
диційних розумових звичок, ототожнюючи державу з операцією насиль-
ства/влади. У даному випадку, з запереченням кратії, запереченням права 
на насильство, анархісти заперечують і державу.

Таким чином, у випадку з анархізмом, очевидною стає помилка іг-
норування феномену розподілу праці, який має свій системний сенс і був 
багаторазово виправданий практично. Елементарна помилка, яка полягає 
в ототожнені управління з примусом.

Дана помилка, зокрема, західної філософії сягає корінням в Грецію і 
поширюється Європою протягом останніх 2500 років. Пригадаємо, що кла-
сична західна філософія формувалася в рабовласницькому суспільстві. 
Платон, Арістотель з боку власників, а пізніше християни з боку знедоле-
них, не виходять у своїх міркуваннях за межі понять, створених рабовлас-
ницьким суспільством. Навіть філософії рівності і братерства пропонують 
лише редукцію влади та покірності. Якщо не господарю і рабу, то Богові 
та чадам його, Папі і Кесарю. Якщо не Суверена над підданими, то Державі 
щодо громадянина. До того ж усі радикальні філософії, як правило, були і 
залишаються за своєю природою мстивими. Церква — передовий загін зне-
долених, голодних і рабів пригне брати гору над кесарем/володарем і па-
нами/вільними. Пригноблений пролетаріат так само прагне до диктатури. 
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Тобто, парадоксальність вказаної помилки полягає у тому, що переможець 
дракона не просто намагається здолати дракона, а прагне ним стати. Тобто, 
парадокс вказаної помилки полягає у тому, що переможець дракона не про-
сто намагається здолати дракона, а прагне ним стати.

Важливо звернути увагу, що здебільшого примус/насильство по-
дається, як благо, найкращий дарунок. Зокрема, презирство до людини 
змушує Геракліта вважати, що тільки сила може примусити людей діяти 
відповідно щодо їхнього власного блага. Він проголошує: «Все живе направ-
ляється до корму батогом»; і знову: «Осли перед золотом надали б перевагу 
соломі» [1, с. 40]. Подібне Таке зверхнє ставлення до людини має слідством 
проголошення насильства не злом, а благом. Геракліт з необхідністю вво-
дить операцію критичного/владного перетворення людей на множену   тих, 
кому потрібен погонич, той хто буде направляти/правлячих володарів. Але 
якщо, за визначенням, усі є негідні/грішні, тоді кому передати батога?

Відтак як зовнішню об’єктивну дію по розподілу людей на гідних 
та негідних Геракліт проголошує війну. «Війна, — говорить він, — батько 
всього і всього цар; одним вона визначила бути богами, іншим — людьми; 
одних вона зробила рабами, інших — вільними» [1, с. 40]. Через війну він 
об’єктивує Логос як слово, закон, волю господаря виголошені підкореному, 
рабу, що наводить лад у хаосі їх бажань, прагнень, можливостей.

У свою чергу маємо зазначити, що суспільно-історичний досвід свід-
чить, війна не єдина стратегія поневолення, для цієї мети, з успіхом, ви-
користовувалася і доброта, і співчуття, і милосердя, і допомога, і підкуп, і 
брехня, тощо. В даному випадку і залізо, і золото, і релігія, і наука, і куль-
тура стають засобами війни, в наслідок якої спритніші стали підпорядкову-
вати собі інших, завойованих. Однак, ті кого знедолили зовсім можуть бути 
не слабкіші, просто вони, з різних причин, не могли або не хотіли брати 
участь у процесі обкрадання ближніх. Також, крім нині сущих, залишають-
ся ще мертві, і не народжені, яких теж знедолили, обібрали, а відтак війна, 
у силу виявленого парадоксу, завжди ще попереду (приклад, германці піс-
ля Версаля), і так без зупину. Таким чином насильницькі/кратичні відно-
сини створюють умови перманентної війни.

Тут ми стикаємося з черговою системною помилкою: рівність прав 
і нерівність функціональних можливостей не рівнозначні поняття. 
Розглянемо цю тезу в формалізованому вигляді:

Функціональні можливості людей, f (a) і спільнот, f (A)| A = {a} не рів-
ні між собою і всередині себе. Функціональні можливості різні за кількіс-
ним складом (К), за силою (С) і потужністю (П). Склад може змінюватися, 
а сила і потужність можуть бути потенційними або кінетичними і зростати 
або спадати з часом. Людина може бути в чомусь кращою, в чомусь гір-
шою. Те ж саме і з спільнотою. Відомо, що одна людина може бути кра-
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ще (гірше) цілого співтовариства. Зміна ситуації може змінити значення 
на протилежне.

Функціональні можливості якоїсь людини f (a) = min, якоїсь f (a) = 
mах, а всіх інших в проміжку

f (а) ≤ f (с) ≤ f (в), або ж
f (а

с 
)≥ f (A)|А= {а

1
, a

2
, a

3
, …, a

п
}, або

f (A) ≥ f (B)|B= {в
1
, в

2
, в

3
, …, в

к
}, і т. і.

Рівність функціональних можливостей відносна і мінлива. Нерівність 
функціональних можливостей не може бути підставою виправдання обме-
ження в правах. Рівність прав, абсолютна і незмінна.

Відзначимо також наступну тезу, щоб не впадати в єресь суцільної 
рівності (чергової помилки філософії гріховності людини і виправдання 
насильства): нерівність можливостей природня і сама по собі нейтраль-
на, все залежить від того як її використовують.

Очевидна заслуга християн перед людством, що має світове загаль-
не цивілізаційне значення, полягає у тому, що людей, нарешті, визнали 
рівними. Однак християни не змогли вийти за межі свого рабського буття, 
не розігнулись на повну силу, не відмовили насильству/кратії/владі, а про-
сто передали його в інший світ. Тобто, християни будучи більш послідов-
ним у питанні загальної нікчемності людства зрівнюють усіх як грішних від 
народження і передають монопольне право на насильство Вищому Розуму, 
а від нього, по необхідності вирішення життєвих справ, на помазаника бо-
жого. Відповіддю став тотальний морок середньовіччя.

У цьому тотальному мороці, аж до Ламарка вважалося, що органіч-
ний (живий) світ має ієрархічну структуру з Розумом нагорі. Ланцюг (схо-
ди) спускалася вниз через янголів, через людину, через мавп аж до інфузо-
рій і найпростіших (protozoa) і ще далі до рослин і каміння.

Ламарк (ймовірно, найбільший біолог в історії) перегорнув драбину 
пояснення з голови на ноги, заявивши, що вона починається з інфузорії, 
а зміни ведуть вгору до людини. Ця зміна в таксономії — один з найбільш 
вражаючих серед коли-небудь скоєних людиною героїчних вчинків. Для бі-
ології він був еквівалентом революції, зробленої Коперником в астрономії 
[2, с. 303]. Аж до Ламарка розум був поясненням виникнення та існування 
світу. Однак тепер, те, що було поясненням, само стало тим, що потрібно 
пояснювати [2, с. 303], власне з появою такого ставлення можна вести мову 
про науковий підхід.

Щодо ідеї верховенства прав сходи також будувалася з того ж дже-
рела через Вищий Розум до Суверена і підданих. Певні зміни починають 
відбуватися лише після французької революції (найбільш виразно у пра-
цях Руссо). Цей переворот започаткував нові студії обґрунтування владних 
повноважень. Логічним результатом перевороту стає ідея суспільної уго-
ди, розвинена в XVIII столітті. Але на цьому справа зупинилася, головним 
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чином тому, що західна філософія зародилася в суспільстві, що складалося 
виключно з рабів і господарів. Продовжуючи помилку абсолютизації ідеї 
насильства/кратії/влади, хоч монопольне право на примус вилучили/рек-
візували у Бога/Суверена/пана та «на легітимній основі» передали держа-
ві/чиновнику, оголосивши це суспільною угодою. Те, що відібрали у обран-
ців Бога передали «обранцям» більшості, воістину найгіркіший сарказм.

У Франції, яка пережила не одну революцію, існує приказка: — «Усе 
буде так, як було, навіть якщо буде зовсім по-іншому». Треба віддати на-
лежне досвіду, синам важких помилок, і генію французького народу.

Політична думка потрапила в пастку, заспокоюючи себе тим, що сус-
пільство, нібито само домовилося передати владу/право насильства над со-
бою замість короля якомусь Левіафану/державі. Тепер влада над грома-
дянами прерогатива держави в особі «обранця» чиновника/бюрократа, 
за визначенням вже рівного і все ж ще, цілком імовірно, негідного гріш-
ника. Очевидно, поняття «передачі права влади/примусу/насильства» над 
собою схоже на зловмисну   брехню у псевдологічній обгортці. Тобто і тут 
бачимо класику софістики.

Дивує тут й те, що підміна понять на мікрорівні у всі часи цілком чіт-
ко рефлексується. Наприклад, пасажири надаючи право капітану корабля 
або літака приймати рішення, виявляють довіру його професіоналізму і 
порядності у виконанні взятих на себе зобов’язань, безумовно не переда-
ють право на насильство над собою. Довіра лікарю, пілотові, підряднику, 
водієві автобуса це завжди активна довіра, яка безумовно вимагає підтвер-
дження на практиці. В іншому випадку ми виказуємо недовіру і вимагаємо 
відшкодування матеріальних і моральних втрат. Якщо цьому хтось пере-
шкоджає, ми цілком природно обурені, вважаючи, що наші права поруше-
ні. Ми вимагаємо еквівалентних, однозначних відносин і щоб не порушу-
валася зворотність, виконувалися виключно взяті на себе, а не якісь інші, 
зобов’язання.

Ще чіткіше проявляє картину буденний рівень — відносини з про-
давцем, автослюсарем, кравцем. Влада кравця, сантехніка або автослюсаря 
є чимось неприродним. Однак на макрорівні активно, у тому числі і за до-
помогою спецпідрозділів, навіюється: — «природна» невід’ємність атри-
буту влади/насильства/примусу у «обраних»; — «легітимність» володіння 
права на владу/насильство/примус; — відсутність кримінальної, майнової 
відповідальності за прийняті політичні рішення.

Соціальна структурованість буває необхідна, але стверджувати, 
що людство ніколи не досягло успіху без примусу/насильства/кратії, ви-
глядає, щонайменше, тенденційно.

Сьогодні емпірично ясно, що зміна місцями пригноблених і гноби-
телів не вирішує питання насильства.
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Відокремивши кратію від держави, як чинника, що приватизує сво-
їм опосередкуванням зв’язок між людьми (підданими), відкривається мож-
ливість побудови інших суспільних структур, наприклад, державної сис-
теми, де носієм є множина суверенів, які володіють всією повнотою прав 
керувати собою і відповідних свобод. Такий безпосередній зв’язок людей 
як суверенів скеровується не операцією примусу, а операціями волі, дові-
ри і не насильницької згоди/угоди. Формально його можна представити 
таким чином:

Д = <ЛВ, В
і
, Д

к
, З

п
>;

ЛВ — множина, елемент якої людина вільна/суверен;
В

і 
— унарна операція волі людини;

Д
к
– відносини довіри/недовіри;

З
п
– відносини ненасильницької згоди/консенсусу/угоди, вільні до-

говірні операції.
Це алгебра основа якої є множина суверенів наділених свободою 

волі, які на основі принципу плюралізму (у сенсі антропології І. Канта) усві-
домлюють, що вони є носіями лише частини загальнолюдської культури і 
для своєї повноти мають потребу в Іншому. Поєднання з Іншим як носієм 
інших знань, умінь, можливостей дозволяє суверенам ставати суб’єктом 
вирішення нагальних, ще невирішуваних, інноваційних проблем [5, с. 165–
166]. Власне у вказаному випадку реалізується «…можливість утворення 
складних систем типу фракталів у зоні конкуренції різних атракторів не-
лінійної… динаміки» [6, с. 46].

Представлений набір операцій, не обов’язково кінцевий. Однак, 
функціонально дана структура буде однозначно повною, тому що, будь-яка 
функція волі пов’язана з консенсусом/ненасильницькою угодою підста-
вою якій слугує довіра, підтверджена емпірично/масовидною практичною 
діяльністю.

Висновки
Математична політика (по аналогії як математична логіка) має спра-

ву з ідеальними політичними об’єктами.
Матполітика — це деяка сукупність алгебр. Сенс символів в матема-

тиці ми встановлюємо один раз. Сенс суверена і держави ми також вста-
новили один раз, а далі робимо обчислення в алгебрі. Алгебра — як опис 
множини/спільноти визначає різні операції над нею: алгебра волі, алге-
бра примусу/кратії, алгебра довіри/кредо, і т. д. Ці алгебри відрізняються 
одна від одної вибором операцій. Носієм алгебри можуть бути множини, 
що складається з різних алгебр. Модель/устрій — деяка множина/спіль-
нота і відносини в ній. Закон про державний устрій — ідеальний політич-
ний об’єкт — універсальна алгебра, сигнатура якої представляє і опера-
ції, і відносини. Натовп — пуста множина операцій та відносин. Держава 
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визначається як прямий добуток ідеального політичного об’єкта ІПО (кон-
ституція, законодавчі акти, приписи і т. д., в цілому — державний устрій), і 
матеріального об’єкту МО (територія, надри, населення і т. д. ).

ІПО×МО=Д
Методологічне зрушення, що засновується виявленням ідеальної 

сутності створених об’єктів у гуманітарних дослідженнях змінює предмет 
думки з моделі «об’єкт — суб’єкт» на модель «суб’єкт — об’єкт». Така зміна 
передбачає активне критичне мислення, оскільки співставлення ідеї, пла-
ну з втіленим постійно виявляє їх відмінності.

Будь-яка з існуючих аксіоматик є така, що, з одного боку, регуляр-
но позбавляється від суперечностей наївною теорії, а з іншого — забезпечує 
свободу теоретичного оперування з конкретними множинами.

Якщо аксіоматика помилкова, суперечлива або навіть в деяких ви-
падках навмисно хибна, стає безглуздим намаганням вибудувати по ній 
структуру яка несуперечливо вирішує проблеми, зокрема, враховує інтер-
еси громадян.

В даному випадку представлені дві алгебри:
Алгебра кратії, Д = <П, Кі>, з сигнатурою замкнутої на насильстві 

щодо людини або щодо природи, яка в кінцевому підсумку призводить 
до парадоксів які проявляються через людські, біологічні та кліматичні 
катастрофи.

Алгебра волі, Д = <ЛВ, В
і
, Д

к
, З

п
>, з сигнатурою волі, довіри, згоди.

Алгебра, що описує множину господарів самих себе, які рефлексу-
ють себе лише як частина природи, частина культурної реальності, суспіль-
ства, а тому усвідомлюють потребу в Іншому, визначає існування довіри 
як необхідність.

Виходячи з положень останньої з запропонованих алгебр, суспіль-
ство постає, як множина суверенів що володіють всією повнотою права 
на заснування угоди, виявляти довіру/недовіру.

Заснована на довірі угода виступає основним джерелом міжсуверен-
ного права, методом суспільного та державного будівництва.

Можливість укладення угод походить від здатності суверена створю-
вати правила, обов’язковість виконання яких їм особисто гарантується.

Відносини еквівалентні, взаємно однозначні, тобто зворотність 
не порушується.

Нас переконують, що громадська зв’язок і особиста свобода перебу-
вають у стані конфлікту або нестійкого компромісу.

Ми цілком серйозно закликаємо не довіряти політичним рішен-
ням, що йдуть від осіб, зацікавлених у владі. Вибір насильства/влади 
в якості методу/засобу є системна помилка. Будь-яка кратія/влада/при-
мус/насильство необхідно відокремити від моделей суспільства і держави, 
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оскільки зв’язок заснований насильством вибудовується через захищену 
насильством безвідповідальность однієї зі сторін.

Суспільна угода, це не договір з абстрактним поняттям держава, 
а угода з конкретними обраними людьми, що одержали довіру тих, кому 
вони тимчасово надають свої послуги, з обов’язковою відповідальністю 
сторін. Засоби подолання домінування насильства є обмеженість уго-
ди часовими рамками, з обов’язковою повною відповідальністю сторін. 
Фрактальна* модель консервативного розвитку приклад алгебри довіри, 
тобто державного будівництва з операцією довіри [4]. Застосування вка-
заного моделювання вирішує методологічну проблему суспільствознав-
ства — подолання історицизму.

* Алгебра — назва деяких математичних структур. Основною метою 
звернення до теорії множин було вказати на можливість застосування 
не тільки «евклідових геометрій»/«аксіоматик» суспільного устрою, як це 
було реалізовано при запровадженні Конституції США.
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Abstract
There are counterarguments both to the objections of J. E. Moore’s 

argument “open question”: and to the statement of the question itself with 
the argument that it is impossible to reduce the essence of good (goodness) 
to objective characteristics (physical or metaphysical). It is shown that the 
meaning of the term “good” is not a concept, but a sign in a linguistic act, which 
indicates the relationship to a particular object in view of the accepted evaluation 
criterion, ie “good” means the actual evaluation (value of evaluation judgment). 
So it is pointless to look for an absolute measure of goodness by referring to any 
objective characteristics (as Moore argues), but there is also no “goodness” of 
goodness. The content of the evaluation criterion, on which the speaker relies, 
expressing his attitude to something as good is completely arbitrary and always 
relative. However, the adoption of a certain criterion is not neutral in terms of its 
consequences for those who accept such a criterion, because if such a criterion 
motivates actions that reduce the viability of the community that cultivates it, 
then the death of this community leads to the elimination of such criteria. Thus, 
communities are selected for mental attitudes, tested for compatibility with living 
conditions and competition in them for vital resources with other communities, 
for resistance to factors that destroy the mechanism of reproduction of the 
organized whole.

The presented considerations open the way for a reliable naturalistic 
substantiation of moral norms in the paradigm of evolutionary ethics.
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ПРо ЗНАчЕННя тЕРміНА «доБРо» і ПРИКмЕтНу 
ПомИЛКу дж. Е. муРА

Резюме 

Наведені контраргументи як щодо заперечень аргументу Дж. Е. 
Мура  «відкритого питання»: так і щодо постановки самого цього питан-
ня з аргументацією про неможливість звести сутність добра (хорошість) до 
об’єктивних характеристик (фізичних чи метафізичних). Показано, що зна-
чення терміна «добро» не є поняттям, а є знаком у мовному акті, який вка-
зує на ставлення до певного об’єкта з огляду на прийнятий критерій оцін-
ки, тобто «добро» позначає власне оцінку (значення оцінного судження). 
Відтак безглуздо шукати абсолютне мірило добра, звертаючись до будь-яких 
об’єктивних характеристик (що стверджує Мур), але так само не існує якоїсь 
«квалії» хорошості (goodness). Зміст критерію оцінки, на який покладаєть-
ся мовець, висловлюючи своє ставлення до чогось як до хорошого цілкови-
то довільний і завжди відносний. Проте прийняття певного критерію не є 
нейтральним щодо наслідків цього для тих, хто такий критерій приймає, бо 
якщо такий критерій мотивує до дій, що знижують життєздатність спільно-
ти, яка його культивує, то загибель цієї спільноти приводить і до елімінації 
таких критеріїв. Таким чином в спільнотах проходить селекція ментальних 
установок, що тестуються на сумісність з умовами життя та конкуренції в них 
за життєво необхідні ресурси з іншими спільнотами, на стійкість до факто-
рів, що руйнують механізм відтворення організованого цілого. Представлені 
міркування відкривають шлях для надійного натуралістичного обґрунтуван-
ня моральних норм в парадигмі еволюційної етики.         

Ключові слова: Дж. Е. Мур, добро, аргумент відкритого питання, 
епістемологія етики
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Вступ
Генезис питання, яке тут підняте — прозорий: суперечка про те, 

добре щось або погано вже на поверхневому рівні критичного осмислен-
ня — відразу ж після питання «а судді хто?» — породжує питання критерію 
оцінного судження. Виносячи оцінку якомусь вчинку або якості як хоро-
шого або поганого, ми звіряємо цей вчинок або якість з якимось зразком і 
міра збігу з ним і є його оцінка. Цей зразок суть мірило цієї якості, крите-
рій його оцінки. Відомості про когось, що дозволяють порівняти його по-
ведінку з цим мірилом обґрунтовують і виправдовують ставлення до нього 
з тими висновками і наслідками, що з нього випливають. Якщо мова йде 
про мораль, право і соціальний контроль поведінки, то самі ці наслідки ви-
ражаються в соціальній дії, яка також спирається на виправдувальне уяв-
лення про прийнятну міру покарання або віддяки, відплати, яку ми інакше 
називаємо справедливістю. Справедливість також суть оцінна характерис-
тика, яка спирається на певний критерій.

Але яким чином ми можемо обґрунтувати самі ці критерії? На якій 
підставі певний зразок слід прийняти як безсумнівний і загальнозначу-
щий еталон? Чи можливо обґрунтувати вибір критерію загальнозначущий 
способом?

Отож, як міркують, потрібно визначити певний стан справ, який суть 
благо як таке. Цей стан справ — щось спільне й істотне для всіх тих окремих 
випадків хорошого і його протилежності — поганого. Тобто слід встановити 
суть ознаки «хорошості» в понятті. Це поняття має бути умоглядно ясним 
і зрозумілим для будь-кого, хто його осмислить, а й отже воно буде загаль-
нозначимим з логічною необхідністю для будь-якого «раціонального аген-
та». А далі залишається лише прикладати цю мірку до життєвих ситуацій, 
до задумів і правил, оцінюючи їх як хороші або погані, завжди, зрозуміло, 
надаючи перевагу хорошому перед поганим.

Ця тема проходить лейтмотивом історії етики і його як засадниче 
питання Дж. Е. Мур формулює як питання сутності добра, або «хорошості» 
(goodness) [1].

Далі я покажу, що це питання є надуманим і добро немає сутнос-
ті в силу того, що це слово взагалі не позначає ніякого предметного кла-
су і поняттям не є. Його «поняттєподібність» — це побічний продукт мов, 
в яких граматичний іменник використовується там, де слід було б викорис-
товувати іншу конструкцію, але яка зазвичай граматично не виділяється. 
Чому так — винесемо це питання за дужки.

Проте один вельми показовий приклад я розберу саме як зразковий, 
в тому числі і тому, що його дуже часто беруть до уваги там, де говорять 
про «натуралістичної помилку» і він взагалі важливий для розуміння ходу 
думки адептів і критиків етичного реалізму в його натуралістичній версії. 
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Йдеться про вже згадану роботу Дж. Е. Мура «Принципи етики», в якій 
її автор бачить своє головне завдання в тому, щоб визначити оту «хоро-
шість» як істотну ознака і критикує всіх тих (а це тисячолітня історія), хто 
намагався звести «добро» до якоїсь об’єктивного властивості. Огляд дис-
кусій, пов’язаних з цією роботою можна знайти зокрема в [2; 3; 4].  

Метод дослідження
Я виходжу із того розуміння змісту філософського дослідження, 

де воно трактується як побудова методу в осмисленні певної проблеми 
шляхом детального розбору значень вживаних термінів, синтезу понять, 
формулювання запитань, виявлення суперечностей і вузьких місць в тео-
ретичних побудовах і в ході мислених експериментів та ведення ланцюж-
ків аргументів прояснюються підстави, на яких обґрунтовується достовір-
ність висновків. Таким чином, філософське дослідження є саме для себе 
метод-в-собі.

Розгляд питання
Суть побудов Мура — не переказуючи детально його досить об’ємної 

праці — така. Мур перш за все проводить відмінність між оцінними су-
дженнями типу «те-то і те-то — добре» і визначенням критерію оцінки. 
Тобто розкриття змісту критерію оцінювання та саме оцінне судження 
з пред’явленням цієї оцінки — принципово різні думки. І в зв’язку з цим 
Мур стверджує, що питання «хорошості» як такої — це питання «відкри-
те». Закритим питанням він називає таке, відповідь на яке ясна з самого 
змісту питання для будь-якого, хто розуміє цей зміст. Наприклад, якщо 
я запитаю: «Мені стало відомо, що хтось В. одружився, але от цікаво, чи є 
він холостяком?», то таке питання закрите. Той, хто його задає, або не ро-
зуміє значення вживаних слів, або навмисно ілюструє змістовно абсурдне 
питання. Є, правда, нюанс. Закритість питання не тотожна очевидності від-
повіді на нього для будь-якого даного випадку. В силу обмеженості наших 
інтелектуальних ресурсів здатність швидко обробляти нами відомості має 
свій критичний поріг. Деякі «очевидні», здавалося б, відповіді ми просто 
не в змозі прорахувати в прийнятний час. Скажімо, навряд чи хто здатний 
помножити в думці два довільних десятизначних числа, хоча ясно, що в 
самому змісті цього завдання вже наперед визначена однозначна відповідь 
на нього. Але будь-яка математична задача, — а як такі всі сформульовані 
коректно математичні задачі суть закриті питання, — «миттєво» вирішу-
ється з «очевидністю» агентом, інтелектуальна міць якого достатня для 
цього. Все питання тут зводиться до тієї кількості операцій, які необхідні 
для розв’язання, включаючи сюди і енергію для виконання самих дій (об-
робки сигналів). Просто кажучи, якщо супер-потужний інтелект розпізнає 
мову, на якому сформульовано таке питання, то аналітично він з отрима-
них умов, і тільки з них, здатний вивести відповідь на нього засобами цієї 
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мови. Інакше це буде означати, що цей пристрій мовою як такою не воло-
діє. Виснування відповіді на закрите питання вимагає, зрозуміло, часу і ви-
трат, але в масштабі швидкості процесів обробки сигналів людиною воно 
буде здаватися миттєвим, точно так само, як нам здається, що ми миттєво 
упізнаємо знайоме обличчя в натовпі або миттєво, як спалах, схоплюємо 
якусь думку.

Таким чином, відкритість питання рівнозначна відсутності такої 
аналітичної процедури, виконання якої забезпечує обґрунтування логіч-
ної необхідності відповіді на це питання. (Мур, зрозуміло, викладав свої 
міркування інакше, однак я не намагаюся тут коментувати працю Мура 
в буквальному викладі).

Отож, Мур вважає, що відповідь на питання «що таке добро як таке?» 
залишається відкритим при будь-якій кількості представлених оцінних 
суджень типу «те-то і те-то — добре». Інакше кажучи, з «good» неможли-
во вивести «goodness». Чому? Тому, що всякий раз ми можемо поставити 
осмислено питання щодо будь-якого такого судження «а чому це — добре?» 
Покладаючи що-небудь у якості мірила добра, я можу осмислено задати пи-
тання, а чому саме до цього мірила зводиться добро, сумніватися, чи варто 
саме його брати як мірило. Говорячи іншими словами, з опису будь-якого 
об’єкта неможливо вивести критерій, на який покладається той, хто оцінює 
цей об’єкт. Цінність не тотожна оцінюваному.

Оскільки опис об’єкта, — не важливо, чи йде мова про щось дане 
в чуттєвому досвіді або лише умоглядно покладається, — звернений або 
до дійсності, або до можливого існування, то з буття як такого не слідує 
оцінка чогось того, що є. Через прикре непорозуміння, висновок з опису 
об’єкта цінностей, на підставі яких він оцінюється, Мур назвав «натураліс-
тичної помилкою», певно що маючи на увазі судження про природу як ло-
гічно необхідну підставу для введення критеріїв оцінки. Це перегукується 
з відомим зауваженням Д. Юма про відсутність логічно необхідного пере-
ходу від суджень, що описує деякий дійсний стан справ до суджень, що при-
писують цьому стану справ з необхідністю бути таким, зокрема морально 
зобов’язальних приписів діяти певним чином, «зобов’язальності» як такої 
(ought to) [5].

Більш узагальнено, будь-яка уявна можливість, тобто множина аль-
тернатив, не може бути зведена до єдиного варіанту необхідним чином про-
сто формулюванням цього варіанту, безвідносно і безумовно. (Між іншим, 
можна показати, що Кантові докази антиномічності метафізичних побудов 
зводяться по суті саме до цього).

З цих міркувань Мур приходить до висновку, що добро суть ні-до-
чого-не-зводиме-щось-таке. Це схоже на те, якщо б хтось спробував з опису 
червоних предметів вивести чуттєву даність (квалію) червоності. Скільки 
б ми не описували властивості червоних предметів, вони не дадуть відчуття 
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почервоніння того, хто не здатний його переживати як якусь ні до чого 
не зводиму даність. Навіть якщо ми виявимо об’єктивно відтворювані що-
разу умови переживання червоного, наприклад, подразнення певних ре-
цепторів на вході світлом з довжиною хвилі 700 нм цілісного зорового ана-
лізатора людини — це не буде відповіддю на питання що таке «червоність». 
Якщо нам дана вся сукупність відомостей про те, як випромінювання діє 
на мережу нейронів, в найдрібніших подробицях описані всі перетворення 
при передачі сигналів в цій мережі, всі шляхи в цій передачі і повна цілісна 
картина всього цього, крім однієї деталі — те, що цьому випромінюванню 
відповідає «внутрішньо» переживання почервоніння, ми цю деталь ніяк 
не відтворимо з отриманих відомостей без прямої вказівки суб’єктом свого 
відчуття. Ба більше, ми не зможемо довести, що червоність у кожного, хто 
називає лцю от пляму червоною — одна й та само. Узгодженість свідчень 
говорить лише про те, що об’єктивні властивості сприйнятих предметів 
розрізняються суб’єктами сприйняття однотипно, але це не виключає того, 
що кожному з них можуть відповідати нетотожні квалії. Мур по суті тлума-
чить «хорошість» саме у такий спосіб — як кваліативную даність.

Критики Мура напирали на те, що він нібито не врахував, що то-
тожність двох смислових конструкцій може бути доведена на підставі того, 
що вони співвідносяться з одним і тим же і тому з одного випливає інше. 
Причому мова йде не про поєднання у всіх аналогічних носіях двох різ-
них ознак, як наприклад в судженні, що всі істоти, що мають серце, мають 
і нирки, а саме про рівнозначність самих властивостей. Хрестоматійний 
приклад тут — це твердження, що вода (як рідина з відомими властивостя-
ми) суть тотожна воді як речовині з хімічною формулою Н2О. Однак це за-
перечення не по суті, до того ж воно ще й помилкове.

Така критика позиції Мура спрямована на те, щоб показати, що пев-
ний стан справ тотожний критерію добра, тобто «бути благом як таким» 
об’єктивно тотожне якомусь «бути» (певним чином). І ця «сутність» може 
бути відкрита або емпірично (як на цьому наполягають натуралістич-
но орієнтовані моральні реалісти), або умоглядно визначена як поняття, 
що містить в собі критерії блага як такого, або зрозуміла як закон, який 
пред’являється в одкровенні вищим законодавцем або вищим розумом. 
(При цьому ці «або» не варто розуміти як взаємовиключні).

Однак якраз проти цього і заперечує Мур, вказуючи на відкритість 
питання чому саме ця «сутність» суть «хорошість». Мур щоразу підкрес-
лює, що будь-який зміст опису якогось стану, як, наприклад, задоволення, 
щастя, процвітання, — взагалі, все, що завгодно, — не тотожне добру як та-
кому (хорошості). Це не виключає і не суперечить тому, що ми можемо 
прийняти твердження, що задоволення — це добре, процвітання — також 
добре тощо. Однак все це — не критерії хорошості.
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Приклад з тотожністю води і Н2О як аналогія добра і якоїсь його 
об’єктивної сутності слабкий ще й тому, що терміни «вода» і «Н2О» ми від-
носимо до однієї і тієї ж субстанції (в аристотелевому сенсі) як різні аспекти 
досвіду, різні сторони наших дій і спостережень, зчеплені між собою. Але, 
зрозуміло, щоб ототожнити всі ті прояви, які теоретично описані як «моле-
кула з двох атомів водню і одного кисню» з тим комплексом ознак, на під-
ставі яких ми ідентифікуємо «воду», то раніше і перше, і друге змістовно 
має бути визначено. Причому знати, що воді відповідає речовина, що опи-
сується формулою Н2О, можна тоді, і тільки тоді, коли відомо, як розпіз-
нати воду серед всього іншого. Вводячи поняття субстанції як носія ознак, 
в якому вони зчеплені як визначальні її атрибути, ми, однак, не зводимо її 
до цих ознак (тепер уже всупереч Аристотелю, а скоріше в тому розумінні, 
яке вкладав В. І. Вернадський в поняття природного тіла). Тим самим при-
пускаємо, що можуть бути ще й якісь інші властивості ось в цьому, що іден-
тифіковане нами як певний зразок. Точно так само ми можемо відкривати 
невідомі нам раніше органи чи біохімічні процеси в розпізнаних нами ви-
дах живих істот, і ці відкриття можливо приведуть навіть до зміні таксоно-
мічної схеми. Логічна класифікація тут лише вторинна описова конструк-
ція відомого нам розмаїття й допустимих аналогій, підтверджених в досвіді 
(як щось правдоподібне, гіпотетично прийняте).

Але з відомостей про молекулу таку-то (наприклад, Н2О) ми нічого 
не могли б вивести додатково, якщо ці відомості винести за рамки відо-
мого досвіду. І ніякого логічного підстави немає в ототожненні води і Н2О. 
Навіть більше того, строго кажучи, моя впевненість в тому, що рідина ось 
в цій чашці, з якої я п’ю таки Н2О, — це предмет віри, на підставі якої я при-
ймаю аналогію (а не навпаки, аналогія, яка зміцнює мою віру). Це відо-
ма мені інтерпретація накопиченого досвіду, яку я приймаю і яка формує 
мої очікування. Але немає нічого суперечливого в тому, якщо я уявлю собі, 
що типові зв’язку в світі змінилися іншими або що в якомусь іншому сві-
ті існує водень і кисень, але породжена цими елементами речовина ніяк 
не схожа на воду в нашому світі. Якщо ж я хочу зафіксувати саме тотожність 
води і її молекулярної формули як поняття, синтетично, в якому мислений 
саме такий тип зв’язності (для будь-яких можливих світів, незалежно від 
того, існує в них такий тип зв’язку чи ні), то це довільний синтез поняття, 
а аж ніяк не логічно необхідна тотожність ознак дійсних об’єктів. У нашому 
світі цьому поняттю відповідає відтворюваний, регулярно повторюваний, 
тип досвіду, що дозволяє нам впевнено зіставляти модель молекулярної 
будови з відомими речовинами, поєднуючи цю модель в більш цілісне уяв-
лення про об’єкти світу.

Але якщо переносити ці побудови на модель «добра», то нам потріб-
но було б знати заздалегідь, що є добро, щоб розкрити деякі його інші влас-
тивості, спочатку не очевидні. Якби ми не могли ідентифікувати воду, то й 
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не було б ніякого сенсу в твердженні, що вода — це Н2О. Саме це і ствер-
джує Мур: для того, щоб вираз на кшталт «задоволення — це добре», по-
трібно знати, що таке добре і що таке задоволення. І навіть якщо завжди, 
де є задоволення, ми ідентифікуємо його як щось хороше, це не означає, 
що задоволення (чи щось ще) визначає сутність добра. Так само, аби сказа-
ти, що відчуття червоного кольору виникає щоразу, коли на сітківку потра-
пляють електромагнітні випромінювання з довжиною хвилі 700 нм необ-
хідно мати відчуття «червоності». І очевидно, що «червоніння» не тотожне 
ані випромінюванню, ані будь-яким характеристикам зорового аналізато-
ра, адже знаючи все це, як уже говорилося, але не маючи досвіду чуттєвого 
переживання «червоності», будь-які висловлювання, які ототожнюють її 
з чимось будуть безглуздям.

Це багато в чому перегукується з раніше висловленими Д. Юмом 
міркуваннями, в яких він мораль пов’язує з якимись почуттями, пережи-
тими нами в зв’язку з тим, що відбувається, приблизно так само, як ми 
переживаємо біль чи радість. Відповідно, щось погане або добре тільки 
в тому сенсі, що існує хтось, хто певним чином відчуває почуття в зв’язку 
з якимось об’єктом. Однак сам по собі цей об’єкт не є ані поганим, ні хо-
роший. З цих міркувань пізніше були розвинені кілька подібних теорій 
цінності, де певна цінність тлумачилися як своєрідна квалія відношення 
суб’єкта до об’єкта, а саме поняття цінності — як таке відношення, яке по-
роджує відповідні переживання у суб’єкта в зв’язку з тим, що об’єктивно 
відбувається. Але з точки зору зовнішнього спостерігача, саме це відно-
шення суб’єкта до об’єкта, при якому суб’єкт об’єктивується і представле-
ний як «пристрій», у якого породжуються певні стани при певних взаємо-
діях — є відношенням об’єктивним. Біль, наприклад, це те, що об’єктивно 
виникає в певним чином організованих істот у відповідь на певний клас 
впливів, наприклад, опік або сильний тиск, розрив тканини etc. Так само 
щось об’єктивне ми об’єктивно ж переживаємо як щось хороше, тому що ми 
так влаштовані, така наша природа. В силу цього Мур, який вбачає натура-
лістичну помилку в ототожненні добра з якимись об’єктивними якостями, 
осягненими фізично або метафізично, насправді апелює саме до природи 
людини, оскільки інакше зрозуміти в чому ж якість цієї ні до чого не зво-
димої квалії «хорошості» неможливо. Людина залишається тією протаго-
ровою мірою, без якої поняття добра і зла сенсу не мають. Різниця тіль-
ки в фокусі сприйняття: якщо я від імені першої особи переживаю щось 
як добре чи погане — то це моє суб’єктивне переживання, якщо ж я реф-
лексую своє переживання з точки зору спостерігача за ним, то воно стає 
об’єктивною подією, в регулярній відтворюваності яких я можу угледіти 
якусь об’єктивну закономірність. І так само я можу проектувати в інших 
свої переживання, очікуючи, що в подібних обставинах вони будуть пере-
живати подібні квалії, все одно, чи йде мова про колір, біль або «добро». 
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Або інтроектувати (включати в себе) переживання, емпатувати, спостері-
гаючи за тим, що відбувається з кимось і як би разом з ним відчувати його 
шкірою, бачити його очима і міряти його «добром».

Зауважимо, що стосовно оцінки висловлювань як справжніх (тобто 
відповідних «істині», дійсному стану справ) виникає подібна ж картина. 
Адже для того, щоб оцінити щось як справжнє, потрібно, умовно, в одній 
руці тримати модель (подобу чогось), а в іншій — власне отой справжній 
стан справ, тобто знати його безпосередньо. Ця конструкція працює в разі 
показань свідків, коли ми припускаємо, що людина щось знає, але може 
або приховати відомості, або спотворити їх, збрехати, або щиро повідомити, 
тобто сказати правду, зізнатися. Але щодо пізнання питання якраз в тому 
і полягає, що справжній стан справ невідомий, тому нам потрібно щось 
усвідомлюване, що буде прийнято за достовірне. Однак було б безглуздо 
говорити про якусь не редуковану ні до чого «істинність», яку ми прямо 
осягаємо якимсь дивним способом.

Таким чином, якщо критика Мура не працює в тому відношенні, 
в якому критики думають, що спростували Мура, проте він все ж не правий 
у своєму тлумаченні добра і натуралістичної помилки.

Справа в тому, що термін «добро» зовсім не є позначенням поняття, 
і ніякої сутності добра, «хорошості» як властивості не існує зовсім. Слово 
«добро» — це знак, комунікативний сигнал, назва оцінки, яка сама по собі 
є мовним актом, що виражає відношення мовця до чогось з точки зору 
прийнятого ним критерію оцінки. Цей критерій оцінки (в мові) — це вірту-
альна змінна, конкретний зміст якої мається на увазі, але не визначений, 
його потрібно підставити, щоб отримати відповідне дійсності судження. 
Зазвичай ми розуміємо, що якщо людина погоджується, дає своє добро, 
якщо щось прагне здобути або зберегти щось, хоче перебувати в якомусь 
стані або уникнути якогось іншого, то у всіх цих випадках мається на увазі 
якийсь позитивний полюс, протиставлений альтернативним можливос-
тям. Цей позитивний полюс ми і називаємо «хорошим». Залежно від кон-
тексту «хорошість» можемо називатися близькими за змістом словесними 
позначеннями, яких в кожній мові — сотні.

В силу цього «добро» передбачає подвійну відносність: по-перше 
добро завжди для когось добро, по-друге, добро завжди добро щодо при-
йнятого кимось критерію.

Більш формалізовано, будь оцінне судження може бути виражено 
у вигляді:

{ (Особа: Критерій) [Опис]} = {Оцінка}, тобто в повній формі воно 
містить описову частину (те, що оцінюється), покажчик на особу (того, хто 
оцінює), та має на увазі прийнятий особою критерій оцінки і висловлює 
значення (власне оцінку). При цьому оцінне судження як таке може бути 
рівнозначно виражено через предикат «оцінювати», тобто дію звірення 
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оцінюваного об’єкта з критерієм оцінки зазначеною особою, висловлюю-
чи результат цього звірення проголошенням оцінки. Оцінка завжди має 
полярність, що вказує на ступінь близькості оцінюваного об’єкта до крите-
рію. Відповідно, тепер уже як описова конструкція, що стосується дійсного 
стану справ, оцінне судження має значення «істина», якщо особа дійсно 
висловило в мовному акті оцінку, тобто відбулася подія оцінювання, яке 
з необхідністю передбачає прийняття критерію особою і виконання ним 
процедури звірення об’єкта оцінювання з цим критерієм. Інакше кажучи 
нам потрібно розрізняти два різних значення (в цьому контексті): істин-
нісне — сам факт того, що хтось оцінює щось так, які він це робить і цінніс-
не — зміст критерію, з яким хтось зіставляє дійсність.

Зауважимо, що критерій оцінки, або, інакше, цінність, задає і по-
лярність власне оцінки (маючи на увазі що близькість суть умовний плюс), 
і критерій як такий — то, що саме є тим еталонним станом справ, з яким 
проводиться порівняння. В якості критерію може бути прийнятий якийсь 
конкретний цілісний зразок, де максимальне «добре» — це найбільш точне 
повторення цього зразка, найбільш повна йому відповідність. Але також 
критерій може бути представлений через абстрагування деякого аспекту 
еталонного зразка і на цій підставі побудований комплексний критерій, 
що складається з поєднання таких абстрактів, кожен з яких вказує гранич-
ний стан, який і є точкою відліку, яка задає полярність оцінки. Такий кри-
терій вже є результатом ідеалізації, або, інакше, — ідеалом, якому вже ніщо 
дійсно наявне не відповідає, як ніякий предмет приблизно трикутної фор-
ми не відповідає трикутнику як такому (ідеальному об’єкту). Ідеал, як будь-
який ідеальний об’єкт, має свої об’єктивні властивості, задані в його визна-
ченні, але важливо пам’ятати, що як цінність він завжди є конструкцією 
особи, оскільки тільки прийняття критерію в оцінюванні робить його та-
ким. Він завжди суб’єктивно-релятивний.

Важливо також, що добро, «хорошість» — це не критерій, не ідеал, 
що не опис об’єкта, а саме абстракт будь-яких оцінок, що позначає по-
зитивний полюс. Змістовно щодо будь-яких об’єктних властивостей, до-
бро — якщо навіть і побудувати поняття «хорошості», що позначає вка-
зану абстрактну властивість класу будь-яких оцінок — порожнє. Як вже 
говорилося — це віртуальна змінна, що лише має на увазі підставлення 
якогось — будь-якого прийнятого — критерію оцінки. В силу цього ніщо 
з психічних (умовно «внутрішніх») станів, так само як ніщо з станів умовно 
«зовнішніх» не визначає еталонний зразок незалежно від акту прийняття 
критерію особою. «Добро» ніякої об’єктивної «сутності» не має. Так само, 
хорошість — всупереч Муру — не є і якоюсь особливою квалією. І не вира-
жає нічого «внутрішнього», це не емоційний стан.
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Чи означає це повне свавілля щодо критеріїв «добра і зла»? (Саме 
цього найбільше бояться філософи, всіляко лаючи «релятивізм»).

Тут все питання в тому, що ми розуміємо під «свавіллям». Якщо ро-
зуміти логічну можливість що завгодно прийняти за критерій оцінки, за-
давши її полярність — то так: ніякої логічної необхідності віддати перевагу 
одному критерію щодо інших не може бути. Але це не означає, що життєво 
розумна істота буде користуватися цим свавіллям. Життєві потреби обмеж-
ують прийняті критерії оцінки так, що виживають тільки ті, хто слідує кри-
теріям, які сприяють цьому виживання. Тобто ті істоти, які ставлять перед 
собою цілі, досягнення яких руйнує їх життя, знижує їх стійкість, знищує 
життєво-необхідне для них середовище їхнього проживання, призводить 
до закостеніння і нездатності змінюватися адекватно до постійно змінюва-
них умов — гинуть. І разом з їх смертю вмирають і їхні цінності, які надалі 
не відтворюються. Це і є еволюційна логіка динаміки цінностей, прийнят-
ність яких тестується тими життєвими наслідками, які породжує прийнят-
тя їх живими істотами.

Відносно етики, таким чином, питання «добра і зла» — як це не пара-
доксально може прозвучати — питання тривіальне. Прийнята спільнотою 
моральна норма, моральна цінність, і задає мірило «добра». Якщо ж ми 
ставимо питання — а це основне питання етики — прийнятності тих чи ін-
ших норм, встановлення цінності (тобто прийняття критерію), — то це не 
питання сутності «добра і зла». Це питання дослідження життєвих наслід-
ків прийняття відповідних точок відліку. Які можна оцінювати як завгод-
но, але не всякі прийняті як значущі способи оцінки сумісні з життям.

Висновки
1. Трактування Дж. Г. Муром як «натуралістичної помилки» мір-

кувань, які зводять «хорошість» до певної об’єктивної характеристики 
саме є помилковим, оскільки «хорошість» не є взагалі певною змістовною 
якістю.

2. Термін «добро» позначає позитивний полюс (схвальну оцінку)
в судженні, де критерій — віртуальна змінна. Підставляючи замість неї при-
йнятий особою критерій оцінювання, отримуємо змістовне оцінне суджен-
ня, яким виражається ставлення особи до певного стану речей у прийнятій 
нею ціннісній системі координат.

3. Добро завжди для когось добро; безумовне добро — оксюморон.
4. Обґрунтування прийнятності критерію оцінювання, його вибору,

неможливо здійснити суто аналітично. Ті спільноти, які приймають крите-
рії (цінності), не сумісні з життям, гинуть разом зі своїми цінностями.

Список посилань
Moore, G.E. Principia Ethica: revised edition. Thomas Baldwin, ed.1.
Cambridge: Cambridge University Press, 1993.



Політологічний вісник, 84 (2020)

35

Piervincenzi, William G.E. Moore’s Naturalistic Fallacy and Open2.
Question Argument Reconsidered, University of Rochester Rochester,
New York 2007
Hurka, Thomas, “Moore’s Moral Philosophy”, The Stanford3.
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2015 Edition), Edward N. Zalta
(ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/
moore-moral/>.
Sayre-McCord, Geoff, “Moral Realism”, The Stanford Encyclopedia4.
of Philosophy (Winter 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL
= <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/moral-
realism/>
Hume, David. A Treatise of Human Nature (1739-40). Available in5.
the Public Domain at http://www.gutenberg.org/etext/4705

Rеferences
Moore, G.E. Principia Ethica: revised edition. Thomas Baldwin, ed.1.
Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Piervincenzi, William G.E. Moore’s Naturalistic Fallacy and Open2.
Question Argument Reconsidered, University of Rochester Rochester,
New York 2007
Hurka, Thomas, “Moore’s Moral Philosophy”, The Stanford3.
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2015 Edition), Edward N. Zalta
(ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/
moore-moral/>.
Sayre-McCord, Geoff, “Moral Realism”, The Stanford Encyclopedia4.
of Philosophy (Winter 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL
=<https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/moral-
realism/>
Hume, David. A Treatise of Human Nature (1739-40). Available in5.
the Public Domain at http://www.gutenberg.org/etext/4705

Статття надійшла до редакції 22.02.2020 

© Деркач В.Л., 2020



ISSN 2415-881X    Politology Bulletin, Issue 84 (2020) 

36

UDC 330.5:658.87 DOI: 10.17721/2415–881х.2020.84.36-48

Dmytro Tovmash

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) 
https://orcid.org/0000–0002-4576–0703

e-mail: tovmash@knu.ua

Fedir Vlasenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) 
https://orcid.org/0000–0002-5272–9018

e-mail: vlasenkof@ukr.net

Evheniia Levcheniuk

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) 
https://orcid.org/0000–0002-0361–6455

e-mail: levchenyuk@knu.ua

ThE ESSENCE Of WEALTh IN BUSINESS CULTURE: 
A SOCIO-PhILOSOPhICAL ANALYSIS

Abstract

On the basis of socio-philosophical and organizational anthropological controversy, 
the position of understanding and purposeful achievement of the phenomenon of wealth 
through social practices is considered and constructed. The generic connections of the 
concept within the continuum of wealth — poverty are analyzed. There are two levels of 
wealth research, namely personal and organizational.

In the modern Ukrainian information environment, various kinds of myths-traps 
constantly dominate, which distort the worldview of citizens regarding the understanding 
of the phenomenon and ways to achieve wealth. Abstract forms of thinking are associated 
with the further distortion of the social practices and business culture of our society, 
generating «chimeras of rapid enrichment» and «ideals of a rich life» in a consumer 
society. Radical hedonism, selfishness and cynicism are presented in the sense of the 
obligatory modes of existence of modern man, who strives to gain wealth and become 
happy.

There is a radical simulation and substitution of the essences of human existence. 
Conceptual and categorical analysis of «poverty — wealth» is carried out, using systemic, 
integral, linguistic and descriptive approaches.

Key words: wealth, poverty, success, business culture.
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сутНістЬ БАГАтстВА В БіЗНЕс-КуЛЬтуРі: 
соЦіАЛЬНо-ФіЛосоФсЬКИЙ АНАЛіЗ

Резюме
На основі соціально-філософської та організаційної антропологіч-

ної полеміки розглянуто та сконструйовано позицію розуміння й ціле-
спрямованого досягнення людиною феномену багатства через соціальні 
практики. Проаналізовано родові зв’язки поняття в межах континууму ба-
гатство — бідність. Розглянуто два рівні дослідження досягнення багатства, 
а саме: особистісний та організаційний. У сучасному українському інфор-
маційному середовищі постійно домінують різного роду міфи-пастки, які 
спотворюють світоглядну позицію громадян щодо розуміння феномену ба-
гатства та шляхів його досягнення. Абстрактні форми мислення пов’язані 
з подальшим спотворенням соціальної практики та бізнес-культури на-
шого суспільства, породжуючи «химери швидкого збагачення» та «ідеали 
багатого життя» в суспільстві споживання. Радикальний гедонізм, егоїзм 
та цинізм подаються у сенсі обов’язкових модусів буття сучасної люди-
ни, яка прагне через статки стати щасливою. Констатовано, що сьогодні 
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відбувається радикальна симуляція та підміна сутностей людського існу-
вання. Здійснено понятійно-категоріальний аналіз «бідність — багатство», 
використовуючи системний, інтегральний, лінгвістичний та дескриптив-
ний підходи.

Ключові слова: багатство, бідність, успіх, бізнес-культура.

Вступ
З виникненням транснаціональних корпорацій ми отримали явище 

глобалізації, що породила глобальну культуру. Остання через засоби масо-
вого розповсюдження здійснює локальні трансформації в сучасному укра-
їнському суспільстві. Одним із джерел таких трансформацій є міжнародний 
бізнес. Через взаємодію політичних й ділових кіл суспільства відбувається 
трансформація нашого законодавства, освіти, виробничих процесів, пере-
конань та поглядів на майбутнє. Особливе місце в цьому процесі посідає 
розуміння змісту та сутності тих понять і процесів соціальної практики, 
що нам «нав’язливо даруються» глобальними експортерами або ж проду-
куються засобами масової комунікації. Ділова культура українського сус-
пільства характеризується відкритістю до всього нового та чужого, «іннова-
ційного», що пояснюється короткою еволюцією державності та бажанням 
виразитися за рахунок здобутків інших розвинених країн. Цивілізаційна 
ідентичність, згідно американського дослідника С. Гантінгтона, сьогодні 
стає основою світової політики, а лінії розлому між цивілізаціями стануть 
майбутніми фронтами [1]. За таких умов українське суспільство перебуває 
у процесі постійної взаємодії з трьома різними сучасними цивілізація-
ми — Західною, Східною та Православно-слав’янською. С. Гантінгтон пере-
конливо доводить, що спроби Заходу поширити свої цінності: демократію 
і лібералізм — як загальнолюдські, зберегти військову перевагу і затверди-
ти свої економічні інтереси наштовхуються на опір інших національних 
пріоритетів.

Наприклад, в українській діловій культурі ми помічаємо актив-
ний процес взаємовпливу різних концептів «успіху», «удачі», «багатства» 
та «бідності» і різноманітного трактування їх смислів залежно від соціо-
культурного контексту, стратегій окремих еліт, масової свідомості тощо. 
На думку американського соціолога та футуролога Е. Тоффлера «револю-
ційне багатство Третьої хвилі все більше залежить від знання, а економіка 
виявляється поставленою на місце — як частина більш всеосяжної системи, 
що висуває знову на передній план культурну ідентичність, релігію і мо-
раль» [2, c. 558].

Аналіз сучасних динамічних змін в бізнес-культурі та намагання 
означити майбутні тренди багатства, на нашу думку, не можливо зроби-
ти без детального та системного бачення сутності феноменів багатства 
та бідності. В якості методологічного інструментарію дослідження будуть 



Політологічний вісник, 84 (2020)

39

слугувати системний, інтегральний, лінгвістичний та дескриптивний під-
ходи. Осмислення цілісності бізнес-культури українського суспільства 
та розуміння соціальних практик досягнення багатства — це перший крок 
до визначення вектора розвитку національної культури, прогнозування 
майбутніх суспільних трансформацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
У науковій літературі існують різні підходи до пояснення сутності 

багатства та бідності. Це, зокрема, дослідження феномену багатства та бід-
ності, представлені працями О. Амінової, С. Мельниченко, В. Литкіної, 
М. Маякова, Н. Павленко, Р. Рибакова, Н. Чулкіної, Н. Кольцової та ін. 
Соціально-економічні дослідження ділової культури представлені робо-
тами С. Гантінгтона, Е. Тоффлера, О. Сілантьєва, Р. Мухи, О. Маркозової, 
В.  Дубицької та інших.

Проблема бізнес-культури, її ролі і значення у створенні та продуку-
ванні суспільного багатства в українському суспільстві на сьогодні є мало 
дослідженою. Це пов’язано з трансформаційними тенденціями сучасної ді-
лової культури України та новими соціальними практиками, які потребу-
ють теоретичного й практичного означення.

Метою даної статті є соціально-філософська рефлексія сутності ба-
гатства в бізнес-культурі.

Результати дослідження
Зміни, що відбуваються сьогодні, пов’язані з пошуком нових форм 

культурної ідентичності. Особливим об’єктом пошуку стає соціально-
економічна сфера, що має базисне значення для кожного суспільства. 
Перехід до ринкової економіки та вихід на міжнародні ринки не могли за-
лишити українців в ментальному плані незмінними. На переконання укра-
їнської дослідниці О. Маркозової, «веселі, безневинні на перший погляд 
рекламні ролики, насправді формують новий «генетичний» код суспіль-
ства, змінюючи ядро культури і формуючи суспільство споживання, в яко-
му головними критеріями життєвого успіху людини є тільки матеріальні 
цінності» [3, с. 179]. В Україні за 30 років незалежності сформувалася осо-
блива ділова культура, що перебуває в інтелектуальному пошуку своєї цін-
нісної самовизначеності.

На нашу думку дослідження феномену багатства неможливе без роз-
гляду його протилежності — бідності. Багатство є головною метою кожного 
суспільства, до якої прагнуть, а бідність є реальністю буття, від якої всі праг-
нуть втекти різними шляхами. Пізнання сутності цих феноменів дозволить 
створити сучасні конструктивні соціальні практики досягнення багатства. 
Для визначення цих двох понять звернимось до енциклопедичної літера-
тури. При цьому потрібно зазначити, що у вітчизняній філософській енци-
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клопедичній літературі відсутні чіткі дефініції даних понять, що свідчить 
про відсутність фундаментальних досліджень вказаних феноменів.

Наприклад, у Великому тлумачному словнику сучасної української 
мови за редакцією В. Т. Бусела багатство визначається як «1. Велике май-
но, цінності, гроші; достаток усього, розкіш; протилежність бідності. 2. 
Сукупність матеріальних цінностей ( про надра землі, тваринний і рослин-
ний світ). 3. Велика кількість, багатоманітність» [4].

Поняття «бідність» в словниках зустрічається ще рідше, поодиноке 
визначення вказаного концепту знаходимо у словнику української мови 
за редакцією І. Білодіда: «Бідність — це матеріальна незабезпеченість, 
нестатки, брак засобів для існування, убогість» [5]. Не вдаючись до лінг-
вістичного аналізу понять «багатство» і «бідність», спробуємо зробити 
соціально-філософське узагальнення відповідних смислів. У межах сучас-
ного соціально-економічного і деякою мірою філософського дискурсу ці-
кавим видається дослідження вітчизняного вченого О. Сілантьєва, який 
розглядає «соціальну форму багатства» та визначає її як опредметнені 
в матеріальних або нематеріальних благах вигоди та можливості, що є ре-
зультатом виробничих і невиробничих відносин у суспільстві; ефект на-
громадження людського та культурного капіталів; формування соціально-
економічної та інституційної інфраструктури соціуму [6, с. 20].

Хоча соціальне багатство можна виділи в окрему форму в структурі 
всього багатства суспільства, однак воно, на думку дослідника, не може іс-
нувати відірвано від інших форм багатства. Цінність соціального багатства 
проявляється лише у процесі взаємодії з іншими формами багатства (капі-
талів) як ресурсу отримання додаткового блага, переважно завдяки зрос-
танню рівня координації в суспільстві, зменшенню рівня трансакційних 
витрат, збільшенню суспільної ефективності та розвитку творчих здібнос-
тей людей, що стає запорукою розвитку національних систем та світової 
системи організації людського життя в цілому [6, с. 20].

У наведеному концептуальному баченні ототожнюється поняття 
«багатство» та «капітал», вказується на існування частини якогось цілого. 
Під останнім розуміється багатство суспільства. На наш погляд, сутність 
суспільного, індивідуального багатства та загалом багатства як соціокуль-
турного феномена має спільні кореляції, що окреслює деяку єдність, але 
містить різні форми прояву.

У цьому контексті російська дослідниця В. Литкіна розглядає ба-
гатство і бідність в первинному своєму вираженні як щось суто об’єктивне, 
а саме — зовнішні умови життя, кращі або гірші. Авторка зазначає, що «ба-
гатство і бідність — знаки самої життєздатності індивідуума, його сили 
або слабкості, автономності чи залежності, його значущості як живої істо-
ти. На даній стадії багатство цінне не саме по собі, а в тому сенсі, що воно 
захищає, забезпечує, збагачує і зміцнює абсолютну цінність людства, 
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індивідуального буття і життя людства. В основі прагнення до багатства, 
як і прагнення до чесноти і альтруїзму, одне — інстинкт життя, тобто щось 
імморальне» [ 7, с. 199].

Вітчизняна дослідниця О. Амінова під поняттям багатства розуміє 
широкий спектр різнорідних явищ, зокрема, таких як надлишок матері-
альних благ, національних надбань, характеристики внутрішнього світу 
людини, її досвіду, багажу знань тощо. Проте слід пам´ятати, вказує автор-
ка, що поняття багатства є «комплексним та означає такий стан духовного 
і тілесного існування людини, коли подоланий стан невизначеності, хаосу, 
нестатку у чомусь, тобто бідності, реалізована стабільність, захищеність, 
впевненість у завтрашньому дні. Досягнення багатства, вміння людини 
бути багатою полягає у щоденній праці над собою, у діяльності на обрано-
му професійному полі, у спілкуванні з іншими» [8, с. 184].

Цікаве тлумаченням концепту «бідність», на нашу думку, пропонує 
російський дослідник Р. Рибаков, який вказує на те, що бідність проявля-
ється все більше не тільки як матеріальна, але як духовна складова життє-
вого світу людини. Субстанціональна природа бідності виявляється в сис-
темі цінностей і домінуючих інтересів та цілей, виступає як індивідуальна, 
між індивідуальна та надіндивідуальна [9, c. 3].

Бідна, як і багата людина, доводить В. Литкіна, досить добре обізна-
на в тому, що існують речі, які важливіші за гроші, але без них цих речей 
не придбаєш. Гроші не мають значення, поки вони у нас є. Без матері-
альної їжі неможливо пробитися, долучитися і до їжі духовної, до вищих 
цінностей. Було б наївно зводити бідність до якої-небудь однієї причини. 
Бідність може бути результатом пасивності і ліні, асоціальності, свідомого 
аскетизму і власної філософії, праці без особливого доходу, невезіння, від-
сутності дозвілля, яке можна було б використовувати для власної освіти і 
духовного розвитку і т. п. Багато що залежить від місця народження, ото-
чення і епохи. Зосередження основних багатств в одних руках, робить масу 
людей біднішими. Найчастіше багатим просто не потрібні творчі і духовно 
розвинені бідняки, потенційні баламути; їм потрібні «раби», що частково 
вигідно і самим біднякам. Вимушений аскетизм бідних має два результати: 
1) відчай з отупінням або озлобленням; 2) наперекір всьому, погляд у свій 
внутрішній світ, саморозвиток і творчість, в міру сил, талантів і можливос-
тей [7, с. 202].

Соціально-філософський аналіз бідності, на думку О. Амінової, дає 
змогу «поглянути на людину крізь призму всієї її екзистенції. Бідність 
можна визначити як нестачу в чомусь, соціальну невизначеність, неза-
требуваність, невлаштованість, нереалізованість, нестабільність, острах 
за майбутнє. Бідність та багатство — два взаємопов’язані поняття, діалек-
тика зв’язок між якими лежить в суперечливих соціальних відносинах. 
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Бідність та багатство є невід´ємними атрибутами соціального, системами 
самоусвідомлення та зовнішньої суспільної оцінки» [8, c. 188].

Концептуальне визначення сутності бідності, на наш погляд, вдало 
формулює Р. Рибаков: «Бідність як соціальний феномен є такий стан соці-
альності, протилежний багатству, який призводить до позбавлення ціліснос-
ті, повноти буття людини і виявляється функціонально деструктивним у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства і життєвого світу людини» [9, c. 7].

Отже, якщо слідувати логіці автора, багатство як соціальний фено-
мен — це такий стан соціальності, протилежний бідності, який з необхідніс-
тю призводить до цілісності, повноти буття людини і виявляється функціо-
нально конструктивним в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства. 
Відтак, багатство і бідність є явищами соціального буття та складають єд-
ність протилежностей. Кожному суспільству притаманне неповторне соці-
альне буття, що виражається через соціальні практики своїх членів та від-
буваються в континуумі «багатство-бідність». Тоді багатство — це частина 
єдності континууму, що виражає зростаючу кількісно-якісну складову стану 
розвитку суб’єкта соціальних практик та вказує на ціннісний вектор спряму-
вання короткотривалої та довготривалої перспектив розквіту. Бідність — це 
частина єдності континууму, що виражає спадаючу кількісно-якісну скла-
дову стану розвитку суб’єкта соціальних практик та вказує на ціннісний 
вектор спрямування до занепаду.

Продовження пошуків взаємозв’язків феномену багатства та соці-
альних практик його досягнення, ми зустрічаємо в оригінальній позиції 
російського дослідника М. Маякова, який критикує лише матеріалістичний 
підхід до розуміння багатства. Як виявляється, пише дослідник, гедонізація 
і раціоналізація людської діяльності, будь то нормотворчість або господа-
рювання, політика або міжособистісні взаємини, не ведуть до розширено-
го відтворення людського багатства, а лише збільшують речовинний, арте-
фактний його компоненти. Справжнім же людським багатством виступає 
саме людська творчість, яку можна і потрібно розглядати як вищу форму 
людської діяльності. Однак здатність до соціальної творчості як творінню 
нового, досконалішого, якіснішого, кориснішого, ціннісного не виникає 
сама собою. Вона має трудову природу і актуалізується тільки в процесі ді-
яльності. Це пояснюється тим, що соціальна творчість являє собою, по суті, 
організацію дій, зусиль, вчинків особистості, націлених на самовідтворен-
ня, на актуалізацію її потенціалу, на капіталізацію тих знань, навичок і 
умінь, за допомогою яких вона забезпечує задоволення своїх об’єктивних 
інтересів [10, c. 3–4].

Отже, досягнення багатства є результатом складної системи орга-
нізації дій, що складається в трудову діяльність у творенні нового, що й 
допомагає особистості реалізувати власний потенціал. Виникає лише пи-
тання чи всі здатні та можуть «творити нове» і яким має бути зміст цього 
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«нового», щоб воно відповідало поняттю суспільного блага? Для відпо-
віді на це питання потрібно означити поняття вдачі та успіху як деяких 
критеріїв результативності процесу творіння. Адже результат може бути 
як позитивним — успіх, так і негативним — поразка. Всі вияви результату 
будуть належати людині, яка ставила мету та діяла, або ж відмовилась від 
активної позиції та занурилась в бездіяльність і– отримала закономірний 
результат. Через активну позицію та прагнення до позитивного результа-
ту не завжди гарантовано досягається багатство, але говорити тут про не-
вдачу ми не можемо. Тимчасовий програш на шляху до мети вказує лише 
на потребу у корекції методів, способів та підходів для подальшого руху і 
лише постійне та активне начало людини здатне знову і знову прагнути 
до досягнення поставленої мети, що й вказує на ознаку набуття особистіс-
тю здатності до успішності.

Слова «удача» і «успіх» часто вживаються як синоніми. Проте їх по-
ходження зовсім різне. Слово удача утворене від давньоруського «удати», 
тобто «передати, вручити», від кореня «дати» з префіксом «у/в» що вка-
зує на досягнення результату (як «бити — убити», «рвати — урвати»). 
Однокореневі із «удачею» слово «удалий» в сучасній мові має значення 
«сміливий, відважний», що мало значення «вдало вийти, бути добре зро-
бленим» [11, с. 19].

Тобто, вдача є об’єктивною характеристикою, що складає суму по-
казників та вказує на потенційну величину наявного буття. Основна зада-
ча особистості відносно удачі — це використовувати цей потенціал та забез-
печити йому довготривале існування. Але ж ми також бачимо, що вдача 
може належати в тій чи іншій мірі всім людям, які здатні бачити наявний 
потенціал в собі та набути навичок щоб використати його в процесі життє-
діяльності, інакше він залишається недосяжним. За таких умов, на думку 
О. Маркозової, «значно підвищується роль внутрішнього потенціалу осо-
бистості, зокрема її освітнього капіталу, за допомогою якого індивід може 
ефективно протистояти надлишковим інформаційним потокам у процесі 
формування цілей та осмислення шляхів досягнення життєвого успіху. 
І навпаки: відсутність самостійного та критичного контролю за кількіс-
ними і якісними характеристиками інформації, що здатна переосмислити 
людина, може призвести її не до розвитку та досягнення життєвого успіху, 
а до значних психологічних і фізичних втрат» [ 3, с. 177].

Поняття «успіх» походить від давньоруського слова — «поспіх», 
що означало «ревну працю, поспішність». Так що успіх — це аж ніяк не ве-
зіння, це перемога в нелегкій боротьбі [11, с. 19].

Сьогодні суспільство вже готове визнати, що будь-хто, навіть бід-
на людина, може вважатися успішним, бо гонитва за кар’єрою, грошима, 
статками змучила всіх. У період доби модерну головним гаслом було «зба-
гачуйтесь», а основним фреймом — «помри, але стань багатим і успішним», 
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тим паче, що в протестантизмі і католицизмі наявність багатства у люди-
ни розглядається не тільки як успіх, а й як обраність. І всі мріяли зроби-
ти кар’єру та збагатитися за будь-яку ціну. На жаль, очікування більшості 
громадян не справдилися і в реальності бідність наступає по всьому світу. 
Навіть для того, аби увійти у середні прошарки суспільства, треба неабияк 
«боротися за життя». Можна сказати, що суспільство стомилося від такої 
боротьби, воно розчароване [12, с. 240].

Основою цього розчарування, на нашу думку, стало ототожнення по-
нять «удача» та «успіх», прагнення швидко досягнути омріяних статків ці-
ною малих затрат. У результаті маємо багато різноспрямованих хаотичних 
дій людей, що маніпулятивно підігріваються закликами до успіху трансна-
ціональними корпораціями (ТНК) через побудову мережевого маркетингу. 
В українському суспільстві успіх почали ототожнювати з «пронирливістю», 
тобто здатністю людини влаштовувати свої особисті справи з користю лише 
для себе, з додаванням цинізму та розрахунку — це оформилось в шахрай-
ство і набуло деструктивних форм для суспільства.

В умовах постмодерну розшарування суспільства на соціальні групи, 
поділ на багатих і бідних, на тих, хто може собі дозволити якісний відпо-
чинок, освіту чи лікування, і тих, хто не може розв’язати навіть нагальні 
життєві проблеми, нікуди не зник. Тому в умовах постмодерну формула 
«злидар = невдаха» стає більш завуальованою новими фреймами «живи 
як забажаєш» [12, с. 241].

Особливою проблемою є поява «нових бідних», тобто кваліфікова-
них фахівців, які не мають роботи або отримують занижену заробітну пла-
ту. Комплексний аналіз проблеми «нових бідних» свідчить, що її вирішен-
ня слід шукати в системі складних детермінованих зв’язків економічних, 
соціальних, політичних явищ і процесів розвитку людини та суспільства, 
цінностей і ціннісних установок як особистості, так і різних соціальних груп 
і суспільства в цілому [9, c. 4].

Пропоновані постмодернізмом фрейми успіху людини, які дозволя-
ють тлумачити будь-який спосіб життя як правильний і успішний, в цілому 
влаштовують українців. Але, на жаль, під впливом цих ідеологем, транс-
льованих через ЗМІ, у громадян України формується не стільки активна 
життєва позиція, спрямована на самореалізацію через досягнення успіху, 
скільки відчуття безнадійності та непотрібності щось змінювати у своєму 
житті [ 12, с. 243].

На наше переконання, успіх — це здатність людини розвинути в собі 
конструктивні звички, сформувати цілі, навчатися, змагатися, перемагати 
та бути завжди готовою на професійному рівні використати увесь набутий 
потенціал, досягаючи поставленої мети максимально швидкими темпами.

Найважливішою умовою ефективної реалізації особистісного по-
тенціалу та розвитку соціальної творчості, на думку вчених, є формування 
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культури людини: культури поведінки, культури праці, культури спілку-
вання, організаційної культури, культури природокористування, культури 
лідерства і тощо. Без відповідної культури капіталізація творчих здібнос-
тей, як і їх актуалізація, залишається неповною, оскільки веде до деструкції 
і порушення балансу приватних і суспільних інтересів [10, с. 10].

Отже завдання успішної людини — збалансувати матеріальні та ду-
ховні цінності в єдину цілісну картину світу, яка б сприяла оптимальній 
діяльності по досягненню спільного із суспільством блага. Задача суспіль-
ства, натомість, через соціальні інститути продукувати та підтримувати ре-
зультативну й ефективну систему цінностей, що сприяють створенню ТНК 
українського походження. Через активний розвиток українських корпора-
цій в суспільстві можна очікувати формування кількісно якісних змін кор-
поративної культури та бізнес-культури зокрема.

Перешкодою на цьому шляху є певною мірою те, що національний 
спектр цінностей українців досить невизначений і причиною є висока ди-
наміка економічних, політичних, соціокультурних змін під впливом глоба-
лізаційних процесів. Як стверджує О. Маркозова, результатом діяльності 
телебачення та реклами стало те, що поняття «вміти жити» для багатьох 
починає зводитися до формули «мати»: носити модний одяг, відпочивати 
на дорогих курортах, не обтяжуючи себе важкою працею. Змінюються по-
няття щастя і життєвого успіху, відбувається культурний розрив із попе-
редніми поколіннями, формується новий погляд на життя, в якому немає 
місця таким цінностям, як чесність, патріотизм, професійний обов’язок, 
повага до історії. [3, с. 179].

Також модернізаційні процеси в корпоративній культурі та бізнес-
культурі українців гальмує те, на що вказував один з провідних світових екс-
пертів у сфері підвищення ефективності ведення бізнесу І. Адізес. На його 
думку «у переважній більшості компаній на пострадянському просторі 
співробітники намагаються «не висуватися». Вони бояться зайвий раз 
в щось втрутитися або висловити свою точку зору. Культура страху — ось 
яка культура домінує в реальності. Як правило, це закоренілі бюрократич-
ні організації, яким чужа культура інакодумства. Навіть там, де панує від-
носна демократія, персонал часто вважає за краще тримати язик за зубами 
і утримуватися від відкритих висловлювань і критики. Так відбувається, 
тому що в таких компаніях відсутня атмосфера взаємної поваги та довіри. 
Якщо засновник хоче, щоб в його починаннях йому супроводжував постій-
ний успіх, перш за все, потрібно реформувати колишні засади і порядки, 
в яких люди перестануть боятися, почнуть довіряти і поважати один одно-
го [13].
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Висновки
Бізнес-культура є середовищем де основними цінностями є збере-

ження, створення та примноження соціального блага для здійснення со-
ціальних практик господарювання в суспільстві та поза його межами. 
Створення національної стратегії розвитку у вигляді чіткої місії та напо-
внення й контроль змісту цінностей в бізнес-культурі через формування 
відповідних соціальних інститутів дозволить нашому суспільству пряму-
вати до розквіту. У цьому контексті багатство — це частина єдності конти-
нууму, що виражає зростаючу кількісно-якісну складову стану розвитку 
суб’єкта соціальних практик та вказує на ціннісний вектор спрямування 
короткотривалої та довготривалої перспективи розквіту. Бідність — це час-
тина єдності континууму, що виражає спадаючу кількісно-якісну складову 
стану розвитку суб’єкта соціальних практик та вказує на ціннісний вектор 
спрямування до занепаду.

Сучасне покоління українців, під впливом постмодерністських ідей, 
сформували хибні, на наш погляд, переконання що зводять людину до па-
сивного споживача. Люди стали залежними та уповають на готові рецеп-
ти рішень проблем, що викликає втрату здатності формувати самостійні 
рішення. Як наслідок, втрачається здатність бути терплячими та наполе-
гливими в постановці і досягненні власної мети у процесі життєдіяльності. 
Натомість формується терплячість в очікуванні, що «хтось» прийде та зро-
бить все за нас, яка є деструктивною орієнтацією для суспільства.

Пропагуючи успіх як цінність нашої культури, ми бажаємо створен-
ня в українському суспільстві бізнес-культури, в межах якої будуть існувати 
комплекс цінностей, що дозволить створювати власні ТНК та забезпечува-
ти висхідний розвиток в межах континууму «багатство-бідність».
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RUSSIAN POLICY Of GENOCIdE ThROUGh 
dEPORTATION Of PEOPLES: SYSTEmICITY ANd 

PERmANENCE Of REPRESSION

Abstract
The article is devoted to the analysis of one of the forms of genocide policy, 

namely — the crime of deportation, which was practiced by the Russian state throughout 
its existence. The political significance of the deportations was to curb the resistance of 
the tamed peoples, to prevent the real or potential threat of anti-Russian movements. 
Russia, as the successor to the USSR, did not assume political, legal and moral 
responsibility for the repression, the process of rehabilitation of deported peoples was 
stopped completely. 

At the time of the collapse of the USSR, the leadership of the RSFSR tried to take 
certain steps in this direction, but with the proclamation of the Russian Federation as 
the successor to the union state, such efforts were completely stopped. In the current 
conditions in Russia there is no political, legal and moral assessment of crimes, no 
objective assessment of the causes and consequences of mass repression, rehabilitation 
of deported peoples committed in part or not at all, a number of regulations of the Soviet 
period to restrict rights and freedoms procedural use, etc. Moreover, the aggressive 
actions of modern Russia against independent states, including Moldova, Georgia, Syria, 
Libya, and especially Ukraine, have been a determining factor in new waves of forced 
migration of large populations, accompanied by significant human, moral, and material 
losses. All this imposes a special responsibility on the world community to carry out 
actions of various ranks (political, legal, economic, etc. ) to deter the criminal actions of 
the aggressor country and to develop the necessary conditions and requirements for the 
inevitability of punishment for crimes committed by the Putin regime.

Key words: Russia, genocide, deportation, repressed peoples, 
rehabilitation, political responsibility, Russian aggression.
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РосіЙсЬКА ПоЛітИКА ГЕНоЦИду 
ШЛяХом дЕПоРтАЦіЇ НАРодіВ: 

сИстЕмНістЬ тА ПЕРмАНЕНтНістЬ РЕПРЕсіЙ

Резюме
Стаття присвячена аналізу однієї з форм політики геноциду, а саме — зло-

чину депортації, котру практикувала російська держава протягом всього часу 
свого існування. Історична послідовність держав Золота Орда — Московське 
царство — Російська імперія — СРСР і, нарешті, Російська Федерація атрибутив-
ним складником впливу на підлегле населення мала політику насильницького 
переселення народів, а також окремих груп населення за тієї чи іншою ознакою, 
в спеціально визначені для цього місця. Такі переселення супроводжувались те-
рором, фізичним насильством, руйнуванням культурного та природного серед-
овища, створенням нестерпних умов для проживання. Політичне значення де-
портацій полягало в приборканні спротиву приборканих народів, упередженні 
реальної чи потенційної загрози виникнення антиросійських рухів. Ідеологічні 
чинники передбачали формування уніфікованого стандартного суспільно-
го світобачення та поведінки. Економічними підвалинами виступала потреба 
в дешевій (рабській) робочій силі, створенні необхідної інфраструктури для екс-
плуатації загарбаних територій. РФ, як правонаступниця СРСР, не взяла на себе 
політико-правової та моральної відповідальність за вчинені репресії, процеси 
реабілітації депортованих народів зупинені повністю. Понад те, своєю агресив-
ною політикою втручання у внутрішні справи незалежних держав (Молдови, 
Грузії, Сирії, Лівії, України), РФ виступає головною загрозою мирного існування 
населення цих країн, стає причиною виникнення низки хвиль вимушених ма-
сових переселень та еміграції громадян.

Ключові слова: Росія, геноцид, депортація, репресовані народи, 
реабілітація, політична відповідальність, російська агресія.
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Вступ
Позбавлення місця свого постійного проживання того чи іншого на-

роду, цілковито або значної його частини, групи осіб чи навіть окремих гро-
мадян, з цілеспрямованим переміщенням його на іншу територію, і складає 
сутність депортації як різновидності геноциду. Об’єкти депорта-
ції — народи, групи осіб за певною ознакою (соціальною, професійною, ре-
лігійною, віковою, статевою тощо) стають маніпулятивним матеріалом для 
влади, котра кваліфікує їхнє існування як соціально небезпечне. Подібна 
політика була притаманна російській державі протягом практично всієї іс-
торії її існування, оскільки становила один із головних засобів підкорення 
різних народів своїй владі і використання їх для задоволення власних амбі-
цій. При цьому режим не зупинявся перед використанням будь-яких най-
жорстокіших засобів для того, щоб ціною існування репресованих народів 
створювати для себе потенційні можливості подальшої загарбницької екс-
пансії. Відомий дослідник історії депортацій П. Полян епіграфом до своєї 
книги «Не по своїй волі… Історія і географія примусових міграцій в СРСР» 
(2001) навіть взяв розпорядження Сталіна Берії: «Товарищу Берия. Надо 
выселять с треском… Иосиф Сталин». І останній не жалів «живота»… свого 
ближнього.

Злочин геноциду шляхом депортації етнічних та соціальних груп 
населення держави одним з перших в науковій літературі дослідив бри-
танський історик Роберт Конквест, який ще в 1960 р. оприлюднив книгу 
«Радянська депортація народів», а згодом ще низку монографій на цю 
тему, зокрема «Великий терор» (1968) та «Жнива скорботи» (1986) [1]. 
Помітною подією стала публікація в Нью Йорку книга радянського 
історика-дисидента Алєксандра Некрича «Покарані народи» (1978 р. — ро-
сійською, а в 1979 р. — англійською мовами) [2]. Використовуючи вели-
чезну фактологічну базу, автори доказово обґрунтували висновки про 
усвідомлену і цілеспрямовану політику владного режиму щодо позбавлен-
ня права на існування цілих народів чи окремих соціальних груп («про-
шарків») всередині них на своїй історичній батьківщині. Депортацію різ-
них репресованих народів СРСР досліджували С. І. Алієва, Н. Ф. Бугай, 
А. А. Герман, Є. А. Гунаєв, А. Є. Гур’янов, Д. М. Едієв, В. В. Ерліхман, В. Н. 
Земскова, А. Г. Осипова, Н.  Г. Очирова, В. Б. Убушаєв, А. А. Цуцієва та ін., 
причому нерідко вишукуючи виправдальні аргументи на користь дій вла-
ди. Депортаційні насильницькі «хвилі» виселення українців з України ана-
лізували В. Злупко, Р. Кабачій, Я. Калакура, П. Кононенко, С. Макарчук, 
О. Мороз, С. Рудницький, В. Сергійчук, А. Хоменко, В. Шкляр, С. Янківська 
та ін.

Водночас, ідеологи та апологети російської державності постійно за-
перечують існування подібних фактів, скидаючи всі висунуті звинувачення 
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на обставини того чи іншого часу, перебільшення, фальсифікації та інші 
«наговори» на них, невинних ні в чому. У зв’язку з цим метою статті по-
стає нагальна потреба не лише в доведенні самих злочинів геноциду наро-
дів шляхом депортації, але й в кваліфікації їх як атрибутивних ознак самої 
тоталітарної держави, системності у застосування, а також практично по-
вній відсутності відповідальності владних режимів за вчинені протиправні 
дії, причому як в минулому, так і в нинішній час.

Методи дослідження
Методологічний інструментарій визначається потребами в кореля-

тивному співставленні політичних рішень і вчинків, з одного боку, та на-
слідків їх опредметнення в практику геноциду шляхом депортації наро-
дів, — з іншого. Ефективності пошуку, безумовно, сприятиме врахування 
принципів онтології та ідеології функціонування тоталітарних режимів, 
ретроспективний аналіз ситуативної детермінації тих чи інших депорта-
цій, динаміку аксіологічного та правового підходів до розуміння парадиг-
ми агресивної політики сучасної російської держави.

Результати і обговорення
Для російського завойовника під час «освоєння» ним Півночі, Сибіру 

та Далекого Сходу улюбленим методом підкорення народу було розпоро-
шення його, зривання з насиджених місць і, зрозуміло, фізичне знищення 
непокірних. Вельми показовим в цьому було, наприклад, завоювання чу-
котських земель. Розпочалося воно ще 1727 р., коли до Анадирського ост-
рога покликали на переговори 12 найвпливовіших вождів Чукотки і, піс-
ля їхньої відмови підкоритися, їх вбили. Подальша каральна експедиція 
не призвела до бажаних результатів, і її керівник, майор Д. Павлуцький 
надіслав депешу до С.-Петербурга із запитом про подальші дії. Відповідь 
Сенату була чіткою і лаконічною: «немирних чюкч воєнною оружейною 
рукою карати», їхні яранги спалити, а жінок та дітей забрати і розподілити 
по Якутському відомству до різних «острогів і місць» [3]. Чукчі не скори-
лися, вперто боронили свій устрій життя та свободу, за що центр відповів їм 
ще однією війною — інформаційною: нескінченні анекдоти про певну не-
далекоглядність цих людей свідчили лише про розпач «старшого брата» 
перед мужністю та відвагою автохтонів Чукотки.

Здобуваючи доступ до Чорного моря по всій українській акваторії, 
Москва практично відразу взялася «зачищати» захоплену територію від 
корінного населення. В причорноморських степах традиційно розташову-
вались чотири ногайські орди — послідовно, від Дунаю до Дону, Буджак, 
Єдисан, Єдичкул та Джембойлук. Монаршою волею в 1774 р. всю цю люд-
ність планували перегнати, як худобу, в південноуральські степи. Зрозуміло, 
ногайці сприйняли цю звістку як загрозу самому їхньому існуванню, і про-
бували вчинити спротив. І тут до справи взявся «великий» полководець А. 
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Суворов: 31 липня 1784 р. російські війська оточили ногайське становище 
на Кубані, в урочищі Урай-Ілчаси, і за добу знищили приблизно 4300 но-
гайців; 1 жовтня того ж року карателі під час нічного нападу на аули по-
близу городища Керменчик вирізали ще понад 5000 душ мирного насе-
лення без будь-яких втрат з власного боку [4, с. 96]. І подальший шлях 
цього народу до Уралу супроводжувався постійними нападами та різани-
ною з боку урядових військ; самі ж переселенці тисячами помирали від го-
лоду та недуг, намагаючись будь-якою ціною затриматись хоча б на Кубані. 
Зрозуміло, що мова йде про свідомий геноцид цілого народу, оскільки його 
чисельність зменшилась на порядок. За підрахунками, загальна кількість 
кочових ногайців наприкінці XVIII ст. складала приблизно 800 тис. чол. 
Через півстоліття, згідно доповіді Кавказького цивільного губернатора, 
в 1833 р. на території «Кавказької області» кочувало в степах 8 орд чисель-
ністю «до 91 887 душ обох статей» [5, с. 56]. Отже, було — 800 тис., а через 
півстоліття — трохи більше 91 тис.; враховуючи високий природній приріст 
кочовиків, можна зробити висновок, що під час депортації було винищено 
понад 90% ногайців.

Зловісним символом російського деспотизму стало також і виселення 
християнської частки населення Кримського ханства з території півостро-
ва, що сталося 28 липня — 18 вересня 1778 р. Бажаючи ослабити потенційну 
жертву, імперська влада вдалася до розколу суспільства і спровокувала ви-
хід християн з Криму. Очільник походу граф П. Рум’янцев-Задунайський 
доповідав імператриці: «Вывод христиан может почесться завоевани-
ем знатной провинции». Згідно офіційної «Ведомости о употребленных 
на вывезенных из Крыма и поселившихся в Азовской губернии христиан 
суммах», за Перекоп було спроваджено 30333 особи, з них 15812 греків, 
13316 вірмен, 162 волохи, 664 грузин та 379 католиків. Безпосереднім 
виконавцем депортації військовим командувачем А. Суворовим всі пере-
селенці були кинуті напризволяще в причорноморських степах і приречені 
на загибель.

Злочинна практика депортації цілих етнічних груп та соціаль-
них верств населення була неодмінною складовою політики більшови-
ків одразу після захоплення ними влади після жовтневого перевороту 
1917 р. За оцінками Дахата Едієва, загальна кількість депортованих в 30–
40-х рр. XX ст. склала понад 6 млн. чол., причому приблизно половина 
з них припала на часи «великого терору» в СРСР (1937–38 рр. ) та пере-
розподілом Європи між двома тоталітарними державами (1939–41 рр. ). 
Депортувалися українці, поляки, литовці, латиші, естонці, німці, 
греки, болгари, вірмени, молдовани, угорці та представники інших 
етносів з окупованих Москвою європейських територій. З інших регіонів 
СРСР (Кавказ, Середня Азія, Далекий Схід) депортації зазнали китай-
ці, «харбінці» (збірна назва для жителів колишніх російських колоній 
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в Маньчжурії та Китаї), турки, таджики, іранці, афганці, корейці 
та ін. При проведенні соціальних та національних «чисток» в часи «вели-
кого терору» було розстріляно три чверті (73,7%) заарештованих, а вцілілих 
відправлено по етапу в табори Сибіру та Крайньої Півночі Таким чином, 
депортації було піддано близько 3,6% населення СРСР, причому прямі 
людські втрати під час проведення власне насильницького переміщення 
людей з одного регіону в інший склали приблизно 855 тис. осіб (можливі 
коливання оцінки втрат — від 700 тис. до 1 млн. осіб [6].

У зв’язку з подіями Другої світової війни, за надуманими звинува-
ченнями, тотальній депортації було піддано 10 народів: корейці, німці, 
фінни-інгермандландці, карачаєвці, калмики, чеченці, інгуші, 
балкарці, кримські татари і турки-месхетинці. Загальна чисельність 
репресованих на початок депортації складала 2 млн. 580 тис. осіб. За ре-
тельними підрахунками, сумарні людські втрати під час і в перші місяці 
після переселення склали близько півмільйона людей, тобто загинув ко-
жен п’ятий з громадян депортованих етносів [7].

Ще в розпал військових протистоянь на території СРСР, Кремль 
розпочав депортацію калмиків, використавши для цього формальний 
привід співпраці деяких його представників з окупаційною владою у т. зв. 
«калмицьких легіонах». Указ Президії ВР СРСР від 27 грудня 1943 р. перед-
бачав насильницьке переселення всього народу до Сибіру. За ретельними 
підрахунками, всього було депортовано близько 120 тис. осіб: на першому 
етапі — 93139, на другому — понад 2,5 тис., на третьому — близько 1200 осіб; 
з фронтових частин близько 5000 солдат та сержантів було відкликано і 
відправлено в Молотовську область (нині — Пермський край). Прикметно, 
що депортації підлягало не лише калмицьке населення автономії, але 
й етнічні калмики, що проживали в Ростовській (2536) та Сталінградські1 
(1178) областях. При цьому смертність в дорозі та протягом перших року-
півтора проживання на поселенні склала 55–60% [8, с. 43–44]. В про-
цесі репатріації полонених після капітуляції Німеччини до СРСР повер-
нулось ще 2318 калмиків: всі вони були етаповані до Сибіру. 17 березня 
1956 р. калмики були реабілітовані, і лише в 1957–58 рр. розпочався про-
цес репатріації та відновлення національної автономії, причому останнє 
відбулося в урізаному вигляді — до Астраханської області було підпорядко-
вані два, економічно найрозвиненіших райони колишньої автономії. Про 
згубні наслідки для калмицького народу депортації переконливо свідчать 
демографічні показники: за даними Всеросійського перепису 1897 р. кал-
миків нараховувалось понад 200 тис. осіб, а нині, за даними аналогічного 
перепису населення 2010 р. — у всій РФ — 183 372 особи, причому в самій 
Калмикії їх проживає 162,7 тис. (57,4%); натомість різко «додалося» ро-
сіян — 85,7 тис. (30,2%), тобто відбувається класичне імперське заміщен-
ня автохтонного населення. Враховуючи такі обставини, можна зробити 
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гіркий висновок, що демографічні наслідки державного геноциду щодо 
цього народу не подолані і до сих пір.

Після відступу німецьких військ з Криму радянська влада енергій-
но взялася — ні, не за відбудову інфраструктури півострова, а за «очищен-
ня» території від небажаних, з її точки зору, етнічних спільнот. У квітні 
1944 р. було депортовано балкарців, а згідно постанов ДКО СРСР від 
11 травня, 21 травня, 2 червня, 20 червня 1944 р. та ін., депортації підлягали 
кримські татари ( понад 191 тис. осіб), греки (16 тис. ), вірмени (9,8 тис), 
болгари (12,6 тис. ), поіменовні як «німецькі поплічники» [9]. Зокрема, 
перші ешелони з кримськими татарами вирушили з Криму у бік Узбекистану 
вже 18 травня, а 8 червня Л. Берії вже доповіли, що перевезення кримської 
людності завершено. Втім, і в подальшому рух ешелонів з депортованими 
людьми у східному напрямку практично не припинявся. Паралельно з де-
портацією відбувалася також і ліквідація національно-адміністративних ав-
тономій репресованих народів: 12 жовтня 1943 р. ліквідовано Карачаєвську 
автономну область, 27 грудня 1943 р. — Калмицьку АРСР, 7 березня 
1944 р. — Чечено-Інгушську АРСР, 30 червня 1945 р. — Кримську АРСР і т. д. 
Дещо пізніше, взимку 1949 р. (6 лютого) Совнарком СРСР вирішив здій-
снити операцію «ЮГ» — депортувати неугодних владі жителів, переваж-
но українців та молдован, Бессарабії і Північної Буковини. 6–7 липня 
того ж року до Казахстану та Сибіру було відправлено 11293 сімей (понад 
40 тис. осіб), для чого було задіяно приблизно стільки ж оперативників, 
армійців та членів партактиву.

Депортацію цілого народу з його історичної батьківщини та чу-
жину у власній державі кремлівські зверхники розцінили як визначний 
стратегічний військовий успіх. Так, саме військовий, і саме стратегіч-
ний, оскільки за підсумками цієї злочинної акції вище керівництво НКВД 
отримало нагороди, в статуті яких позначено, що вони є такими, якими 
відзначають полководців і воєначальників за визначні успіхи у проведен-
ні військової кампанії. Так, Л. Берія та його найближчі поплічники були 
відзначені орденом Суворова I ст., яким нагороджувались командуючі 
фронтів та армій та інше високе керівництво таких з’єднань за, зокрема, 
«вибір місця головного удару та його нанесення» і за оточення супротив-
ника та «повне знищення його живої сили і захоплення озброєння та тех-
ніки» [10, с. 25–26]. Подібний цинізм у прирівнюванні діянь фронтовиків 
та карателів як співмірних, повністю відображав саму сутність тоталітар-
ного суспільства, для якого будь-яка опозиція до режиму, чи то зовнішня, 
чи внутрішня, реальна чи уявна, військова чи мирна, сприймалась як за-
гроза самому його існуванню, а тому потребувала безжалісних заходів по її 
усуненню.

Цинічно і підступно ставилася імперія і до німців, яких для колоні-
зації загарбаних українських земель покликала ще імператриця Катерина, 



ISSN 2415-881X    Politology Bulletin, Issue 84 (2020) 

56

і котрі з часом стали потужним соціально-економічним чинником імперії. 
У розпал воєнних дій на Західному фронті під час Першої світової війни 
в 1915–1916 рр. з Волинської губернії було депортовано близько 150 тис. ні-
мецьких колоністів до Поволжя, Приуралля та Сибіру. В січні 1935 р. з ра-
йонів Волині та Поділля, прикордонних з тодішньою Польщею депорту-
вали 9470 господарств (25519 осіб) німецького та польського населення 
до Казахстану та Сибіру. Аналогічно, як потенційних зрадників, громадян 
німецького походження, без будь-якого виключення, масово депортували 
з початком війни між Німеччиною та СРСР. 17–20 серпня 1941 р. з Криму 
було депортовано понад 65 тис. німців, а паралельно, з материкової України, 
ще понад 100 тис. українських німців. 28 серпня 1941 р. з’явився Указ 
Президії ВР СРСР «Про переселення німців Поволжя», де на той час про-
живало 479 855 німців, переважно в Саратовській та Сталінградській облас-
тях. Місцями розселення визначено було Алтай, Новосибірська та Омські 
області, причому в кожному з районів розселяли від 1 до 4 тис. осіб [11]. 
Практично все працездатне населення одразу було мобілізовано до тру-
дармії, а тому на поселеннях залишились переважно діти, старі та немічні 
люди, які були приречені по повільну голодну смерть. У своєму злочині 
геноциду шляхом депортації частини народу, Москва була послідовною: 
вже після закінчення Другої світової війни, із возз’єднаного з Україною 
Закарпаття, згідно розпорядження НКВД від 15 січня 1946 р., до Сибіру 
було депортовано ще 1969 німців.

Одним із головних злочинних витворів сталінського режиму щодо 
маніпулювання з переміщенням та цільовим використанням великих ма-
сивів людських ресурсів було створення НКВД т. зв. «Трудової армії». 
В цьому випадку найогиднішим чином поєднувалися етноцид з безумов-
ним ігноруванням будь-яких інших людських прав і свобод. Наказом НКВД 
№ 35105 1941 р. громадянам СРСР німецького походження заборонялось 
служити в армії. Натомість, практично все працездатне населення (чолові-
ки, віком 16–50, жінки, віком 16–45 років) підлягали мобілізації до трудар-
мії. Мобілізовані німці утримувались навіть не на поселеннях, а в системі 
ГУЛАГу, разом із засудженими, і безжалісно експлуатувались на лісопо-
валах, копальнях, промислових об’єктах тощо. Ці табори були й без того 
переповнені: станом на 1 січня 1941 р. в них утримувалось 1979729 осіб, 
а німецька «хвиля» вимагала створення нових таборів. При цьому, зазна-
чає Г. Гончаров, чисельність німців «в таборах подекуди перевищувала чи-
сельність ув’язнених» [12, с. 80]. По закінченні війни, репресованих німців 
кодифікували як «спецпоселенців», і на початок 1953 р. їх нараховувалось 
1 млн 200 тис. осіб. І «гуманізм» влади був безмірним: Указом Президії 
ВР СРСР № 133/12 д. №111/45 від 26 листопада 1948 р. геть усі депортова-
ні в роки війни німці карались довічним засланням, а порушники режи-
му — каторгою. І лише після візиту канцлера К. Аденауера до СРСР в 1955 р., 
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з настанням хрущовської відлиги, розпочалось повернення репресованих 
німців на свою історичну батьківщину, тобто власне до Німеччини.

По завершенні Другої світової війни та встановленні нових міждер-
жавних кордонів у Східній та Центральній Європі, Радянський Союз ви-
ступив ініціатором і виконавцем масових депортацій німецького населен-
ня з їхніх етнічних земель у самій Центральній Європі. Як відомо, частина 
з них була передана до складу СРСР, Польщі та Чехословаччини, і звідти 
примусово було вивезено майже 13 млн. німців. Основна частина (8 млн. ) 
потрапила до Західної, а також (4 млн. ) — до Східної Німеччини. При цьо-
му, людей забирали практично без родинного скарбу, перевозили у ван-
тажних вагонах, мов худобу, зосереджували в таборах для інтернованих, 
на новому місці для проживання, особливо в радянській зоні окупації, по-
лишали без притулку та підтримки [13].

Як відомо, Росія як безпосередня спадкоємиця Золотої Орди, не тіль-
ки захопила одвічні автохтонні українські землі, але й привласнила пи-
тому історію України, культурні та духовні набутки її народу тощо, запере-
чуючи при цьому сам факт його існування [14]. При цьому, самі українці 
в Російській державі завжди використовувались як своєрідний «перегній» 
(вислів С. Рудницького), яким слід підживлювати ґрунт, на якому вико-
хується найядучіше та найбридкіше імперське зілля. В цьому контексті, 
злочинний метод депортації значних частин етносу завжди розглядався 
як засіб, з одного боку, упокорення вільного народу, а з іншого — викорис-
тання його для розв’язання нагальних для імперії потреб в промисловості, 
будівництві, видобуванні ресурсів, сільському господарстві, науці, культу-
рі, навіть — управлінні імперією. Горезвісним стало примусове вивезення 
та використання під час спорудження північної столиці Росії українсько-
го козацтва. Зокрема, депортованих воїнів масово використовували при 
спорудженні Ладозького каналу в 1720 –25 рр., при цьому смертність серед 
козаків складала протягом першого року 33 %, що практично вдвічі пере-
вищувала аналогічні втрати під час бойових дій [15].

Наприкінці XIX — на початку XX ст. для освоєння прилучених до ім-XIX — на початку XX ст. для освоєння прилучених до ім- — на початку XX ст. для освоєння прилучених до ім-XX ст. для освоєння прилучених до ім- ст. для освоєння прилучених до ім-
перії земель Далекого Сходу, добровільно-примусово, з України потяг-
нулися валки майже півтора мільйонів селян-хліборобів. З початком 
Першої світової війни, в 1914 — 1915 рр. із Західної України до Росії було 
депортовано понад 13 тис. галицьких українців, включно з численни-
ми представниками інтелігенції та духовенства на чолі з митрополитом А. 
Шептицьким. Після створення СРСР, кордони між союзними республіка-
ми були прокреслені за кремлівськими лекалами, і значна частина етніч-
них українських земель опинилася поза межами УРСР. Для надання цьому 
хоча б якоїсь законності, в другій половині 20-х рр. працювала тристорон-
ня комісія УРСР. БРСР та РРФСР, за підсумками роботи якої сотні тисяч 
українців з Дону, Курщини, Орловщини, Білгородщини та Стародубщини 
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були депортовані на Далекий Схід та в Казахстан. З початком колективі-
зації, перед самим Голодомором, в 1930 — 1932 рр. влада здійснила т. зв. 
«куркульські висилки», коли десятки тисяч сімей (63817 родин) замож-
них селян були відправлені в Комі, на Крайню Північ та в Сибір. Втілення 
в життя пакту Молотова-Ріббентропа обернулося для українців чергови-
ми репресіями, включно з масовим фізичним знищенням та депортація-
ми. Останніх, протягом 1939 — 41 рр. відбулося аж чотири хвилі. Остання, 
четверта, розпочалася 22 травня 1941 р., коли репресій зазнали новоство-
рені Чернівецька та Ізмаїльська області УРСР, а також нещодавно анексо-
вані райони Західної Білорусі та прибалтійські країни: під час цієї «хви-
лі» було депортовано протягом двох місяців близько 300 тис. осіб [16]. 
В 1944 — 53 рр. в Західній Україні було заарештовано та відправлено до та-
борів 203 622 «бандитів», а 65906 родин (майже 204 тис. осіб) «симпатиків» 
визвольного руху та 12386 родин «куркулів» «просто» зірвано з насидже-
них місць і відправлено на поселення за Урал [17, с. 71]. Зокрема, з листа Л. 
Берії від 28 листопада 1947 р. відомо про переселення із Західної України 
26460 родин (76268 осіб) «активних націоналістів і бандитів». Прикметно, 
що практично одночасно, навесні того ж року, в підконтрольній «сові-
там» Польщі здійснювалась акція «Вісла», під час якої з Лемківщини 
та Бойківщини було вивезено та «розсіяно» на прилучених до цієї держави 
німецьких землях понад 150 тис. українців.

Але навіть подібні страхітливі масштаби насильницького переселен-
ня українців не влаштовували кремлівську владу. З архівних джерел стало 
відомо про існування наказу № 0078/42 від 22 червня 1944 р. за підписами 
Л. Берії та Г. Жукова. Основний зміст цього документу — про ліквідацію са-
ботажу на Україні, і контролі над військовими, мобілізованими до армії із 
звільнених територій. Цей злочин не вдалося втілити в життя, насамперед, 
із тваринного страху Кремля втратити потужний український економічний 
потенціал, а також тому, як цинічно зауважив М. Хрущов на XX з’їзді КПРС 
в 1956 р., що українців «було дуже багато і що при цьому нікуди було їх се-
лити». Цю «прогалину» у своїх діях злочинна влада компенсовувала тим, 
що депортації українців були систематичними і невпинними, тобто однією 
з базових стратегем політики режиму щодо підневоленого народу.

У XX ст. для обох найкривавіших тоталітарних режимів — і кому-XX ст. для обох найкривавіших тоталітарних режимів — і кому- ст. для обох найкривавіших тоталітарних режимів — і кому-
ністичного, і фашистського — своєрідною «червоною ганчіркою» стало 
також саме існування двох етнічних спільнот, кожна з яких, з різних при-
чин, виявилася розсіяною по світу, і водночас, незважаючи на лихоліття 
доля, зберегла свою ідентичність і національну гідність. Мова йде про ро-
мів (циган) та євреїв, нищення яких нацистська Німеччина здійснювала 
планово і послідовно, а більшовицька Росія, так само послідовно, хоча й з 
притаманними їй волюнтаристськими спалахами репресій та невеликими 
проміжками відносними затишшями.
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За різними оцінками, протягом 1935 — 1945 рр. в Європі загинули 
насильницькою смертю від 600 тис. до 1 млн. 500 тис. ромів, що складало 
майже 90 % тодішнього зафіксованого циганського населення. А початок 
цьому геноциду було покладено зовсім не в Німеччині, а в її майбутній со-
юзниці: це сталося ще в 1933 р. в столиці СРСР, коли з Москви протягом 
10 днів було депортована практично вся виявлена в місті циганська 
людність. Про це красномовно свідчить доповідь помічника начальника 
ГУЛАГу Ізраїля Плінера заступнику голови ОГПУ Генріху Ягоді від 10 лип-
ня 1933 р.: «Сповіщаю, що операція виселення т. зв. «іноземних» циган 
з Москви, розпочата 28 червня, закінчена 9 липня. Всього за цей період зі-
брано і вивезено 1008 сімей, 5470 осіб, зокрема 1440 чоловіків, 1506 жінок 
та 2524 дітей. Увесь вказаний контингент спрямовано до м. Томськ в труд-
поселення ОГПУ Західно-Сибірського краю, де буде розміщено в окремих 
поселеннях за національною ознакою» [18]. Звичайно ж, ніхто і не збирав-
ся влаштовувати там циганські села, бо ж заледве половина депортованих 
дожила до кінцевої зупинки, а вцілілі там була кинуті практично напри-
зволяще і приречені на повільну смерть. Слід зазначити, що масова депор-
тація циганських громад (таборів) за межі тих чи інших адміністративних 
центрів чи районів, в СРСР було звичною практикою практично протягом 
всього його існування.

Щодо єврейської спільноти ставлення визначалось ситуативно, 
«потребами» часу, враховуючи при цьому досить високий відсоток осіб 
відповідного походження в партійних та виконавчих структурах, репре-
сивних органах, торгівлі, культурі, мистецтві та науці. Однак, божевільний 
розум Сталіна готував тотальну депортацію і для всього єврейського наро-
ду за Урал За два тижні до своєї смерті вождь наказав підігнати до столи-
ці та інших великих міст країни сотні залізничних ешелонів для відправ-
лення євреїв до Сибіру та на Далекий Схід. Ідеологічно ці кампанія було 
ретельно підготовлена попередніми процесами про «лікарів-отруйників» 
та іншими справами про «безрідних космополітів». Про існування тако-
го плану згодом свідчив тодішній міністр збройних сил, а згодом — голова 
Ради Міністрів СРСР Н. А. Булганін [19].

Цьому завадили дві обставини: з одного боку — загадкова смерть 
вождя і внутрішня напруга між «спадкоємцями» у найвищих ешелонах 
влади, з іншого — активна позиція міжнародної спільноти по недопущен-
ню цього злочину. Відповідні заяви зробили керівники США та Великої 
Британії Д. Ейзенхауер та У. Черчіль, спеціальне засідання провів кнесет 
держави Ізраїль, свою рішучу позицію проголосили відомі діячі науки і 
культури на чолі з А. Ейнштейном тощо. Все це змусило офіційну владу 
відсторонитись від акцій прямого тотального геноциду єврейського народу, 
але все ж значну частину його владі вдалося таки депортувати на Далекий 
Схід в наспіх зліплену автономну область євреїв зі столицею в Біробіджані. 
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Стосовно ж всього народу в державі практикувалось постійне і широко-
масштабне цькування його представників як «апологетів» міжнародного 
сіонізму та антирадянщини, що означало реальне обмеження прав і свобод 
громадян СРСР єврейського походження.

Примусові насильницькі дії влади проти окремих народів чи со-
ціальних груп диктувалися самою суттю тих державно-політичних 
утворень, закономірним спадкоємцем і правонаступником яких є ниніш-
ня Російська Федерація. Базові стратегеми їхньої поведінки були закладені 
ще в часи формування імперії Чингіз-хана, зокрема, при її інституаліза-
ції на безмежних просторах евразійських рівнин у вигляді Золотої Орди. 
В основу її могутності було закладено принцип екстенсивного зрос-
тання природних, матеріальних та людських ресурсів шляхом їх 
привласнення, тобто загарбання, і безконтрольного використан-
ня у власних інтересах. Наявне продукуюче господарювання розгляда-
лось лише як додатковий, допоміжний засіб підтримування жалюгідного 
існування «холопських» мас. Московське царство, Російська імперія, СРСР 
вповні реалізовували своє ставлення до свого населення як до державно-
го ресурсу, котрий воно може використовувати на власний розсуд. Саме 
інстинкти самозбереження системи і ставали головними спонукальними 
мотивами насильницького переміщення людських мас, причому не лише 
з метою власне захисту її силовими структурами, але й задля втілення 
в життя низки інших нагальних меркантильних потреб представників цієї 
самої системи.

Репресивні дії проти власних громадян влада здійснювала, вишуку-
ючи найрізноманітніші причини та аргументи. Всі вони, зрештою, зво-
дилися до посилання на «революційну доцільність», «класову боротьбу», 
«соціальний захист», «соціальне очищення», «загрози для суспільства» 
тощо. Ситуативними мотивами могли виступати національна чи конфесій-
на приналежність, походження, освіта, стать, соціальне становище, життє-
ва позиція — будь які ознаки, котрі виступали своєрідним «виправданням» 
влади власних деструктивних дій. При цьому, звичним було посилання 
на певну абстракцію, у вигляді ідеального об’єкту, котрий потребує захис-
ту та оборони від внутрішніх чи зовнішніх ворогів. Таким об’єктом, во ім’я 
якого, начебто, і виконувались відповідні акції, виступала «світова револю-
ція»,, «пролетаріат», «батьківщина», «народ» та інші знеособлені ідеальні 
начала, по своїй суті — метафізичні субстанції, котрі, начебто, вимагали від 
влади здійснення подібних дій, тобто виступали донорами та активатора-
ми репресій. Останні, вчинювані без огляду на будь-які існуючі правові 
норми, виводились за межі закону на підставі верховенства принципу т. зв. 
«комуністичної» найвищої доцільності, примату ідеального над реальним, 
тобто абстрактної всезагальної утопічної мети над жалюгідним сьогоден-
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ням, заради чого суспільство повинно належно сприймати відповідні дії 
як необхідні та справедливі.

Насправді ж вчинками влади рухали глибинні об’єктивні причини, 
пов’язані із інстинктом її самозбереження. Визначальними серед них 
були політичні та економічні детермінанти, важливу роль відігравали та-
кож демографічні, соціальні, культурні та релігійні чинники. Політичні 
обставини, в свою чергу, визначались загальними стратегемами розвитку 
режиму, з одного боку, та ситуативними обставинами усунення можливих 
зон (сфер) збурення, — з іншого. До стратегем постійної спрямування від-
носилася невпинна і копітка робота по впровадженню догматичної ідео-
логії в громадянську свідомість, що, в свою чергу, передбачало, її відрив, 
відмежування від системи традиційних цінностей та звичаїв. В цьому кон-
тексті, постійне «перемішування» підлеглої людності на всій території дер-
жави створювало ефект своєрідної її гомогенізації, вирівнювання в нормах 
і стереотипах поведінки і діяльності, а також створювало відповідний про-
стір для залюднення його вже «зрілими», «трансформованими» людьми, 
лояльними до режиму. Бажаним ідеалом при цьому було досягнення стану 
«єдиномислія» та тотального «одобрямсу» політики влади від усіх грома-
дян. Для Російської імперії відповідним станом було вірнопідданство, для 
СРСР — формування нової історичної спільноти «радянський народ», для 
сучасної Росії — утвердження і всюдна експансія т. зв. «русского мира».

Не менш важливими, ніж політичні, були і економічні причини на-
сильницького переміщення великих контингентів підвладного населення. 
Сама держава, смислом і сутністю існування якої було загарбання ресурсів, 
людських і природних, повинна була вміти їх використовувати собі во бла-
го. А для цього потрібна була дешева, в ідеалі — дармова, робоча сила, від-
повідна транспортна та енергетична інфраструктура, копальні та кар’єри 
для видобутку корисних копалин, підприємства для їх переробки та вироб-
ництва необхідної продукції, насамперед — військової. Влада розглядала 
власне населення як ресурс, яким сама мала повне право розпоряджати-
ся. На обжитих підконтрольних територіях загнане в колгоспи селянство 
було перетворено на кріпаків, без права покидати місця прописки, а без-
крайні простори Півночі, Сибіру та Далекого Сходу потребували робочих 
рук, яких безконтрольно каральні органи доставляли з місць депортації і 
«зорганізовували» у вигляді таборів, виправно-трудових колоній, трудар-
мій та спецпоселень в необхідній кількості і в потрібному для побажань 
режиму місці.

Ситуативні, тобто прив’язані до конкретного місця та певної групи 
депортованих громадян, «обґрунтування» були, практично списаними із 
загального ідеологічного кліше, калькованими звинуваченнями проти 
цих людей. Для прикордонних територій, котрі межували з недружньою 
державою, полюбляли навішувати ярлик «потенційні зрадники». А для 
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мешканців окупованих і звільнених районів, натомість, припасовували 
вже іншу модальність — «зрадники». «поплічники» ворога, колабораціо-
ністи. Улюбленим прийомом було використання тих чи інших прецедентів 
безпосередньої співпраці частини осіб тієї чи іншої національності з оку-
пантом, для того, щоб у подібному злочині звинуватити весь народ. А для 
повстанців, борців за незалежність, іншої назви, крім «бандити», «вбивці», 
«фашисти» та інших карбуючих епітетів у влади ніколи навіть не знаходи-
лося: всі вони, включно з родинами, сусідами, односельчанами, ближніми 
і дальніми потенційними однодумцями тощо підлягали негайному виве-
зенню на «будови» комунізму в райони на кшталт Колими. Слід зазначи-
ти, що у всіх цих випадках режим відчував не лише свою всевладність, але 
й тваринний страх за свої нікчемні душі, за свої блага та привілеї, за невід-
воротність відповідальності за свої злочини. А це змушувало їх розкручува-
ти маховик репресій все дужче й дужче, не знаючи ніякого зупину у своєму 
божевільному екстазі нищення.

Злочини геноциду шляхом депортації окремих етносів, соціальних, 
професійних чи релігійних груп, здійснюваних російською владою, на жаль, 
не знайшли справедливої правової оцінки з боку відповідних міжнародних 
органів судочинства, хоча на рівні громадських організацій та націо-
нального законодавства низки країн справедливий осуд став загальнопо-
ширеним. Але чи усвідомила свою відповідальність за вчинені протиправні 
діяння сама РФ, чи здійснила вона, бодай, моральне покаяння перед своїми 
зневаженими жертвами? Відповідь на подібні запитання важливі не лише 
для постраждалих та їх нащадків, не лише для усталення імперативу не-
минучості відповідальності за протиправні державні дії, але й і для самої 
РФ, для якої подібне «очищення» стало б непоганим стимулом для власної 
трансформації у напрямку демократизації та антитоталітаризму.

Фахівці практично одностайні у своїх висновках, що мова може йти 
лише про ті чи інші спроби реабілітації об’єктів насильства, і то здійсню-
ваних, головно, ситуативно і на основі кон’юктурних міркувань. Тобто, мова 
не йде про визнання власної вини за вчинені протиправні дії, але лише про 
певне послаблення державного контролю та тиску на такі об’єкти репресій. 
Так, П. Полян проаналізував державне ставлення щодо раніше незаконно 
депортованих народів і систематизував їхній «новий» статус: 1) реабіліто-
вані, 2) частково реабілітовані і 3) не реабілітовані [20, с. 158 — 159]. До пер-
шої групи віднесено тих, яким відновлено права та існуючу до депортації 
національно-територіальну автономію (карачаєвці, балкарці); до другої 
віднесено народи, яким останнє відновлено частково (карели, калмики, че-
ченці, інгуші); до третьої — найбільшої групи — віднесено ті народи та гру-
пи, реабілітація яких обмежилась визнанням їхнього цивільно-правого 
статусу як повноцінних громадян, але без відновлення адміністративно-
територіальних, майнових чи культурних прав. До цієї групи належить 
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переважна більшість депортованих народів, починаючи від німців та ко-
рейців, і закінчуючи кримськими татарами, турками-месхетинцями 
та інгермандландцями.

В законодавчій теці російських правників існує ледь не єдиний, біль-
менш виважений, акт, присвячений проблемі реабілітації депортованих. 
З’явився він у своєрідну добу межичасся, коли точилася вперта боротьба 
між М. Горбачовим та Б. Єльциним за першість в імперії. 26 квітня 1991 р., 
тобто ще за існуючого СРСР, голова ВР РСФСР Б. Єльцин підписує закон 
РСФСР «Про реабілітацію репресованих народів», переймаючи таким чи-
ном на себе де-факто правочинність суб’єкта відповідальності [21]. Тобто, 
дії вчинялись від імені і за законами СРСР, а їхню оцінку здійснює нерівно-
важний — на той час — суб’єкт права, — одна, нехай і найбільша, із союзних 
республік в його складі. Очевидно, саме цими ситуативними, коньюктур-
ними обставинами на завершальних етапах «перебудови», тобто розпаду 
СРСР, і слід пояснювати досить прогресивний зміст ухваленого докумен-
ту. Втім, про це цілком відверто мовлено вже в преамбулі закону, в якій 
вказано, що саме «оновлення … створило сприятливі умови по реабілітації 
репресованих в роки радянської влади народів, які піддавались геноциду 
та брехливим нападкам». Так, це не помилка: в російському законі пролу-
нало слово «геноцид». Втім, це було вперше — і в останнє: більше поді-
бної самооцінки громадськість від влади не діждеться.

Закон містить визначення самого факту злочину держави проти 
своїх громадян: «Репресованими визнаються народи (нації, народності 
чи етнічні групи та інші історично усталені культурно-етнічні спільноти 
людей, наприклад, козацтво), стосовно яких за ознаками національної 
чи іншої приналежності вчинялась на державному рівні політика брехні 
та геноциду, що супроводжувалася їх насильницьким переселенням, лік-
відацією національно-державних утворень, перекроюванням національно-
територіальних кордонів, встановленням режиму терору і насильства в міс-
цях спецпереселення» (стаття 2). В інших статтях міститься роз’яснення 
самої процедури реабілітації репресованих народів, зокрема: відновлення 
їхніх цивільно-громадянських прав (ст. 3), поетапне відшкодування завда-
ного матеріального збитку (ст. 9), культурна реабілітація (ст. 9) тощо. Слід 
додати, що 18 жовтня того ж 1991 р., вже після серпневого путчу, Верховна 
Рада — вже Російської Федерації, а не РСФСР, — ухвалює ще один, типологіч-
но споріднений з попереднім, закон «Про реабілітацію жертв політичних 
репресій» [22]. В ньому була зроблена спроба підвести законодавчо-правову 
базу для оцінки всіх злочинів тоталітаризму, пов’язаних з переслідуванням 
людей за політичними мотивами. Депортація, до речі, також була кваліфі-
кована як одна з різновидностей політичних репресій, пов’язаних з висе-
ленням цілих груп населення поза межі місць їх сталого проживання (ст. 1). 
На жаль, ці закони виявилися першими і … останніми спробами офіційної 
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влади дати справедливу оцінку злочинам тоталітаризму. Вони залиши-
лися унікальним прецедентом в російському судочинстві, «благі наміри» 
якого зіштовхнулись з реальною політикою правонаступниці СРСР — РФ, 
для якої зазначені в ст. 2 діяння на кшталт геноциду та терору проти на-
родів виявилися неодмінним атрибутом імперської загарбницької стратегії 
держави, збереженим для власного використання в нинішній час.

Дійсно, подальші десятиліття новітньої історії РФ в контексті реабі-
літації репресованих народів являють собою суцільну «білу пляму», з тією, 
однак, особливістю, що сама вона «успішно», з року в рік, збільшувала пе-
релік таких репресованих народів уже теперішніми діями. Придністров’я, 
Абхазія, Південна Осетія, Чечня — ці та інші країни зазнали агресивних дій 
з боку РФ, котрі міжнародною спільнотою кваліфікуються як акт геноциду. 
Розв’язана у 2014 р. війна супроти України, анексія частини її території, 
збереження відкритих ліній збройного протистояння і терору проти ци-
вільного населення — продовження все тієї ж імперської політики політич-
них репресій та силового загарбання чужих територій. І, з неприхованим 
цинізмом, практично одразу після окупації Криму, В. Путін оприлюднює 
свій указ, пов’язаний із заходами по реабілітації народів, депортованих з те-
риторії півострова в травні-червні 1944 р., причому також додав до цього 
переліку ще й німців, депортованих, як відомо, трьома роками раніше [23]. 
Указ цей — сміховинний, і наскрізь лукавий. Він містить всього два пункти, 
з яких другий — про набуття його, указу, чинності з часу оприлюднення. 
А в першому пункті — чотири підпункти: про історичну справедливість, про 
облаштування репатрійованих, про відродження національно-культурних 
автономій та, наостанку, про «відзначення» ювілейної дати — 70-річчя де-
портації цих народів. Маємо перед собою зразок класичної агітки, в якій 
не міститься ні йоти правди, але лунають лише переможні сурми над по-
доланим і понівеченим супротивником, зневаженим сім десятиліть тому, 
і загнаним в оновлене імперське ярмо нині. Кримські татари, подолавши 
всі жахи радянської депортації, зуміли повернутися на рідну землю, але 
й тут до них знову з’явився непроханий гість — узурпатор не може існувати 
без жертви. Найвищий представницький орган народу –Меджліс, змуше-
ний працювати в еміграції, патріоти кинуті до в’язниць, юнаки рекрутова-
ні до окупаційної армії, громадсько-культурне життя знову перемістилося 
у підпілля. А московські пропагандисти з поліцейської академії навпере-
бій заклинають: президентський указ «є найважливішим актом для сучас-
ної Росії щодо відновлення історичної і політичної справедливості» (!?) 
[24, с. 37].

Натомість, об’єктивна оцінка політики російської влади щодо ре-
абілітації депортованих народів засвідчує неспроможність і небажан-
ня здійснювати будь-які позитивні кроки в цьому напрямку. Відповідну 
заяву, наприклад, оприлюднила партія «Яблуко» у зв’язку з 26 річницею 
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ухвалення закону РСФСР «Про реабілітацію репресованих народів»: «На 
сьогоднішній день — мовиться в преамбулі, — невиконаними залишаєть-
ся більшість статей Закону…» [25]. А далі — аргументований перелік: всу-
переч ст. 1 Закону, не визнані незаконними і злочинними всі репресивні 
акти СРСР, всупереч ст. 3 — не забезпечене повноцінне повернення репре-
сованих, всупереч ст. 4 — допускається публічне приниження репресова-
них народів, всупереч ст. 9 — не компенсовані збитки, всупереч ст. 11 — не 
здійснена культурна реабілітація, всупереч ст. 12 — не всі репресивні акти 
втратили свою юридичну силу і продовжують використовуватися чинов-
никами тощо. Інакше кажучи, єльцинська гучна спроба в бурхливі рево-
люційні дні перебудови дати шанс Росії зробити хоча б найменший крок 
у напрямку спокути і морального прощення, була притлумлена і спуще-
на «на гальмах», закинута в архів як непотріб або неоплачений борговий 
вексель. Для нової імперської політика визнання своїх помилок чи огріхів 
було б завеликою і непотрібною розкішшю: Росія знову взялася за свою-не-
свою справу — вчити всіх, як слід жити, і примушувати це робити, бажають 
вони цього, чи ні. При цьому, як зазначають аналітики, сучасна російська 
влада оцінює політичні репресії в СРСР не з точки зору сучасного міжна-
родного права, а «з позиції антиконституційних норм і документів органів 
влади радянської держави тоталітарного періоду, які слугували підставою 
для масових репресій» [26, с. 139], тим самим вважаючи їх законними. ). 
Але кремлівська влада навіть не вибачилася за вчинені злочини: оцінили 
все скоєне як тимчасові негаразди тієї чи іншої сторінки історії, зумовле-
ні ситуативними труднощами во ім’я великих ідеалів, і зняли з порядку 
денного.

Головна причина подібного стану речей — глибинна спадкоємність 
сучасної РФ з усіма попередніми державно-політичними утворами, ко-
трі існували в межах і на принципах тотального контролю над підвлад-
ними народами та ресурсами. Історична вервечка держав в ряду Золота 
Орда — Московське царство — Російська імперія — СРСР і — нині — РФ, не-
змінно утверджувала примат влади над людиною, верховенство волі над 
законом, абсолютизм над свободою. Не випадково І. І. Гарін, відомий вче-
ний і письменник, в своєму фундаментальному десятитомнику «Йєхуїзм», 
використав відомий алегоричний персонаж «йєху» з твору Джонатана 
Свіфта «Мандри Гуллівера» для означення того стану, до якого зводять 
кожну людину ці режими. А стан цей — зомбованість, духовна убогість, не-
нависть до ближнього, зневага до страждань, агресія, зверхність т. д. і т. п. 
З доведеною до такого стану масовою свідомістю, влада може використо-
вувати — і робить це — людські спільноти об’єктами власних маніпуляцій і 
використовує плоди таких дій для втілення своїх будь-яких утопій та боже-
вільних видінь. Порівнюючи посткомуністичну Росію з попередньою систе-
мою, дослідник зауважує, що вона перейняла «президентів-мікро-йосифо-
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віссаріоничів, за сумісництвом шарикових». І стверджує: «Воістину треба 
бути сліпим і глухим, до того ж з дитинства міцно «затурканим», щоб не ро-
зуміти очевидного: ні–чо–го не змінилось — ті ж «вірні ленінці» на тих 
самих ледь-ледь перефарбованих місцях продовжують те ж паскудство, 
але в більших масштабах: ще більше грабування-затуркування того ж не-
щасного (тоталітарного) народу і той же нещасний (тоталітарний) народ, 
що терпить «спадкоємців; та ж закамуфльована під «свободу слова» про-
паганда «справедливої війни» з «бандитами і терористами», той же бісну-
ватий шовінізм і ксенофобія, те ж людиноненависництво, той же «власний 
шлях», з якого «народ не зверне», та ж «велика вітчизняна», ті ж шкільні 
підручники історії і та ж армія «вірних Русланів» від науки, які мало чим 
відрізняються від карателів із загороджувальних загонів» [27, с. 6].

Про фантомність та ефемерність реабілітаційних зусиль центральної 
влади Росії свідчить, бодай, порівняльне співставлення чисельності депор-
тованих спільнот, з одного боку, та кількості тих, хто повернувся на свою 
батьківщину назад, — з іншого Повернутися назад на свою історичну бать-
ківщину вдалося ліченим етносам (кримські татари, чеченці, калмики 
та деякі інші), причому з реальними і потенційними втратами своєї чисель-
ності, котрі сягали 80–90% від їхньої вихідної чисельності. Представники 
ж німецької спільноти пунктом повернення взагалі обрали батьківщину 
своїх предків — ФРН. Втім, в усіх випадках, сучасна РФ як правонаступницz 
самого суб’єкта злочину, тобто СРСР, не взяла на себе ніяких ні політико-
правових об’єктивних оцінок, ні моральних покаянь, ані практичних 
зобов’язань щодо повноцінної реабілітації репресованих народів.

Висновки
Невід’ємною складовою російської політики геноциду була ідеологія 

і практика депортації, тобто примусове виселення з місця постійного про-
живання народів, окремих груп осіб чи певної сукупності громадян, спричи-
нене існуючою владою і здійснюване насильницьким шляхом. Стратегічна 
орієнтація на загарбання чужих земель та хижацьке використання люд-
ських і природних ресурсів, супроводжувалась довільним ставленням 
до поневоленого населення як дармового потенціалу власного зміцнення 
та зростання. В Російській імперії масової депортації зазнавали українці, 
поляки, ногайці, вірмени, греки, євреї та інші етноси, представники різних 
конфесій, зокрема, старообрядці, греко-католики, протестанти тощо. СРСР 
здійснював злочини депортації проти етнічних спільнот населення прак-
тично всіх прикордонних територій держави, неугодних соціальних, ста-
нових, культурних та релігійних страт і «прошарків» суспільства, довільно 
виокремлених організацій, об’єднань, союзів, спілок та інших фантомних 
«антирадянських» угрупувань.
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Масові депортації визначались потребами самозбереження тоталі-
тарного режиму. Політичні чинники поставали з необхідності упередження 
можливих потенційних проявів суспільного чи національного невдоволен-
ня та опору, позбавлення тих чи інших опозиційних течій соціального під-
ґрунтя, здійснення запрограмованої структуризації суспільства. Ідеологічна 
складова передбачала форматування соціуму за принципами догматичних 
стандартів і стереотипів, його своєрідну гомогенізацію з невпинним зомбу-
вання та уніфікацією особистостей, що передбачало їхній відрив (включно 
з фізичним) від традиційних цінностей та моралі. Економічний ефект від 
здійснення депортації досягався завдяки використанню дешевої, а в біль-
шості випадків — дармової, робочої сили, створенні різноманітної інфра-
структури та мережі видобувних та виробничих об’єктів для отримання ви-
годи від окупованих територій. Обґрунтування ж самих фактів депортації 
здійснювалося не на підставі нормативно-правових норм, а з посиланням 
на суспільну доцільність подібних дій. При цьому аргументи вишукувались 
у сфері потенційної можливості вчинення таких дій, а не їх реального здій-
снення. Революційна доцільність зневажала основні права і свободи лю-
дей, котрим інкримінувались зрадництво, бандитизм, соціальна чужість, 
антирадянщина і т. д. і т. п.

Сучасне міжнародне право визначає явище депортації як злочин 
геноциду. Подібна оцінка притаманна також і законодавству низки євро-
пейських пострадянських держав, зокрема і України. В часи розпаду СРСР, 
певні кроки в цьому напрямку намагалось зробити і керівництво РСФСР, 
однак з проголошенням РФ правонаступницею союзної держави, такі зу-
силля були припинені повністю. В нинішніх умовах в РФ відсутня політико-
правова і моральна оцінка вчинених злочинів, не здійснена об’єктивна 
оцінка причин і наслідків масових репресій, реабілітація депортованих на-
родів вчинена частково або не здійснена зовсім, низка нормативних актів 
радянського періоду щодо обмеження прав і свобод не виведена із проце-
суального вжитку тощо. Понад те, агресивні дії сучасної Росії проти неза-
лежних держав, зокрема Молдови, Грузії, Сирії, Лівії і, особливо, України, 
стали визначальним чинником нових хвиль вимушеної міграції значної 
кількості населення цих країн, що супроводжувалось значними людськи-
ми, моральними та матеріальними втратами. Все це накладає на світове 
співтовариство особливу відповідальність щодо здійснення дій різнома-
нітного чину (політичних, правових, економічних та ін. ) по стримуванню 
злочинних дій країни-агресора та виробленню необхідних умов та вимог 
по невідворотності покарання за вчинені злочини представниками путін-
ського режиму.
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Abstract
The aim of the article is to identify the ideological and cultural prerequi-

sites for gender equality in society. Politics is the central battlefield of the social 
struggle for the rights of all gender groups, but in modern Ukraine the main gen-
der group that has a real chance to achieve significant success in this struggle is 
women. This is evidence of the unfinished struggle for gender rights and gender 
equality in Ukraine. This struggle is an integral part of the liberalization of pub-
lic life, which is rightly associated with the European dimension of Ukrainian 
national identity.

Bringing the level of social institutions closer to similar European mod-
els, on the one hand, has an integral part of achieving gender equality, on the 
other hand — it is necessary to achieve all other types of equality of Ukrainian 
citizens in their political rights. The issue of gender equality is most vulnerable 
when radical, fundamentalist attitudes are on the rise in society.

The democratic legal system of regulation of public life, which impartially 
ensures the observance of individual rights and freedoms of members of any com-
munities and gender identities, is attacked both by supporters of traditional re-
ligious values   and by representatives of the secular authoritarian system. In the 
case of Polish women’s protests, gender equality has become hostage to temporary 
political expediency in alliance with religious church interests, and in Ukraine, 
despite a favorable legal background, gender equality is hampered by a mixture of 
authoritarian pasts with a corrupt oligarchic political selection system.

Key words: gender, worldview, human rights, gender equality, 
feminism.
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ҐЕНдЕРНА РіВНістЬ тА соЦіАЛЬНЕ 
РЕГуЛЮВАННя сусПіЛЬНоГо жИття: 

ФіЛосоФсЬКЕ осмИсЛЕННя

Метою статті є виявити світоглядні та культурні передумови дотри-
мання ґендерної рівності у суспільстві. Політика виступає як центральне поле 
суспільної боротьби за права усіх гендерних груп, однак у сучасній Україні 
основною гендерною групою, яка має реальні шанси досягнути суттєвого 
успіху в цій боротьбі є жінки. Це є свідченням незавершеної боротьби за ген-
дерні права і ґендерну рівність в Україні. Ця боротьба є невід’ємною складо-
вою лібералізації суспільного життя, який небезпідставно пов’язується з єв-
ропейським виміром української національної ідентичності.

Наближення рівня соціальних інститутів до аналогічних європей-
ських зразків, з одного боку, має своєю невід’ємною складовою досягнення 
ґендерної рівності, з іншого боку — необхідним є досягнення також усіх ін-
ших видів рівності громадян України у їхніх політичних правах. Питання 
ґендерної рівності виявляється найбільш уразливим за умов, коли у сус-
пільстві посилюються радикальні, фундаменталістські настрої.

Демократичну правову систему регуляції суспільного життя, яка неупе-
реджено забезпечує дотримання індивідуальних прав і свобод представників 
будь-яких спільнот і ґендерних ідентичностей, атакують як зі сторони прихиль-
ників традиційних релігійних цінностей, так і зі сторони представників світської 
авторитарної системи. У випадку польських жіночих протестів ґендерна рівність 
стала заручницею тимчасової політичної доцільності у союзі з релігійними цер-
ковними інтересами, а в Україні, незважаючи на сприятливе законодавче тло, 
розвитку ґендерної рівності заважає суміш залишків авторитарного минулого 
з корупційно-олігархічною системою відбору діючих осіб політичного життя.

Ключові слова: ґендер, світогляд, права людини, ґендерна рів-
ність, фемінізм.
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Вступ
Сучасну лібералізацію вітчизняного суспільного життя небезпідстав-

но пов’язують з європейським виміром української національної ідентич-
ності і прагненням, зрештою, наблизити рівень розвитку українських соці-
альних інститутів до аналогічних європейських зразків. Чітко визначений 
політичний вектор до такої лібералізації визначає неодмінною складовою 
цього процесу визнання і дотримання рівності прав представників різних 
груп населення нашої держави, стратифікованих, зокрема, за ґендерними 
ознаками. Ґендерна рівність являє собою частковий випадок більш загаль-
ного комплексу як природних прав і свобод людини, так і її політичних 
можливостей як громадянина. Тож будь-яка демократична держава не має 
оминати проблеми, окреслені відносинами статей, передусім проявів сек-
сизму і нерівності у доступі до соціально-політичного життя. Особливо не-
безпечною є нерівність, оскільки певні групи населення, не тільки жінки, 
але й особи чоловічої статі з груп сексуальних меншин, традиційно перебу-
вають у тіні суспільства і все ще не отримують рівних можливостей доступу 
до політичного життя. Проте, здавалося б, очевидний шлях просвітництва 
щодо ґендерної рівності прав через різні медіа, одночасно зі створенням 
правового підґрунтя на загальнодержавному законодавчому рівні для ре-
алізації цих прав і позитивних дій для запобігання ґендерній дискриміна-
ції, виявляється не настільки ефективним, як очікувалося. Найбільш ви-
разно ці проблеми проявляють себе у сфері політичного життя, навколо 
якої зосереджена основна частка зусиль ґендерних активістів та активіс-
ток. Результати представництва жінок в українських органах законодавчої, 
виконавчої і суддівської гілок влади, якщо й представляють статистичне 
зростання, то виглядає воно на рівні косметичних змін, які ще не позначи-
ли радикального зламу ситуації у напрямі стабільного утвердження ґендер-
ної рівності у політичній сфері України. І це мова навіть не йде про пред-
ставників ЛГБТ-спільноти, а про доволі «традиційну» проблему рівності 
прав жінок і чоловіків. Тому видається доцільним вийти за межі виключно 
політичного і дослідити світоглядні та культурні передумови дотримання 
ґендерної рівності у суспільстві.

Методи дослідження
Матеріалом для аналізу культурних практик та політичних знань 

стали елементи суспільно-політичного життя України і деяких європей-
ських країн, досліджені крізь перспективу культурної компаративістики. 
Але головною підставою для узагальнення і концептуального погляду 
на ґендерний аспект політики постають ідеї Мішеля Фуко щодо способів 
виробництва знань, які взаємопов’язані з безособовою системою влади і 
переважно відтворюють владні механізми панування як власний дискурс 
[7].
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Результат (виклад основного матеріалу)
Питання ґендерної рівності, що бере свій початок у історичній фор-

мі феміністичної боротьби за рівність прав жінок і чоловіків у соціально-
економічній царині, насамперед, за рівну оплату праці та рівний доступ 
до політичного життя, на сьогоднішній день перетворилося на бороть-
бу за досягнення рівності у правах між будь-якими групами населення, 
з урахуванням відмінностей між ними, а значить, якщо не дійсно наяв-
ної, то потенціально можливої дискримінації за ознаками раси, віку, по-
стколоніальної ідентичності, сексуальної тощо. Підґрунтям для поширен-
ня специфічного емансипаційного руху, який розпочав фемінізм, і що є 
практично загальновизнаним фактом, стала теорія визвольної класової 
боротьби Карла Маркса. Хоча, згідно з Карлом Марксом, політична еман-
сипація — це класова економічна боротьба, проте специфічність подання 
його ідей, з акцентом на практичному боці їхньої реалізації, створила «по-
тужний імпульс» для розгортання різноманітних варіацій досягнення со-
ціальної справедливості, про що детально написав український дослідник 
Михайло Бойченко [1].

Незважаючи на плідну практичну діяльність країн західноєвропей-
ської культури (Велика Британія і США, у тому числі) за досягнення біль-
шої видимості у публічному просторі членів ЛГБТ-спільноти і надання 
можливості представникам бувших колоній активно брати участь у роботі 
парламентів та ставати членами урядів своїх країн-метрополій, найбільш 
запекла боротьба все ще розгортається навколо конфліктного жіночого і 
чоловічого рівноправ’я. Причиною хвилеподібних загострень ґендерних 
протистоянь і феміністичних протестів все ще стає репродуктивна функція 
жіночого тіла і ті обмеження, які вона може спричинити на шляху політич-
ної чи професійної кар’єри жінки. Прикладом нещодавнього загострення 
стають протести проти посилення законодавства щодо легальності абортів, 
так званий «страйк жінок» у сусідній Польщі, яким позначилися жовтень 
та листопад цього року. Наступ на болісну точку польських жінок і частини 
польських молодих чоловіків у світській країні, де працює система охорони 
здоров’я, існує доступ до якісних контрацептивів, на тлі пандемії коронаві-
русу виглядає обумовленим не стільки моральними турботами щодо збере-
ження нації та деякої системи цінностей, як ідеологічними популістськими 
кроками, які переслідують більш прагматичні цілі.

Польська філософиня Агата Бєлік-Робсон в інтерв’ю впливовому 
польському щотижневику заявила, що зміна законодавства щодо абортів 
не через парламент, а за допомогою Конституційного суду, який лояльний 
до радикальної польської партії «Право і справедливість» (не ми єдині!), 
є спробою цієї партії посилити власні позиції на майбутніх виборах за до-
помогою церкви, вплив якої на населення залишається значним, з одного 



ISSN 2415-881X    Politology Bulletin, Issue 84 (2020) 

76

боку, а з іншого, неприйнятні для Євросоюзу і раціональної правової сис-
теми зміни у законодавстві свідчать про «повільний невидимий поліксит 
(Polexit — гіпотетичний вихід Польщі з європейської спілки, за аналогією 
з Brexit)», у концепцію якого кладеться праворадикальна риторика бороть-Brexit)», у концепцію якого кладеться праворадикальна риторика бороть-)», у концепцію якого кладеться праворадикальна риторика бороть-
би з ЛГБТ-спільнотами, ґендерною рівністю і абортами, у тому числі [10].

Правове регулювання суспільного життя, яке спирається на незалеж-
ну систему правосуддя — породження правової традиції західної культури, 
підтвердження чому є дійсна «Стратегія ґендерної рівності Ради Європи» 
[5]. Така система хоча й видається найкращим шляхом для досягнення со-
ціальної справедливості і дотримання індивідуальних прав і свобод людей, 
зокрема, прав на ґендерну рівність та самоідентифікацію, зустрічає спро-
тив з боку інших світоглядних систем, які також являються джерелами со-
ціальної регуляції, завдяки власним цінностям і культурним практикам. 
Найбільш впливова — це релігія. Не випадково, польські протести проти 
посилення обмежень доступності абортів у 2020 році перекинулися у бу-
дівлі костелів, служителі яких схвально відреагували на ці обмеження.

З точки зору релігійних вірувань, зокрема християнських, стерео-
типне упередження, яке дискредитує фемінізм — це начебто легковажне 
ставлення прихильниць фемінізму до абортів [11, с. 25–26]. Саме це питан-
ня, зрештою, виходить на визнання цінності індивідуального життя як ще 
несформованого у лоні жінки, так і життя самої жінки, яка вимагає права 
самостійно обирати і вирішувати питання власної сексуальності і дітона-
родження. У дискусії навколо легальності абортів на вимогу до 12 тиж-
ня терміну вагітності збігаються багато суспільно важливих і дражливих 
точок, які стосуються різних, часто конкурентних сфер суспільного жит-
тя не тільки релігійних, але й медицини, освіти, неупередженої правової 
системи тощо. Позиція фемінізму полягає у запобіганні абортів, що обу-
мовлюється рівним доступом до контрацепції та широкій просвітницькій 
діяльності щодо її застосування. Такі кроки на державному рівні повинні 
позитивно вплинути на статистику абортів, мінімізувавши незаплановану 
вагітність як наслідок сексуального життя. Проте такі заходи мають справу 
з раціональним мислення і раціональними діями, що не надто популярно 
серед населення будь-якої країни. Набагато легше, використовуючи пра-
ворадикальну риторику, яка апелює до стереотипів і фундаменталістських 
гасел, провадити боротьбу з «вітряними млинами», демонізуючи питання 
ґендеру та сексуальних меншин.

Нещодавні події у нашого західного сусіда, які викликані рішенням 
Конституційного суду республіки Польща, яскраво підтверджують харак-
терні риси глобальних трендів політичного життя — зростання суспільного 
впливу популістів, політична гра на соціальних упередженнях та загальна 
радикалізація риторики політичних лідерів. Світові тенденції суспільно-
політичного життя у другому десятилітті двадцять першого століття 
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окреслив американський філософ-футуролог Френсіс Фукуяма, зазначив-
ши, як різко змінилася політика і як це позначилося на ліберальних демо-
кратичних інституціях. Він констатував загальних рух держав до посилен-
ня національного суверенітету, так би мовити «неліберальної» демократії. 
Низка країн, серед яких Польща, «відкотилися до авторитарних режимів» 
[8, с. 19]. Хоча традиційно політичні партії, які дотримуються лівих ідеоло-
гій хочуть більше рівності, а праві — більше свободи, то у другому десятиліт-
ті ліві переймаються питаннями ідентичності взагалі, як ґендерної рівності 
чи постколоніальних політик досягнення рівного доступу до політичного 
життя, а праві переосмислили себе як патріотів, що захищають традиційну 
національну ідентичність, часто пов’язаною з релігією чи расовими питан-
нями [8, с. 20]. Що й спостерігаємо у суспільному житті різних країн.

Зазначені тенденції не оминули Україну, але мають свої особливос-
ті, обумовлені світоглядними і культурними нормами, які циркулюють 
на території нашої країни. Формально в країні діє демократична система 
і правове регулювання, яке інколи потерпає від корупції. Амплітуда при-
хильності і відхилення від демократичних цінностей, прагнення корінних 
політичних змін чи замирення з неможливістю побудови реальної демо-
кратії, де можлива безпечна реалізація ґендерної рівності і самоідентифі-
кації, здається співпала зі світовими тенденціями. Проте відсутність справ-
жніх ідеологічних партій ускладнює виокремлення трендів суспільного 
розвитку. Безперечно те, що позиції церков і релігійних рухів все ще не 
здатні конкурувати з менталітетом, який сформувався в результаті деся-
тиліть функціонування радянського авторитарного режиму, де не існува-
ло ніякої принципової ґендерної різниці у концепті «радянська людина», 
який позначав її передусім як гвинтик безособової бюрократичної системи 
влади. Апеляція до релігійного світогляду не допомогла одному з канди-
датів отримати перемогу у президентських виборах 2019 року. Перемогу 
отримав кандидат з популістським гаслами, побудованими на стереотипах 
та принципі простого рішення складної ситуації через пошук «цапа відбу-
вайла». Такою ж є і нинішня внутрішня політика, а ґендерні упередження 
і питання, які могли б підсилити, чи навпаки, зашкодити рейтингам, прак-
тично не мають значення ні для влади, ні для населення, яке її обирає (де-
тальний аналіз у Т. Марценюк і С. Оксамитної [2]). Порівняння цих даних, 
а також даних 2019 року [3] з даними 2014 року, представленими у стат-
ті В. Никифоренко та А. Лобанової [4] показує, що принципових зрушень 
у вирішенні питань гендерної рівності в українській політиці не відбуло-
ся до 2020 року, коли нарешті повноцінно не запрацювала ґендерна кво-
та на місцевих виборах. Однак, ця квота працює лише для дещо штучного 
збільшення жіночого представництва у списках політичних сил, які йдуть 
на вибори. Ситуація радикально зміниться, коли хоча би у окремих полі-
тичних силах ця квота почне працювати щодо осіб чоловічої статі. Знову 
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ж таки — тут і досі ще дуже далеко до повноцінного представництва осіб 
ЛГБТ-спільноти, про що свідчать останні соціологічні дослідження, які ві-
дображають ставлення в Україні до видів дискримінації та шляхи її мож-
ливого подолання [9].

Радикалізація політичної риторики більшою мірою стосується пред-
ставників ЛГБТ-спільнот і проявляється як обсценні та некоректні вислов-
лювання низки політиків неідеологічних угрупувань, а також маргіналь-
них правих щодо європейських демократичних цінностей як содомітських 
цінностей («гейропа»), які підсилюють гомофобські стереотипи та настрої. 
Щодо жіночого і чоловічого рівноправ’я, то формальна законодавча діяль-
ність [6] підтримує ґендерну рівність, зокрема впровадженням ґендерних 
квот у новому виборчому законодавстві. Але чи стане доступнішим полі-
тичне життя у країні, в якій партії формуються за ознакою персональної 
лояльності до її лідера, не важливо, чоловіка чи жінки, або ж до непубліч-
ного власника-олігарха? До речі, питання легальності абортів в Україні 
взагалі знаходиться поза межами політичного дискурсу, за винятком дея-
ких маргінально-радикальних партій. Це свідчить, що культурно-історичні 
обставини в Україні складалися таким чином, що репродуктивне здоров’я 
жінки не ставилося у пріоритет державною політикою минулих авторитар-
них режимів. Але й не залишилося в сучасній Україні також і відчутного 
впливу релігійних вірувань, що підносили б цінність жінки-майбутньої 
матері. А нові, постконвенційні і універсалістські цінності поваги до життя 
також не укорінилися на достатньому рівні. Як свого часу ірландські жінки 
мандрували до сусідньої країни на аборт, так нині польські пані нерідко ко-
ристуються послугами українських медиків. Авторитаризм та нелібераль-
ність щодо прав і свобод людини можуть мати різне походження і реалізо-
вуватися у різних соціальних і політичних обмеженнях.

Однак, спільним залишається одне: упослідження у правах — яких 
би форм воно не набувало є загрозою як для демократичної політико-
правової системи, так і корупцією демократичної культури суспільства, 
у якому таке упослідження квітне. Чим більш догматичним є неприйняття 
прав окремих меншин, тим більш радикальною є така загроза. Одним із 
типових для сучасної України таким упослідженням є обмеження у правах 
гендерних меншин. Таке обмеження має певні корені у все ще традиційно-
му у багатьох своїх проявах світогляді українських громадян, з одного боку, 
а також з іншого боку — у насаджуванні культури нетерпимості і протидії 
політичному просвітництву. Такі насаджування і протидія характерні для 
сучасної масової культури в Україні, яка знаходить нерідко свою підтрим-
ку з боку схильних до використання авторитарних методів політичних сил 
та деяких олігархічних вітчизняних політичних гравців. Чим більш нео-
свіченим і нетерпимим є електорат, тим легше він піддається штучному 
розколу і подальшому маніпулюванню. Ґендерна тема виявилася однією 



Політологічний вісник, 84 (2020)

79

з найбільш зручних для таких маніпуляцій, оскільки в ній чи не найлегше 
поєднувати застарілі передсуди і забобони з новітніми технологіями тро-
лінгу, булінгу та іншими засобами стигматизації та маргіналізації політич-
них опонентів.

З іншого боку, як справедливо зауважує американська дослідниця 
і борчиня за ґендерну рівність белл хукс (Глорія Уоткінс), політична бо-
ротьба представників фемінізму за гендерну рівність є водночас боротьба 
за ґендерні права усіх ґендерних груп — і не лише традиційно орієнтова-
них жінок, але й традиційно орієнтованих чоловіків, які теж часто потер-
пають від культурних патріархальних стереотипів [11, с. 68]. Адже боротьба 
за ґендерну рівність не може бути спробою наділити ґендерними привіле-
ями одну групу, оминаючи інтереси іншої ґендерної групи.

Висновки
Отже, питання ґендерної рівності виявляється найбільш уразли-

вим за умов, коли посилюються радикальні, фундаменталістські настрої. 
Демократичну правову систему регуляції суспільного життя, яка неуперед-
жено забезпечує дотримання індивідуальних прав і свобод представників 
будь-яких спільнот і ґендерних ідентичностей, атакують як зі сторони при-
хильників традиційних релігійних цінностей, так і зі сторони представни-
ків світської авторитарної системи. У випадку польських жіночих протес-
тів ґендерна рівність стала заручницею тимчасової політичної доцільності 
у союзі з релігійними церковними інтересами, а в Україні, незважаючи 
на сприятливе законодавче тло, розвитку ґендерної рівності заважає суміш 
залишків авторитарного минулого з корупційно-олігархічною системою 
відбору діючих осіб політичного життя.

Наближення рівня соціальних інститутів до аналогічних європей-
ських зразків, з одного боку, має своєю невід’ємною складовою досягнення 
ґендерної рівності, з іншого боку — необхідним є досягнення також усіх ін-
ших видів рівності громадян України у їхніх політичних правах.

Список посилань
Бойченко М. І. (2018) З Марксом: за Марксом і проти Маркса.1.
Філософська думка. № 2. С. 68–70.
Марценюк Т. О., Оксамитна С. М. (2019) Громадська думка щодо2.
гендерних квот та жінок у політиці в Україні. Наукові записки
НаУКМА. Соціологія. Т. 2. С. 3–15.
Національне опитування з питань рівності між чоловіками3.
та жінками в Україні. (2018). Липень 2018. Офіс Віце-прем’єр-
міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України Іванни Климпуш-Цинцадзе. URL: https://www. kmu. 
gov. ua/storage/app/media/17-presentation-2018/29.22.2018 (дата 
звернення 10.02.2020).



ISSN 2415-881X    Politology Bulletin, Issue 84 (2020) 

80

Никифоренко В. Г., Табанова А. І. (2014) Гендерна рівність4.
в Україні: проблеми та шляхи удосконалення. Вісник соціально-
економічних досліджень. Вип. 2 (53), 218–225.
Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018–20235.  (2018)
/ пер. українською мовою за сприяння проєкту «Свобода медіа
в Україні». Страсбург: Рада Європи, 57 с.
Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні6. .
(2012) Закон України. Режим доступу: https://zakon. rada. gov. 
ua/laws/show/5207–17#Text (дата звернення: 10.02.2020).
Фуко М. (1998) Наглядати й карати: народження в'язниці /7.
Пер. з фр. П. Таращук. К.: Основи, 392 с.
Фукуяма Ф. 8. Ідентичність. Потреба в гідності й політика
скривдженості / пер. З ан. Т. Сахно. Київ: Наш формат, 2020.
192 с.
Що українці знають та думають про права людини. Оцінка9.
змін. (Загальнонаціональне опитування проведене Фондом 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва URL: https://dif. 
org. ua/uploads/pdf/17527 50785fd209f785d5b3.14537781.pdf (дата 
звернення: 10.02.2020).
Bielik-Robson: Pseudoorzeczenie pseudo-Trybunału w sprawie abor-10.
cij to kolejny krok do polexitu: [інтерв’ю з філософинею Агатою 
Бєлік-Робсон про жіночі протести у Польщі проти заборони 
абортів] / przeprowadziła wywiad Renata Kim. Newsweek Polska, 
44/2020. URL: https://www. newsweek. pl/polska/polexit-i-wojna-
kulturowa-czy-temat-aborcji-moze-obalic-pis/pq6mqrc (дата звер-
нення 10.02.2020).
Bell hooks. 11. Feminism is for everybody: passionate politics.
Cambridge: South end Press, 2000. 123 p.

References
Boichenko M. I. (2018) With Marx: after Marx and against Marx.1.
Philosophical thought. № 2. Pp. 68–70. [In Ukrainian].
Martsenyuk T. O., Oksamytna S. M. (2019) Public opinion on gender2.
quotas and women in politics in Ukraine. Scientific notes of NaUKMA.
Sociology. V. 2. Pp. 3–15. [In Ukrainian].
National survey on equality between men and women in Ukraine3. .
(2018). July 2018. Office of the Vice Prime Minister for European and 
Euro-Atlantic Integration of Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze. 
URL: https://www. kmu. gov. ua/storage/app/media/17-presenta-
tion-2018/29.22.2018 (access date 10.02.2020). [In Ukrainian].



Політологічний вісник, 84 (2020)

81

Nikiforenko V. G., Tabanova A. I. (2014) Gender equality in Ukraine:4.
problems and ways to improve. Bulletin of socio-economic research.
V. 2 (53), 218–225. [In Ukrainian].
Gender Equality Strategy of the Council of Europe for 2018–20235.
(2018) / trans. in Ukrainian with the assistance of the Freedom of the
Media in Ukraine project. Strasbourg: Council of Europe, 57 p. [In
Ukrainian].
On the principles of preventing and combating discrimination in6.
Ukraine. (2012) Law of Ukraine. Access mode: https://zakon. rada. 
gov. ua/laws/show/5207–17#Text (access date: 10.02.2020). [In 
Ukrainian].
Foucault M. (1998) 7. Discipline and Punish: the Birth of the Prison /
trans. from Fr. by P. Tarashchuk. K.: Osnovy, 392 p. [In Ukrainian].
Fukuyama F. Identity. The need for dignity and the policy of resent-8.
ment / trans. from eng. by T. Sakhno. Kyiv: Our Format, 2020. 192 p.
[In Ukrainian].

9. What Ukrainians know and think about human rights. Assessment 
of changes. (National poll conducted by the Ilko Kucheriv 
Democratic Initiatives Foundation) URL: https://dif. org. ua/
uploads/pdf/1752750785fd209f785d5b3.14537781.pdf (access date: 
10.02.2020).
Bielik-Robson: Pseudoorzeczenie pseudo-Trybunału w sprawie abor--Robson: Pseudoorzeczenie pseudo-Trybunału w sprawie abor-Robson: Pseudoorzeczenie pseudo-Trybunału w sprawie abor-: Pseudoorzeczenie pseudo-Trybunału w sprawie abor-Pseudoorzeczenie pseudo-Trybunału w sprawie abor- pseudo-Trybunału w sprawie abor-pseudo-Trybunału w sprawie abor--Trybunału w sprawie abor-Trybunału w sprawie abor-łu w sprawie abor-u w sprawie abor- w sprawie abor-w sprawie abor- sprawie abor-sprawie abor- abor-abor-10.
cij to kolejny krok do polexitu: [interview with philosopher Agatha 
Belik-Robson about women’s protests in Poland against abortion 
ban] / przeprowadziła wywiad Renata Kim. Newsweek Polska, 
44/2020. URL: https://www. newsweek. pl/polska/polexit-i-wojna-
kulturowa-czy-temat-aborcji-moze-obalic-pis/pq6mqrc (access date: 
10.02.2020). [In Polish]
Bell hooks. (2000). 11. Feminism is for everybody: passionate politics.
Cambridge: South end Press, 123 p.

Стаття надійшла до редакції 23.03.2020 р.

©   Шевченко З. В., 2020 



ISSN 2415-881X    Politology Bulletin, Issue 84 (2020) 

82

UDC 378 DOI: 10.17721/2415–881х.2020.84.82-92

Oleh Krytskyi

National Medical University named after O.O. Bohomolets 
https://orcid.org/0000–0003-2684–2997

e-mail: gelovk@gmail.com

dIGITALIZATION Of mEdICINE IN CONdITIONS 
mOdERN Of SOCIETY

Abstract
The article provides a socio-philosophical analysis of trends in the digitalization 

of all spheres of human life, namely the medical field. Modern civilizational progress 
carries a number of challenges for humanity that require a response.

The author argues that this problem can be solved by investing the right amount of 
money and efforts. It is the protection of medical secrecy that should be the main goal in the 
implementation of digital medicine. Digitalization of medicine is not only a requirement of 
time, but also contributes to the effective provision of medical services. Today, paperwork 
should be a thing of the past. The transition of medical documentation to electronic format 
is one of the main tasks of digital medicine, which necessarily requires the creation of a 
digital medical platform. Thanks to it, there is a dynamic collection, in a systematic way, 
of electronic data on the patient’s health, which provides a rapid exchange of information. 
Today in Ukraine such medical information systems as — Helsi, Paracelsus, Polyclinic 
without queues, NEURON, MEDAIR, MedCore, MIA: Health, MedCar, EMCI, Selenium, 
MedCenter +, HeiTich, Lakmus, MedStar and many others which successfully join to 
e-Health MIC. As the practice of using these systems proves, they significantly optimize 
the interaction between patient and doctor, but so far these networks operate in Kyiv and 
large cities. Their implementation throughout Ukraine is a prospect. It has been proven 
that digital medicine is a process that provides interaction between doctor and patient 
through digital technologies; it is a necessary tool that removes barriers to interaction and 
communication in the global information environment. The main requirement for the 
digitalization of medicine is the optimization of people’s lives. Namely, this is the confidence 
that medical care will not just be provided in a timely manner, but can be counted on in 
real time. Another significant and important advantage of digitalization of medicine, as 
proved in the article, is the elimination of self-medication. That is, the digitalization of 
medicine can be seen as a professionalization of care that can be obtained at any time.

Key words: digital medicine, digitalization, information technologies, 
patient, telemedicine.
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ЦИФРоВіЗАЦія мЕдИЦИНИ В умоВАХ 
сучАсНоГо сусПіЛЬстВА

Резюме
У статті здійснений соціально-філософський аналіз тенденцій ді-

джиталізації всіх сфер людської життєдіяльності, а саме медичної галуззі. 
Сучасний цивілізаційний поступ несе в собі цілу низку викликів для люд-
ства, які потребують відповідного відгуку.

Медична сфера завжди була і знаходиться на передовій, оскільки саме 
тут відбувається боротьба за найдорожче — здоров’я людей. Обгрунтовано, 
що цифровізація медицини несе як безліч позитивних аспектів, так і таїть 
в собі небезпечні наслідки. Серед позитивних моментів в статті розгляда-
ються: ведення електронного документообігу — електронних карт, заповне-
ння та реалізація рецептів, листів тимчасової непрацездатності; моніторинг 
стану здоров’я пацієнта — вимірювання температури, артеріального тиску, 
рівня цукру, насиченість киснем крові тощо; телемедицина. Найбільшою 
небезпекою — є витік даних, коли конфеденційна інформація пацієнта 
може стати загально доступною. Автор доводить, що цю проблему мож-
на розв’язати шляхом вкладання відповідної кількості коштів та зусиль. 
Саме захист лікарської таємниці має поставати головною метою в реаліза-
ції цифрової медицини. Цифровізація медицини постає не тільки вимогою 
часу, а й сприяє ефективному наданню медичних послуг. Нині паперовий 
документообіг має залишитись в минулому. Перехід медичної документа-
ції в електронний формат — одне із головних завдань цифрової медицини, 
що з необхідністю вимагає створення цифрової медичної платформи. Саме 
завдяки їй відбувається динамічний набір, у систематизованій формі, елек-
тронних даних про стан здоров’я пацієнта, що забезпечує швидкий обмін 
інформацією. Нині в Україні успішно функціонують такі медичні інфор-
маційні системи як — Helsi, Парацельс, Поліклініка без черг, НЕЙРОН, 
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МЕДЕЙР, MedCore, MIA: Здоров’я, MedCar, EMCI, Selenium, MedCenter+, 
HeiTich, Lakmus, MedStar та багато інших, які приєднанні до е-Health MIC. 
Як доводить практика використання цих ситем значно оптимізує взаємо-
дію пацієнта і лікаря, але поки що ці мережі діють у Києві та великих міс-
тах. Їх впровадження по всій території України є перспективою. Доведено, 
що цифрова медицина — це процес, що забезпечує взаємодію між лікарем і 
пацієнтом за допомогою цифрових технологій; це необхідний інструмент, 
який усуває бар’єри взаємодії та спілкування у глобальному інформацій-
ному середовищі. Основною вимогою діджиталізації медицини — це опти-
мізація життя людей. А саме це впевненність в тому, що медична допомога 
не просто буде надана вчасно, а на неї можна розраховувати в реальному 
часі. Ще однією із суттєвих і важливих переваг цифровізації медицини, 
як доведено в статті, це усунення самолікування. Тобто, цифровізацію ме-
дицини можна розглядати як професіоналізацію допомоги, яку можна 
отримати в будь який час.

Ключові слова: цифрова медицина, діджиталізація, інформаційні 
технології, пацієнт, телемедицина.

Вступ
Майбутнє ще ніколи не було так близько до сьогодення. Завдяки 

революційним змінам в інформаційно-технологічній сфері відбувся стри-
бок до цифрових технологій, де подальший розвиток залежить від того 
як швидко люди спроможні освоїти та використовувати сучасні техноло-
гії. Діджитацізація покликана оптимізувати та пришвидшити комуніка-
цію, що, в свою чергу, економить час і це дозволяє вийти на новий рівень 
відносин в усіх сферах життєдіяльності суспільства, наприклад, економі-
ці, політиці. Але, цілком логічно виникає питання — де за технологіями 
людина, з її переживаннями, емоціями, болем тощо. Тому, на нашу дум-
ку, сфера медицини буде виключно використовувати сучасні техноло-
гії для поліпшення обслуговування пацієнтів, а людина та збереження її 
здоров’я — залишиться найбільшою цінністю. Саме завдяки технологіям 
людина розраховує отримати кваліфіковану сучасну медичну допомогу, 
знайти підтримку у боротьбі з хронічними захворюваннями чи професійну 
психологічну підтримку при гострих станах, коли людина не знає як реагу-
вати та діяти, коли вона стикається з цим вперше в житті. Не менш важли-
вим моментом цифровізації медицини є міжпрофесійна співпраця, що за-
беспечує моментальний обмін інформацією, підтримуку медичних рішень. 
Особливо це стало нагальним під час пандемії Covid 19, коли медики всьо-
го світу ділились методиками лікування пацієнтів. На сьогодні прийняті 
протоколи лікування та шляхи реагування на нові спалахи чи нові штами 
вірусу. В цьому аспекті цифровізація також стає в нагоді при вакцинації 
пацієнтів, створення та управління черг вакцинації тощо.
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Дослідження передбачає використання таких методів, як діалектич-
ний, герменевтичний, структурно-функціональний, аналіз, синтез, що до-
зволяють розкрити сутність процесів цифровізації медицини з позиції визна-
чення нових можливостей розвитку відносин лікар-пацієнт. Синергетичний 
підхід дозволив розглянути нові сценарії розвитку цифровізації медицини 
в контексті трансформації наукових, соціокультурних засад буття людини 
і суспільства.

Мета. Визначити сутність і основні цінності цифровізації медицини 
як атрибутивної характеристики сучасного суспільства та окреслити нові 
перспективи розвитку галузі, з огляду на виклики сьогодення.

Результати дослідження
Зміни — це завжди виклик і, можливо, страх перед новим і невідо-

мим. Проте, спільна праця і взаємодія здатні реалізововувати поставлені 
цілі. Тільки синергія держави, громадськості та бізнесу спроможні під-
тримати структурні трансформації, які дозволять всім жити та ровиватись 
в умовах цифрового світу. В цих процесах людство одночасно бере участь 
в його творенні, а також використовує його здобутки.

Нині як на глобальному, так і на локальному рівні відбуваєть-
ся усвідомлення важливості діджиталізації медицини. Зокрема при-
йнята «Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України 
на 2018 — 2020 роки», що схволена Кабінетом Міністрів України від 17 січ-
ня 2018 року № 67-р [5], ідеї цифоровізації медицини підтримують провід-
ні спеціалісти Європейської асоціації кардіологів та Асоціація кардіологів 
України.

Інтенсивного розвитку процеси діджиталізації набули в кінці ХХ сто-
ліття, а сьогодні актуалізуються, оскільки інтенсивно впроваджуються в усі 
сфери життєдіяльності суспільства. «Роль цифоровізації медицини очевид-
на. Це не просто тренд, а життєва необхідність її розвитку та ефективного 
надання послуг. Медична інформація, що базується на «медичних паперо-
вих картках» та жартах про «почерк лікарів», повинна відійти у минуле» 
[2, с. 112].

Роль цифрових технологій у медичній сфері є відчутною вже сьогод-
ні, наприклад, це телемедицина. В Україні успішно функціонують медич-
ні інформаційні системи, які підкоючені до eHealth MIC: Helsi, Парацельс, 
Поліклініка без черг, НЕЙРОН, МЕДЕЙР, MedCore, MIA: Здоров’я, MedCar, 
EMCI, Selenium, MedCenter+, HeiTich, Lakmus, MedStar та багато інших. 
За допомогою цих та інших електронних інформаційних систем можна здій-
снити електронні записи пацієнтів, як у київських поліклініках, так і, поки 
що, по іншим великим містам України. Тепер можна записатись на прийом 
до сімейного лікаря без будь-яких проблем і, що, важливо, у зручний для 
себе час; наступна перевага — електронні медичні бази даних, електронні 
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рецепти та листи тимчасової непрацездатності; використання мобільних 
додатків, зокрема My BP Control, Angina Control тощо; користування різ-
номанітними пристроями фіксації показників людини, наприклад, пульс, 
тиск, рівень цукру, рівень кисню в крові, що стало особливо актуальним на-
прикінці 2019 року; створення бази медичних даних і використання у ме-
дичній сфері штучного інтелекту.

З вище сказаного видно, що завдяки використанню новітніх інфор-
маційних технологій в медичній сфері відчутно поліпшується якість вза-
ємодії лікаря і пацієнта. Останій вже не чекає допомоги, а безпосередньо 
отримує її від свого сімейного лікаря. Пацієнт, по-перше, постійно може 
перебувати з ним на зв’язку, при цьому самостійно фіксувати свої показни-
ки, а, по-друге, це сприяє організації здорового способу життя та профілак-
тику багатьох захворювань.

Аналізуючи діяльність лікарів у розвинутих країнах світу, у ВООЗ 
прийшли до таких висновків, що кожний четвертий лікар використовує 
у своїй роботі смартфон та інші елементи цифрових технологій, у про-
цесі надання допомоги своїм пацієнтам [4, с. 159]. Тим самим у 2019 році 
ця світова організація розробила документ «Керівництво ВООЗ: рекомен-
лації щодо цифрових втручань для зміцнення системи охорони здоров’я». 
Даний документ критично оцінює докази щодо застосування цифрових 
технологій у сфері охорони здоров’я, акцентуючи увагу як на її перевагах, 
так і на недоліках. Перше, документ передбачає, врахування національних 
(регіональних) особливостей охорони здоров’я. З огляду на це, кожна кра-
їна має координувати використання цифрових технологій в своїй системі 
охорони здоров’я, при цьому залучитись як державною підтримкою, так 
і враховувати інтереси зацікавлених сторін. По-друге, необхідно не тільки 
зацікавити сторони, а й навчити їх використовувати переваги цифрової ме-
дицини, адже переважна більшість населення країн Європи старшого віку, 
яке потребує постійної медичної допомоги. Освоєння сучасних технологій 
для них є досить серйозним випробовуванням. В цьому процесі необхідно 
залучити членів сім’ї, соціальних працівників, які допоможуть освоїти су-
часні технології.

Застосування технологій у медичній сфері дозволяє нині виявити 
найбільш популярні додатки. Найбільш поширеним є програма — довідник 
лікарських засобів (33,7%), різноманітні програми з фізичними вправами 
(20,2%), програми, які допомагають відстежувати стан здоров’я (12,9%), 
програми для профілактики захворювань (10,1%) [4, с. 159].

Якщо говорити за найбільш популярні додатки серед українців то це 
Tabletki. ua. Цей додаток дозволяє покроково бронювати ліки по всіх апте-
ках в України і це одночасно лікарський довідник. Medcart 24 — поширений 
мобільний додаток, за допомогою якого можна швидко знайти потрібного 
лікаря та записатись до нього на прийом. Ще суттєвою перевагою даного 
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дадотку є те, що можна комунікувати з лікарем за допомогою відео зв’язку. 
Набув великого поширення сервіс Geo Apteka. Це база, яка включає понад 
5000 аптек України. За допомогою даного додатку можна як забронюва-
ти необхідні ліки, так і знайти їх аналоги, порівняти ціни і вибрати аптеку 
з найбільш прийнятною ціною. YOLKK — це додаток, який контролює при-
йом ліків. При цьому дадоток нагадує про час прийому ліків, надає звіт 
про закінчення запасу ліків, визначає графік та фіксує результати аналізів 
пацієнта.

Серед розглянух прикладів використання цифрових технологій 
в медичній сфері простежується тільки позитивні тенденції. Але, як ми за-
значали на початку, є і негативні. Це, наприклад, низька конфеденційність 
та висока вартість пристроїв. Але, на нашу думку, негативні аспекти можна 
мінімізувати. По-перше, кожна країна світу має своїх висококласних спе-
ціалістів у галузі цифрових технологій, саме вони мають запеспечити за-
хист пацієнтів, щоб їх дані були виключно відомі самому пацієнту і лікарю. 
По-друге, цифровізація медицини та фармацевтичної галузі має здійсню-
ватись у межах законодавства та стратегії розвитку держави, у якій впро-
ваджується електрона система охорони здоров’я. По-третє, забеспечити 
доступність допоміжних гаджетів для пацієнтів через державні програми 
закупівель або через волонтерські організації. По-четверте, використан-
ня цифрової медицини нівелює самолікування, яке часто тільки наносить 
шкоду пацієнту. По-п’яте, доступність та якість надання послуг при цьому 
не вимагають збільшення витрат на охорону здоров’я.

Отже, цифровізація медицини постає вимогою часу, адже людство 
має всі необхідні ресурси для її реалізації. Провідні країни світу, зокрема 
США та Західна Європа активно їх застосовує. Наприклад, 60% лікарень 
в Данії, Естонії, Швеції, Фінляндії використовують ІТ рішення. Україна 
впевнено крокує в цьому напрямку. «Швидкі та глибинні наслідки від пе-
реходу на «цифру» будуть можливими лише тоді, коли «цифрова» транс-
формація стане основою життєдіяльності українського суспільства, бізне-
су та державних установ, стане звичним та повсякденним явищем, стане 
нашим ДНК, нашою ключовою аджендою на шляху до процвітання, стане 
основою добробуту України» [6]. Отже, цифровізація медицини включає 
також фінансові, соціальні, професійні та технологічні аспекти. З боку 
фінансової сфери це економія коштів, за рахунок скорочення контактів 
пацієнта і лікаря, що уможливить модернізація системи надання послуг. 
У контексті соціальної сфери — це надання якісної медичної допомоги 
та консультацій. Використання цифрової медицини у лікарській професій-
ній діяльності, на нашу думку, підвищить якість надання послуг за раху-
нок мінімізації лікарських помилок, адже можна створювати консиліуми 
як в межах країни, так із закордонними фахівцями. Технологічний аспект 
передбачає впровадження медичних електронних карт, вести віддалений 
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моніторинг пацієнтів тощо. Але, разом з цим є досить суттєва проблема, 
що пов’язана з недостатнім рівнем інтеграції у єдину мережу, а також з об-
меженням підкоючення до високошвидкісного Інтернету як з боку лікарів, 
так і з боку пацієнтів.

Для пацієнта цифровізація медицини несе як позитивні зрушення 
у плані обслуговування, обстеження, так і негативні наслідки. Спочатку 
про позитивні аспекти. Безумовною позитивною стороною є, по-перше, 
запис на прийом до лікаря. По-друге, застосування технологій дозволяє 
досить швидко здійснювати огляд пацієнтів за допомогою камер, спеці-
альні датчики швидко визначають пульс, артеріальний тиск, температу-
ру тіла та частоту дихання, насиченість киснем крові, зробити ЕКГ тощо. 
«Періодична діагностика — стає онлайн-діагностикою, Інтернет речей до-
зволяє за допомогою датчиків та сенсорів здійснювати постійний моніто-
ринг стану здоров’я людини, оператори медичних і супутніх послуг та інф-
раструктури стають учасниками цифрових платформ — усе це впливає 
на якість, ефективність та функціональність системи медичної допомоги 
та супроводу громадян» [2, с. 113]. По-третє, як наслідок це пришвидшує 
встановлення діагнозу і мінімізує лікарську помилку. Також це можливість 
залучення інших спеціалістів для консультацій. По-четверте, це спрощен-
ня документообігу, де листи тимчасової непрацездатності будуть відправ-
лятися на місце роботи, а рецепти будуть спрямовані до аптек, де пацієн-
ту зручно отримати ліки. По-п’яте, більшість авторів схиляється до того, 
що цифровізація сприяє самодіагностиці. Ми би хотіли застерегти людей 
від самодіагностування та самолікування! «Цифровізація медицини пови-
нна забезпечувати взаємодію між пацієнтами, медичними працівниками 
та установами за допомогою цифрових технологій» [2, с. 113]. Отже, ґадже-
ти варто застосовувати виключно для стеження за станом свого здоров’я, 
наприклад, пульс та тиск під час фізичних навантажень тощо. По-шосте, 
після затвердження плану лікування, пацієнти переходять на дистанційне 
спілкування з лікарем. По-сьоме, ґаджети чітко будуть фіксувати та ана-
лізувати стан пацієнта в реальному часі та повідомляти коли він, напри-
клад, порушує режим харчування або курс лікування, пропускає прийом 
ліків. І, по-восьме, це застосування робототехніки під час високоточних 
операції, використання штучного інтелекту та телемедицини. «Важливим 
елементом розбудови цифрової медицини є впровадження телесистем для 
надання дистанційних медичних послуг громадянам та підтримки роботи 
лікарів, особливо в сільській місцевості» [2, с. 114].

Але разом з цими безперечно позитивними аспектами є і ціла низка 
негативних наслідків. Одним із самих небезпечних, на нашу думку, є витік 
даних, коли суто конфеденційна інформація пацієнта може стати загально 
доступною. Але ця проблема має своє розв’язання. Програмне забезпечен-
ня має бути не просто надійним, а таким, що має декілька рівнів захисту, 
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а це потребує значних витрат як матеріальних, так і людських зусиль. Саме 
захист лікарської таємниці, на наше глибоке переконання, має поставати 
головною вимогою та метою цифровізації медицини. І ще однією із пе-
решкод мажна назвати рівень недовіри з боку переважної частини насе-
лення України, особливо у старшого покоління. Ця недовіра, перш за все, 
пов’язана зі страхом оприлюднення конфнденційної інформації, яка міс-
титься в електронних медичних картках. А, по-друге, це невміння та часто 
небажання навчатись та використовувати сучасні ґаджети. Як зазначає су-
часний дослідник Демчак Н. Б, цифровізація будь-якої сфери має супрово-
джуватись довірою, але ця довіра має бути заснована на знанні, у поясненні 
алгоритмів, як це діє, хто є розробником і гарантом. «Цифровізація пови-
нна супроводжуватися підвищенням рівня довіри і безпеки. Інформаційна 
безпека, кібербезпека, захист персональних даних, недоторканість особис-
того життя та прав користувачів цифрових технологій, зміцнення та захист 
довіри у кіберпросторі є, зокрема, передумовами одночасного цифрового 
розвитку та відповідного попередження, усунення та управління супутніми 
ризиками» [1, с. 44].

Отже, впровадження цифрових технологій у медичну галузь потре-
бує прийняття відповідного законодавства, а також втілення необхідних 
розробок з боку ІТ. Серед найпопулярнійших складових систем у світі в ме-
дичний галузі є eHealth. В Україні дана система має свою структуру. Вона 
представлена такими елементами як: eZdorovya. Вона виконує функцію ад-
міністрування бази даних та контролює розробку електронної системи охо-
рони здоров’я України; наступним визначальним елементом в даній сис-
темі є Національна служба здоров’я України. Вона покликана аналізувати 
та використовувати дані для прогнозування потреб населення у медичних 
послугах. Також вона має виконувати такі функції — розробку і реалізацію 
програми медичних гарантій і здійснювати оплату закладам за медич-
ні послуги. Вагомий внесок у розвиток цифровізації медицини здійснює 
держава через Міністерство охорони здоров’я України. Саме міністрство 
має формувати політику у галузі охорони здоров’я і несе відповідальність 
за реалізацію реформ. Реалізація цього проєкту потребує фінансування і 
не тільки з державного бюджету. Тому, на наше глибоке переконання, не-
обхідно залучати приватні інвестиції. Тому бізнес також постає ключовим 
елементом в даній системі. Саме завдяки бізнесу можна швидко автомати-
зувати роботу медзакладів, реалізовувати систему страхування тощо.

З огляду на таку структуру для її продуктивного функціонування 
виокремлюють наступні етапи: по-перше, це затвердження національ-
них стандартів цифрової медицини. По-друге, це створення відповідної 
бази даних пацієнтів. Вона складається з декількох етапів — відцифруван-
ня даних медичних карт, тобто створення архівів і введення в обіг нових 
електронних медичних карт від народження. Це дійсно не легка задача, 
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оскільки між цими прикладами є досить суттєва різниця. Так на сьогод-
ні найбільш відомим є лише один приклад відцифрування повної історії 
пацієнта на національному рівні. Тому що, як ми зазначали, це неймовір-
ний об’єм опрацювання та відтворення інформації з різних джерел. Цим 
прикладом є Естонія. Саме ця держава є однією із країн, яка впродовж зо-
всім нетривалого часу (1 рік, з 2008 по 2009 рр) спромоглась створити по-
вний електронний документообіг, включаючи повну історію хвороб. Така 
швидкість обумовлена низкою об’єктивних причин. По-перше, розвинуту 
е-інфраструктуру, а, по-друге, невелику чисельність населення (1,3 млн).

Створення бази даних електронних медичних карт має цілу низку 
конструктивних аспектів: постійний доступ до медичних даних; збережен-
ня великих об’ємів даних, на основі яких можна розробляти методики лі-
кування тощо; можливість використовувати мобільні додатки; створення 
персональних кабінетів для пацієнтів; реалізація принципу інтеропера-
бельності медичних систем. Мається на увазі те, що сам пацієнт може ді-
литися електронними медичними записами з різними лікарями, лабора-
торіями, медичними установами, як для постановки правильного діагнозу, 
так і для перевірки даних. Приведені переваги дійсно значно скорочують 
час, а також створюють нові можливості управління інформацією. Отже, 
ведення документації в електронній формі вже не буде потребувати папе-
рових дублікатів.

Наступним етапом цифровізації медицини є уніфікація. Реалізація 
Electronic Pacient Record означає, що дані пацієнта із різних медичних за-
кладів будуть зберігатись в уніфікованій формі і в одній базі даних. Це озна-
чає, що Electronic Medical Record об’єднується в одну базу даних із різних 
медичних закладів, але при цьому кожен лікар із свого пристрою може 
отримувати доступ до цих даних, а також тих даних, які пацієнт вносить 
самостійно.

Не менш важливим є етап, який називається Electronic Identifiers. 
Іншими словами це ідентифікація користувачів у системі eHealth. ВООЗ 
визначає eHealth як «безпечне та економічно обґрунтоване використання 
інформаційних і комунікаційних технологій у сфері охорони здоров’я, вра-
ховуючи надання медичної допомоги, організацію нагляду за здоров’ям 
населення, медичну освіту, поширення знань, навичок і результатів дослі-
джень» [2, с. 114].

З вище сказаного, можна констатувати, що сфера цифровізації охо-
рони здоров’я доволі складна і в кожній країні має свій варіант реалізації. 
В Україні цей проект тільки починає реалізовуватись. «Система eHealth, 
що забезпечує роботу з медичними даними в електронному вигляді. Сюди 
входить зберігання цих даних і їх передача, а також розвиток техноло-
гій на цій базі: онлайн-запис до фахівців, телемедицина, медицина ката-
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строф, управління плановими оперативними втручаннями та багато інших 
функцій» [HFA-DB, n. d; World Population Prospects, 2015].

Варто сказати, що система eHealth має дві моделі розвитку. Одна 
модель — централізована, а друга — децентралізована, але при цьому ме-
дичні установи, які її використовують, зобов’язані відправляти відповідні 
дані із власних систем до державного реєстру. Зважаючи на це, дослідни-
ки Назірова Т. О. та Костенко О. Б., вказують на переваги централізованої 
моделі eHealth. «централізований підхід має важливу перевагу — інтеропе-
рабельність. Тобто, гнучку здатність до взаємодії. Обмін між медичними 
системами eHealth з різних установ часто буває ускладнений. У централі-
зованих системах таких труднощів немає за визначенням» [3, с. 153]. Отже, 
це реальна допомога як пацієнту, так і лікарю. Це дозволяє швидко отри-
мати необхідну інформацію, приймати вчасно рішення і отримувати від-
чутні позитивні результати від вчасно поставленого діазнозу.

Висновки
Цифровізацію варто розглядати, перш за все, як інструмент, який 

усуває будь-які бар’єри до глобалного інформаційного середовища, знань 
тощо. Її основна ціль — створення переваг як на рівні повсякденого життя, 
так і на державному, соціальному. Цифровізація медичної галузі ефектив-
но впливає на розвиток системи охорони здоров’я, кваліфікацію кадрів, 
оптимізує організацію надання медичної допомоги, власне вона отримує 
новий вектор розвитку, оскільки залучаються нові засоби обстеження, 
що значною мірою скорочує час на постановку діагнозу, а значить пацієнт 
раніше отримує лікування. Так, українська система хорони здоров’я тільки 
починає цифровізуватись, але вже на сьогодні, як доведено в статті, має до-
сить потужні стартові позиції.
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Abstract
The article raises a problem of topical interest — establishing the funda-

mental causes which influence the success of democratic transition. The concept 
of democratic transition is used here as synonymous to its Ukrainian equiva-
lent — establishment of democracy. Establishment of democracy is a complex, 
multilevel, and lasting process of transition from authoritarianism to consoli-
dated democracy, which has both country-specific and common features. It al-
lows scientists to categorize the features, factors, and patterns of transition dy-
namics in aggregate and to detect the universal characteristics of a successful 
transition.

With that in mind the goal of the research was established — to system-
atize the factors that facilitate successful transition to consolidation phase and 
to determine their representation during transition in Ukraine. To achieve 
the goal the author analyzed the indexation criteria of development of differ-
ent approaches and systematized the most significant of them. Apart from that, 
the role of protest movements in the process of transition to democracy was 
determined.

As a result, the most significant factors of democratization were estab-
lished to be economical stability, cultivation of postmaterial values (self-expres-
sion), institutionalization of civil segment and independence of legal system. It 
was ascertained that the most problematic zones for Ukraine are weak dynamics 
of growth in number of people oriented toward self-expression values and the 
independence of legal system.

Key words: democracy, democratic transition, factors of democratiza-
tion, waves of protest, waves of democratization.
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уКоРіНЕННя дЕмоКРАтіЇ В тРАНЗИтИВНИХ 
дЕРжАВАХ: ВИсНоВКИ дЛя уКРАЇНИ

Резюме
Стаття піднімає актуальну проблему — з’ясування фундаменталь-

них причин, що впливають на успішність демократичного транзиту. Саме 
поняття демократичного транзиту використовується тут як синонімічне 
до його українського еквіваленту — укорінення демократії. Укорінення де-
мократії — складний багаторівневий і тривалий процес переходу від авто-
ритаризму до консолідованої демократії, котрий має як специфічні краї-
неві особливості так і спільні риси. Це дозволяє науковцям типологізувати 
ознаки, чинники та закономірності транзитивної динаміки в цілому і ви-
явити універсальні характеристики успішного переходу.

З урахуванням цього було визначено мету дослідження — система-
тизувати чинники, що сприяють успішному переходу до фази консолідації 
і з’ясувати їхню репрезентативність в українських реаліях транзиту. Задля 
досягнення мети було проаналізовано критерії індексації демократично-
го розвитку різних підходів та систематизовано найбільш значимі з них. 
Також з’ясовано роль протестних рухів у процесі переходу до демократії.

У підсумку, до найбільш значимих чинників демократизації було 
віднесено: стабільність економіки, культивування постматеріальних цін-
ностей (самовираження), інституалізація громадського сектору та неза-
лежність правової системи. Встановлено, що найбільшими проблемними 
зонами для України є слабка динаміка зростання кількості людей з орієн-
тацією на цінності самовираження та незалежність правової системи.

Ключові слова: демократія, демократичний транзит, чинники де-
мократизації, хвилі протестів, хвилі демократизації.
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Вступ
Кінець ХХ — початок ХХІ століття диспонує широкою палітрою 

протестів, що розгорталися в різних кінцях світу і були пов’язані між со-
бою певною логікою, сенсами, формами протестної активності (репертуа-
ром дій) та змістом домагань. Сідні Тарроу, один із розробників концепту 
політик незгоди (contentious politics), зауважував, що сьогодні необхідно 
осмислити як можливо пов’язати довгострокові ритми соціальних змін із 
короткостроковою динамікою конфліктної політики [1, с. 8]. Це питання і 
справді дозволяє поглянути із широкої перспективи на протестні рухи в де-
яких країнах як на окремий епізод у демократизаційній хвилі, що мала міс-
це в певний проміжок часу.

Від листопаду 1989 року — з поваленням Берлінського муру 
та Оксамитової революції у Чехословаччині — бере початок широка про-
тестна хвиля що змінила політичну карту світу, поваливши комуністичний 
режим в європейських країнах соціалістичного табору, зруйнувавши існу-
ючі політичні союзи та створюючи нові суверенні республіки. Цей протест-
ний цикл був піком третьої хвилі демократизації, що зафіксувала різкий 
приріст числа режимів, котрі розпочали демократичну розбудову.

Процес укорінення демократії в групі країн посткомуністичного 
транзиту відбувався по різному: від успішного переходу до стадії консолі-
дації демократії (країни центрально-східної Європи) до країн з наявними 
ознаками демократичного відкату — напівконсолідованих або ж і консолі-
дованих авторитарних режимів. Аналіз особливостей перехідних процесів 
до демократії в цих країнах дасть можливість з’ясувати сукупність чинни-’ясувати сукупність чинни-ясувати сукупність чинни-
ків успішного транзиту.

Методи дослідження
Для формулювання і обґрунтування проблеми піднятої у статті за-

стосовувалися загально-теоретичні методи досліджень. Зокрема йдеться 
про індуктивний та системний методи, котрі дозволили проаналізувати іс-
нуючі підходи до тлумачення транзитивних процесів і визначити спільне 
та відмінне/особливе в динаміці укорінення демократії з погляду різних 
теорій. Міждисциплінарний підхід, використаний у дослідженні, дозво-
лив здійснити критичний аналіз соціологічних даних. Метод інтерпретації 
було застосовано при аналізі статистичних даних та індексів демократії. 
Дедуктивна та експертна логіка міркувань застосовувалася для виведення 
обґрунтованих висновків.

Результати
Для характеристики процесів укорінення демократії в країнах тре-

тьої хвилі застосовуються різні індексаційні підходи, котрі оцінюють ди-
наміку трансформаційних процесів у сфері політичних і громадянських 
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свобод, незалежності судів, ЗМІ, стану корупції тощо. Найбільш визна-
ними з них вважаються моніторинги розвитку демократичних свобод 
Freedom in the World та Nations in Transit, що публікуються міжнародною 
правозахисною організацією Freedom House. Україна, згідно моніторингу 
Nations in Transit, який здійснюється щодо аналізу демократичних змін 
за сімома показниками в 29 посткомуністичних країнах Європи та Євразії, 
стабільно перебуває у відносно невеликому діапазоні — від напівконсолі-
дованого авторитарного режиму до гібридного режиму. Тобто, всі зміни 
котрі здійснювалися в країні після здобуття незалежності не можуть пе-
ретнути критичної точки, що давала б підстави зарахувати Україну хоча 
б до країн напівконсолідованих демократій, котрі знаходяться на щабель 
вище у цьому рейтингу. Щоправда, у тричленній класифікації Freedom in 
the World Україна все ж оцінюється як частково вільний режим, а не авто-
ритарний [2]. Проте це швидше є наслідком широти кроку оцінювальної 
шкали та «вигідного» Україні ракурсу дослідження — збільшення пито-
мої ваги електоральних процесів і ступеню розвитку громадянських сво-
бод у структурі оцінювання. Зокрема аналізувався стан дотримання базо-
вих політичних і громадянських прав на свободу об’єднань і зборів, прав 
на вільне виявлення думок, переконань та вірувань, чи існують академічні 
свободи в системі освіти, чи мають представники різних меншин політичні 
права та виборчі можливості, чи обирався законодавчий орган на чесних і 
вільних виборах, чи були справедливими виборче законодавство та вибор-
чий процес тощо. Якщо ж вагоме місце відводиться рівню корумпованості 
політичної системи, незалежності медіа та судів, то й рівень оцінки може 
бути суттєво відкоригованим у бік зниження.

То невже за тридцять років шляху до демократії Україна не дося-
гла значимого прогресу для виходу із зони авторитарного тяжіння і якщо 
так, то чому? Розробники цього моніторингового індексу стверджують, 
що їхні результати мають значення у довгостроковій перспективі для по-
рівняння динаміки реформування різних секторів суспільно-політичного 
життя. Тобто всі точкові успіхи можуть нівелюватися їхньою локальністю 
та короткочасністю. Важливою для позитивної динаміки демократизації 
є саме інституалізація корисних змін та їхнє масштабування на всі сфери 
життєдіяльності людини. У іншому випадку сила протидії старого режиму 
може не лише сповільнювати, але й спричинювати повернення на висхідні 
позиції.

Зведений індекс, отже, може бути не чутливим до окремих успіхів, 
але відображатиме їхню роль і місце у функціонуванні демократії в цілому. 
Тож «стабільність» посередніх позицій демократизації в Україні не озна-
чає повної відсутності позитивних зрушень, а швидше говорить про спів-
мірність сили дії і протидії та про відсутність комплексних дій з реформу-
вання різних царин функціонування суспільства і держави. Наприклад, 
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згідно даних Freedom House в Україні за 2016 рік «рейтинг громадянського 
суспільства знизився з 5,75 до 5,50 через зростання впливу та видимості 
нетерпимих, екстремістських організованих груп у публічному просторі», 
а рейтинг місцевого демократичного врядування, натомість, покращився 
на ті самі 0,25 пункти з 2,75 до 3,00 «завдяки посиленню спроможності 
органів місцевого самоврядування в результаті постійних реформ децен-
тралізації та зростаючої фінансової стійкості місцевих органів влади» [3]. 
Зрозуміло, що такі коливання за різними показниками гальмують загаль-
ну динаміку зростання і можуть справляти хибне враження про цілковиту 
відсутність змін. Хоча, цим самим лише ілюструється недостатня чутли-
вість комплексних рейтингів для відображення трансформаційних зру-
шень в державі загалом та її окремих сферах.

Та попри це, аналіз динаміки демократизації за конкретними пара-
метрами може бути інформативним і досить виразно вказувати на сильні 
та слабкі сторони реформістських політик, слугувати сигнальними марке-
рами загострення проблем та пояснювати причини наростання масового 
незадоволення в суспільстві. Точкова візуалізація проблемних зон дозволяє 
вирізняти місця каталізації соціальної напруги та потенційної дестабіліза-
ційності, а отже може бути врахованою у поясненні причин розгортання 
громадянських протестів. За кожним, навіть незначним (у числовому екві-
валенті) показником, може стояти гостра політична боротьба. Тож не див-
но, за влучним зауваженням Сіднея Тарроу, що демократичний перехід, 
з характерною для нього нестабільною політикою, «супроводжується вели-
кими політичними та соціальними суперечками» [4, 189–212], тобто різно- [4, 189–212], тобто різно-, 189–212], тобто різно-], тобто різно-, тобто різно-
го роду протестною активністю. У разі системної протидії демократизації 
чи уповільнення темпів переходу, громадськість може вдаватися до низки 
неінституалізованих заходів тиску (масові демонстрації, пікети, страйки 
чи насильницькі дії) зі «спробами форсувати зміни» [5, с. 61].

Демократичний перехід зчаста є тривалим процесом із «рваною» 
динамікою, що в точках спаду може вказувати на існування серйозних за-
гроз укорінення демократії. Представники теорії транзиту (Д. Растоу, Ф. 
Шміттер, Г. О’Доннел), котрі визначають три його базові фази — лібералі-
зації, соціалізації, консолідації, вказують, що найбільш стрімкою є перша 
фаза. Наступні ж етапи можуть бути значно інертнішими і менш стабіль-
ними у своїх досягненнях. Великого значення у інституалізації змін мають 
вільні та чесні вибори, рутинізація яких як мінімум у двох електоральних 
циклах, може слугувати підставою для консолідації суспільства навколо 
визнання непорушності демократичних механізмів вираження громад-
ських інтересів та переконань. Якщо ж трансформативні зміни блоку-
ються чи, навіть, «відіграються» назад, то такий відкат характеризується 
як дедемократизація.
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Ч. Тіллі називає дедемократизацією «рух до менш широкої за осяж-
ністю, нерівноправної, слабко захищеної і невзаємозобов’язувальної про-
цедури обговорення з приводу політичних призначень і визначення по-
літичного курсу» [6, с. 80]. Тобто, режимні характеристики проявляють 
себе у чотирьох вимірах: широта сегменту населення, що користуються 
громадянськими правами; діапазон рівності між індивідами та групами 
індивідів; захищеність від державної сваволі; взаємозобов’язувальні кон-
сультації громадян із державою. Для процвітання демократії таким чином 
необхідна констеляція декількох складових: розширення політичної участі 
народу, вирівнювання доступу до недержавних політичних ресурсів і мож-
ливостей, заборона на свавільну владу, що спирається на насильство, і роз-
будова, натомість, публічних процедур взаємодії між громадянами та дер-
жавою [6, с. 68].

Ч. Тіллі слушно зауважує, що успішність укорінення демократії за-
лежить не стільки від процесів, що мають прямий зв’язок до функціону-
вання демократичних інститутів (парламентаризм, конституоналізм, елек-
торальна система…), скільки від сукупності змін соціо- і культуротворчого 
характеру, що «збільшують вплив публічної політики на діяльність держа-
ви» через формування мереж довіри, перешкоджаючи перенесенню кате-
горіальної нерівності на політичну та протидіючи незалежним центрам 
влади [6, с. 240–242].

Таке розуміння процесів, що обумовлюють динаміку демократиза-
ції проливає світло й на демократизовчу потугу протестних хвиль у тран-
зитивних державах. З огляду на наведені пояснення, процеси дедемокра-
тизації є інертними, що посилюються ходом накопичення рішень і дій, 
котрі ускладнюють чи скасовують можливості впливу публічної політики 
на функціонування державних інститутів. «Загальмувати» широкий відкат 
здатен лише широкий фронт протидії. Саме тому окремі неурядові органі-
зації чи громадські активісти не спроможні суттєво змістити шальки тере-
зів, проте широка хвиля протестної активності може призупинити відкат 
і стати поштовхом для формування нової інерційної сили для руху в на-
прямку усталення принципів консолідованих демократій.

Ч. Тіллі, отже, спробував сформулювати універсальні пояснення ко-
ливанням процесів демократизації та дедемократизації, котрі ґрунтувалися 
на чутливості стану демократії до зв’язку між громадянством і державною 
владою. І він був не єдиним науковцем, котрий вважав за можливе віднай-
ти універсальне пояснення процесу демократизації. Т. Ванганен доводив, 
що таким чинником слід вважати вплив економічних та інтелектуальних ре-
сурсів влади на можливість встановлення і підтримки демократії. Оскільки 
політика трактувалася ним як сфера боротьби за ресурси (соціально-
професійний статус, освіта, наявність земельної власності), а влада — як ін-
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струмент у політичній боротьбі за них, то режимні характеристики політики 
залежать від типу контролю ресурсів, тобто від того, хто і як їх контролює.

У демократичних політичних системах ресурси доступні багатьом, 
а отже «жодна група не здатна придушувати своїх конкурентів чи підтри-
мувати свою гегемонію» [7]. Тому можливість виникнення і утвердження 
демократії опосередковане масштабами розподілу владних ресурсів, тож 
для сприяння демократизації необхідно розширювати освіту, економіч-
ні реформи та домагатися децентралізації економічних і владних ресур-
сів у всіх господарчих галузях. Цей підхід дозволяє заповнити прогалини 
соціально-економічних обґрунтувань демократичного розвитку, підва-
живши сформульоване С. Ліпсетом твердження про існування прямої за-
лежності між рівнем соціально-економічного розвитку та рівнем розвитку 
демократії. Адже, згідно цієї тези, нафтові країни близького сходу, мали 
би бути успішними демократіями, а Індія, навпаки, не мала б підстав пре-
тендувати на статус демократичної держави [7].

Пояснення умов демократизації Т. Ванганеном і справді дозволили 
розширити уявлення про «точки» впливу на цей процес. Оскільки вимірю-
вання демократизації за показниками економічного розвитку, наприклад 
рейтингу Економічної свободи, не демонструє чіткої відповідності еконо-
мічного зростання іншим складовими демократії. Ба більше, економічні 
індикатори навіть дають можливість спостерігати парадокс конфліктності 
між економічним зростанням та посиленням соціальної напруги в суспіль-
стві. На це звертали увагу ще в 60–70-х роках ХХ століття американські 
біхевіористські політологи, зокрема Дж. Девіс і Тед Гарр, котрі розробили 
концепт відносної депривації. Згідно цього підходу, економічне зростання 
сприяє посиленню очікувань людей, проте несправджені очікування спри-
чиняють сприйняття свого положення як депривованого — такого, що не 
задовольняє уявним можливостям. Тобто зростання важливе для форму-
вання нової більш демократичної системи цінностей, очікувань, але саме 
це й стає причиною появи протестних акцій, що вмотивовані новою опти-
кою устремлінь, ґрунтованої на новій шкалі можливостей.

У своїй еволюційній теорії модернізації Рональд Інґлегарт віджив-
лює тезу Сеймура Ліпсета про те, що заможні країни з більшою ймовірніс-
тю можуть стати на демократичні рейки ніж бідні. Р. Інґлегарт, застосову-
ючи широку базу Всесвітнього (WVS) та Європейського (EVS) дослідження 
цінностей, що здійснюються від 1981 року в більш ніж ста країнах світу, 
вибудовує значно складнішу залежність між добробутом і демократією. 
Демократія з’являється — стверджує дослідник — «коли економічний роз-
виток збільшує кількість ресурсів у руках пересічних людей, призводячи до: 
1) когнітивної мобілізації та 2) появі цінностей самовираження» [8, с. 170]. 
Тобто, кореляція між економічним розвитком і демократією таки є, але 
не самі по собі економічні досягнення спричиняють демократичний вибір, 
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а економічне зростання сприяє розвитку певних установок і цінностей, 
що релевантні демократії. Економічний розвиток підвищує «підкутість» 
та активність людей в ефективній організації та артикуляції вимог, також 
забезпечує безпеку і зростання цінностей самовираження, котрі у свою чер-
гу процвітають в умовах наявності вибору. Вибір же стає реальним за умов 
налагодження конкурентності влад та ідей, що й формує консенсус між елі-
тами і народом щодо схвалення демократичної розбудови.

На цих засадах Р. Інґлегарт виводить власний індекс вимірюван-
ня ефективності демократії, котрий враховує показники громадянських і 
політичних прав (Freedom House) та антикорупційні оцінки Всесвітнього 
банку. Зіставлення цього кумулятивного показника із поширеністю цін-
ностей самовираження проілюструвало високий ступінь кореляції між 
ними. Тобто переважання в суспільстві цінностей самовираження й може 
слугувати поясненням успішної інституалізації демократії в певних краї-
нах. Демократія здатна успішно інституалізуватися лише в умовах відпо-
відності інститутів ціннісним установкам громадян.

Р. Інґлегарт детально пояснює зв’язок між демократичними інсти-
тутами та цінностями самовираження через екстраполяції на нього моделі 
економічного закону «попиту-пропозиції». У політичній сфері демокра-
тичні інститути артикулюють/пропозиціонують свободи (громадянські 
та політичні), а цінності самовираження культивують «попит» на свободу. 
Стабільними і ефективними є ті демократії, котрі мають максимальний 
баланс попиту-пропозиції. Якщо ж цінності самовираження переважають 
рівень демократії у суспільстві, то це спричиняє підвищення рівня незадо-
воленого попиту. Логічно, що високий попит тисне на слабко функціоную-
чі демократичні інститути для вироблення адекватної попиту пропозиції. 
Саме така ситуація і спричиняє рух у напрямку розширення демократи-
зації, а скорочення демократії пояснюється переважанням демократич-
ної пропозиції щодо культурних запитів громадян. Аналіз даних з дослі-
дження цінностей дозволив пояснити цим принципом 67% змін в рівнях 
демократії від середини 1980-х до середини 90-х років [8, с. 182]. До того ж, 
була виразно проілюстрована тенденція прогресу на шляху демократизації 
в тих країнах, де ще напередодні революційної демократизовчої хвилі спо-
стерігалося зростання підтримки цінностей самовираження [8, с. 183].

Такий підхід також проливає світло і на роль народної мобіліза-
ції у встановленні та укоріненні демократії. Річ у тім, що розвиток інсти-
тутів демократії та процес формування цінностей самовираження мають 
різну динаміку і до певного часу можуть розвиватися навіть паралельни-
ми курсами, адже формування цінностей процес тривалий і розтягнутий 
в часі, а виникнення демократії зчаста відбувається стрімко і несподівано. 
Демократія виникає у наслідок ціннісного зсуву в критичній масі населен-
ня, котре переоцінює, зокрема, і свою роль у впливі на еліти. Тобто цінності 
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самовираження не лише формують запит на свободу, але й озброюють зна-
нням про інструменти і засоби тиску на владу, що мотивують до політичної 
діяльності. Політично мобілізовані громадяни активізують свій тиск як у 
формі конвенційних так і у конфронтаційних, чи навіть, силових акціях 
протесту. Протести й слугують тим приводним механізмом, що «запускає» 
демократичні інститути й задає режимний курс.

Проте, масовий тиск не може бути механізмом усталення демокра-
тії. Цим, найочевидніше, і пояснюються відпливні хвилі дедемократизації 
в країнах, де успіхи демократизації починають вимірюватися лише поступ-
ками влади у питанні впливу на процес кооптації еліт шляхом поширення 
електоральних механізмів.

Пітер Майр (ірландський політичний науковець) привернув увагу 
до пошуку причин кризи демократії загалом у світі та проблем її укорі-
нення в постсоціалістичних країнах третьої хвилі демократизації. На його 
думку, демократичні відкати в цих країнах унаочнили важливість концеп-
туальних відмінностей між масовою і конституційною складовими демо-
кратії. Мова тут йде про розрізнення конституційної складової, «яка за-
снована на системі стримувань і противаг та пропонує владу для народу» 
і масової складової, що міститься у «масовій та індивідуальній залученості 
до політики і в політичній участі, що гарантує владу народу» [9, с. 30]. Для 
розвитку і функціонування ефективної демократії важливим є правильне 
співвідношення між цими складниками. Всупереч поширеній уяві, що де-
мократія розквітає в умовах домінування масової складової — масштабного 
залучення до електоральних процесів, більш ефективними, як доводить іс-
торичний досвід, є демократії з домінуванням конституційної складової. 
Успішні демократії Європи та Північної Америки демонструють, що най-
кориснішим для демократичного розвитку інститутом «є не вибори — чи 
не вибори як такі, а суд, чи, хоча б, поєднання судів з іншими видами не-
електоральної участі» [9, с. 31]. Саме таке поєднання і лягло в основу режи-
му конституційного лібералізму демократичних країн указаних регіонів.

Цікаво, що до переосмислення ваги кожної зі складових демократії 
призвела поява на політичній карті світу нових транзитивних країн після 
падіння «залізної завіси». Довгий синусоїдальний шлях упровадження 
демократії в цих країнах значною мірою обумовлювався (і досі обумов-
люється) домінуванням масової складової над конституційною. До того 
ж слабкість останньої компенсується надмірною вагою виконавчої влади, 
схильної до зловживань, з одного боку, та до «загравань» з масами — з дру-
гого. Центрування демократії навколо виборів лягло в основу народження 
феномену електоральних (неліберальних) демократій, котрі й зміщують 
баланс у бік збільшення ваги масового складника, що неминуче позна-
чається на пропорційному зростанні значення популістських політик. 
Електоральний цикл «прирікає» політиків на пошук швидких рішень 
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нагальних проблем, що зчаста є лише анестетиком короткої дії, а не комп-
лексною терапією на довгострокову перспективу. За влучним зауваженням 
Ф. Закарії «політика, націлена на перспективу, забезпечує величезні диві-
денди, а турбота лише про цьогочасні потреби обертається колосальними 
втратами» [10, с. 278].

Автор «Майбутнього свободи» визначає орієнтацію політиків 
на «догоджання» народним запитам хибним шляхом, котрий не здатний 
забезпечити стійкого темпу зростання, адже змушує зчаста сходити з шля-
ху реформ. Успіх поступу, на його думку, здатне забезпечити делегування 
повноважень галузевим професіоналам у судовій, фіскальній та фінан-
совій сфері на термін, що може перевищувати усталені норми «періоду» 
перебування при владі. У такий спосіб має бути забезпечено незалежність 
функціонування надважливих систем державного розвитку від політичної 
кон’юнктури та можливість упровадження стратегічних реформ з відтер-
мінованим ефектом.

Як бачимо, розвиток демократії і її встановлення спираються на різ-
ні засади. Якщо на початковому етапі переходу до демократії надзвичайно 
важливим є масова демонстрація народної волі у формі широкого протес-
тного тиску, то на наступних етапах більш важливим стає укріплення пра-
вових інститутів демократичної системи урядування. І саме від успішності 
вибудови незалежної системи сильних правових та економічних інститутів 
залежить ефективність демократії в тій чи тій країні. Проте, як було зазна-
чено вище, інерції демократичного поштовху від прямого масового воле-
виявлення може не вистачити на тривалий період, достатній для інститу-
алізації демократії. І хоча протестні хвилі стають викликом для існуючої 
політичної системи і так чи інакше перетворюють людей, організації, рухи 
та громадян, але зчаста ці зміни не мають належної сили і масштабу. В та- та-
кому разі з високою ймовірністю наростатимуть процеси дедемократизації, 
котрі, у свою чергу, знову актуалізують вагу масового тиску. Ця «порочна» 
циклічність може бути розірваною за умов культивування в суспільстві про-
шарку активних людей, що беруть на себе місію перманентного контролю 
за діями і намірами владних еліт. Йдеться звісно про формування струк-
тур громадянського суспільства, від інтенсивності розвитку числа і потуги 
яких значною мірою залежить частота і сила коливань демократизаційної 
хвилі. Громадянським структурам делегуються функції системного «масо-
вого» тиску на формалізованих засадах, що дозволяє каналізовувати со-
ціальну напругу в русло повсякденних практик комунікування із владою. 
Власне така рутинізація комунікації і робить «масовий» складник менш 
значимим у порівнянні з конституційним. Тому, формула ефективної де-
мократії, що пропонується для транзитивних держав — неурядові організа-
ції + суди — може мати реальний позитивний ефект.
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Щоправда, необхідно ще впевнитися в дієвості та масштабах впливу 
цих неурядових організацій. Стан їхнього функціонування значною мірою 
залежить від пануючих соціокультурних та політичних цінностей у суспіль-
стві. Тому для стабільного розвитку інституту громадянського суспільства 
важливе значення мають ціннісні орієнтації та установки, що культиву-
ються в суспільстві й економічне зростання, що сприяє поширенню пост-
матеріальних цінностей. Отже, точками потенційного зростання є: стабіль-
ність економіки, культивування постматеріальних цінностей (орієнтованих 
на самовираження), інституалізація громадського сектору та унезалежнен-
ня судової системи.

Україна, згідно останніх даних сьомої хвилі «Світового Дослідження 
Цінностей» (World Values Survey, WVS) демонструє невиразну та все ж по-
зитивну динаміку змін суспільного розвитку, порівняно із даними шостої 
хвилі 2011 року. Багато з маркерів переходу до секульрно-раціональних 
та цінностей самовираження сигналізують про зрушення, що відбувають-
ся в соціальних, культурних та економічних установках і світосприйнятті 
наших співвітчизників. Зокрема, знизилася частка незадоволених фінан-
совим становищем з 48% до 38.9%, тих, хто сприймає свій дохід як низь-
кий — з 55% до 45,1% та тих, хто позитивно оцінює зростання поваги до вла-
ди — з 5% до 31,9. З другого боку, майже на 20% зросла частка тих, хто 
протягом року ніколи не харчувався погано, тих, хто почувається щасли-
вим (з 68 до 78,3%), на 7% (до 31,1%) збільшився індекс довіри до інших лю-
дей і відбувся приріст тих, хто цінує життя в демократичній країні, де по-
важаються права людини та тих хто бере чи готовий брати участь у різних 
формах громадської активності — від підписання петицій і участі в громад-
ських об’єднаннях до участі в страйках та бойкотах [11, с. 13–14]. Найбільш 
тривожними ж є — мінімальне зрушення у просуванні до цінностей само-
вираження (від 3,7% до 4,6% за майже непохитних позицій матеріалістів 
(45,9%) і представників змішаного типу (49,5%), котрі разом становлять 
абсолютну більшість респондентів) та надзвичайно високий рівень спри-
йняття корупції. Адже 82,6% людей вважають корупцію поширеним яви-
щем в Україні, а 72,2% бачать місцем її осереддя — державні органи влади 
[11, с. 91–93].

Ці дані засвідчують, що поступ демократії в Україні має місце, але 
темп змін є настільки низьким, що сталість розвитку залишається загро-
женою. Між тим, опертя на протестний тиск задля прискорення демокра-
тизації, не є надійною формою впливу. Адже через протестну активність 
можна запобігти глибокому авторитарному відкату, але складно досягти 
інституалізації демократичних змін на консолідованій основі. З огляду 
на це, зростання ваги та ролі громадського сектору, проведення ґрунтов-
ної судової реформи та відновлення довіри до державних інститутів стають 
ключовими інституційними етапами укорінення демократії в Україні.
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Аналіз процесів укорінення демократії в посткомуністичних країнах 

третьої хвилі демократизації дозволив науковцям дійти конвенційної зго-
ди щодо оцінки ролі і значення різних чинників зміцнення демократичних 
практик. До них, зокрема, було віднесено: стабільність економіки, культи-було віднесено: стабільність економіки, культи-
вування постматеріальних цінностей (самовираження), інституалізація гро-
мадського сектору та незалежність правової системи. Найбільшими про-
блемними зонами для України було визначено — слабку динаміку зростання 
кількості людей з орієнтацією на цінності самовираження та незалежність 
правової системи. Тому, ці дві складові, сукупно із забезпеченням сталого 
економічного розвитку (як основи поширення постматеріальних цінностей) 
вважаємо найважливішими чинниками укорінення демократії в Україні.
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Abstract
The relevance of the state of deliberative democracy development in Ukraine 

is connected with the low efficiency of interaction between civil society and public 
authorities in Ukraine, as well as the inadequate level of functioning of existing deliberative 
democracy instruments. Since the decision-making system that was developed in recent 
years in Ukraine does not provide a rational approach, but is based on a one-sided 
understanding of political realities without taking into account the views of civil society, 
it is necessary to explore the deliberative democracy in Ukrain, by which the author 
understands the model of democracy, which is based on institutionalized dialogue 
between government and civil society, rational discourse, discussion, persuasion, 
argumentation, compromise, in which compliance ensures rational decisions.

The comparative method was used in comparing the procedural 
consolidation and, in particular, the actual holding of public hearings by the 
Ternopil City Council and the Ladyzhyn City Council. The structural-functional 
method allowed to study the main mechanisms of deliberative democracy (local 
initiatives, general meetings of citizens, public hearings) as a factor in increasing 
the level of citizen involvement in political decision-making.

Based on this, an absence of the mechanism to control the decision-making 
process on local initiatives was identified. The article proved the incapacity of 
deliberative instruments in Ukraine, without overcoming which it is impossible to 
count not only on the ideal, but also, at least, on the optimal model of development of 
deliberative democracy. As a result, the author presented ways to improve the legal 
regulation of the general meetings of citizens at the place of residence in order to 
increase the level of citizens involvement in the deliberative discourse in Ukraine.

Key words: deliberative democracy, deliberative dialogue, civil society, 
public authorities, modern Ukrainian society.
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стАН РоЗВИтКу дЕЛіБЕРАтИВНоЇ дЕмоКРАтіЇ 
В уКРАЇНі

Резюме
Актуальність дослідження стану розвитку деліберативної демокра-

тії в Україні пов’язана із низькою ефективністю взаємодії громадянсько-
го суспільства та органів державної влади в Україні, а також не належним 
рівнем функціонування існуючих інструментів деліберативної демократії. 
Оскільки система прийняття рішень, яка склалась в останні роки в Україні, 
не передбачає раціонального підходу, а ґрунтується на односторонньо-
му розумінні політичних реалій без урахування думок громадянського 
суспільства, необхідним постає дослідження деліберативної демократії 
в Україні, під якою автор розуміє модель демократії, в основі якої лежить 
інституціоналізований діалог органів державної влади та громадянського 
суспільства, раціональний дискурс, обговорення, переконання, аргумента-
ція, компроміс, у якому дотримання процедур забезпечує раціональність 
рішень.

Мета дослідження: проаналізувати стан взаємодії громадянського 
суспільства та органів державної влади в Україні.

Для досягнення поставленої мети використовувались такі наукові 
методи як описовий, системний, структурно-функціональний, інституціо-
нальний, порівняльний. Компаративний метод було використано при по-
рівнянні процедурного закріплення та, зокрема, фактичного проведення 
громадських слухань Тернопільською міською радою та Ладижинською 
міською радою. Структурно-функціональний метод дозволив дослідити 
основні механізми деліберативної демократії (місцеві ініціативи, загальні 
збори громадян, громадські слухання) як чинник підвищення рівня залу-
ченності громадян до прийняття політичних рішень.
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На підставі цього було виявлено відсутність механізму контролю 
за процесом ухвалення рішень з питань місцевих ініціатив. У статті було до-
ведено недієздатність деліберативних інструментів в Україні, без подолан-
ня якої, неможливо розраховувати не тільки на ідеальну, а й, принаймні, 
на оптимальну модель розвитку деліберативної демократії. У підсумках ав-
тором наведено шляхи вдосконалення правового регулювання загальних 
зборів громадян за місцем проживання з метою підвищення рівня залу-
чення громадян до деліберативного дискурсу в Україні.

Ключові слова: деліберативна демократія, деліберативний діа-
лог, громадянське суспільство, органи державної влади, сучасне українське 
суспільство.

Introduction
The process of formation of deliberative democracy in modern Ukrainian 

society is extremely relevant, since the decision-making system that has developed 
in recent years does not provide a rational approach, but is based on a one-sided 
understanding of political realities without taking into account the views of the 
general public and civil society. As well, modern Ukrainian discourse is more 
often characterized by the views of those who seek to discuss political issues. 
Under the circumstances in Ukraine, the most active part of society is looking 
for opportunities to influence the situation in the country and seeks to draw the 
attention of public authorities to existing problems. That is why it is important 
to turn to the deliberation as a channel of unimpeded discussion of issues of 
concern to society, taking into account the interests of different groups of the 
Ukrainian population.

Moreover, due to the lack of attention of Ukrainian scholars to the analysis 
of modern approaches on deliberative democracy understanding, as well as to 
the practical issues of expediency and effectiveness of deliberative democracy 
elements, the challenges that arise, the thorough research becomes necessary.

Important elements of the implementation of the conceptual model of 
deliberative democracy are the tools and methods of organizing the discussion 
of socially important issues both at the national level and at the level of 
territorial communities, social groups, social networks and others. The concept 
of deliberative democracy has been studied by J. Dreisek, J. Cohen, J. Besset, 
J. Fishkin, B. Ackerman, J. Mansbridge, J. Parkinson, G. Richardson, K. Ross, 
J. Forrester. Among modern researchers who pay attention to the deliberative 
democracy researches should be singled out S. Benhabib, K. Strandberg, D. 
Halpern, J. Gibbs, M. Oz and others. Among Ukrainian researchers who pay 
attention to the study of the concept of deliberative democracy, it is necessary to 
single out such as M. Zakharchenko, Y. Herman, T. Andriychuk, I. Bartagariyev, 
A. Kovaleva, S. Mamchak, O. Demyanenko, A. Kolodiy and others.
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The purpose of the article is to analyze the state of interaction between 
civil society and public authorities in Ukraine and to identify gaps that need to be 
improved for the development of effective deliberative democracy in Ukraine.

Methods
To achieve the article gooal, such scientific methods as descriptive, 

systemic, structural-functional, institutional, comparative were used. The 
comparative method was used in comparing the procedural consolidation and, 
in particular, the actual holding of public hearings by the Ternopil City Council 
and the Ladyzhyn City Council. The main mechanisms of deliberative democracy 
(local initiatives, general meetings of citizens, public hearings) as a factor in 
increasing the level of citizen involvement in political decision-making were 
studied by using the structural-functional method. The institutional method 
allowed to explore the place and role of public authorities in the life of civil society. 
Simultaneously, systematic method helped to assess deliberative democracy 
in Ukraine and identify ways to improve the legal regulation of deliberative 
instruments to increase the level of citizen involvement in deliberative discourse 
in Ukraine.

Results
Conceptually, deliberative democracy combines different approaches, 

views and ideas related to increase of the legitimacy, effectiveness of the 
elements of deliberative democracy and the challenges facing it. Due to the lack 
of effective interaction between civil society and public authorities in modern 
Ukraine, the analysis of the procedural organization of deliberative processes in 
Ukrainian society becomes relevant, in particular, the research of the specifics 
of deliberative dialogue, the effectiveness of already developed elements of 
deliberation and recommendations for increasing public involvement.

Deliberative dialogue in the modern political process takes the form of 
argumentative discourse; is accessible to various segments of the population and 
has a public and transparent nature; its participants are equal in their rights. 
In Ukraine, deliberation is reflected in such special forms of direct expression 
of will of citizens as general meetings, local initiatives and public hearings [1, 
p. 249]. However, there are questions about the effectiveness and efficiency
of such forms of deliberative democracy, which, in particular, depends on the 
approved on-site Procedures for regulating the introduction and consideration 
of local initiatives in city councils. For example, on December 8, 2016, the Kyiv 
City Council adopted a decision № 545/1549, which approved the «Procedure 
for the introduction and consideration of local initiatives in the city of Kyiv» 
(hereinafter — the Procedure) [2]. The official website of the Kyiv City Council 
contains all the detailed information on local initiatives and the status of their 
consideration, and at the same time is evidence of the low effectiveness of such 
mechanism of deliberative democracy as local initiatives. Besides, most of the 
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proposals submitted by the initiative groups of members of the Kyiv territorial 
community since 2018–2019 are under consideration in the relevant commissions 
and are not supported by relevant decisions as provided by the Procedure [2].

In particular, the local initiatives that were considered at the meeting of 
one or another profile standing commission of the Kyiv City Council and, as a 
result of which, it was decided to support the draft decision, deserve attention. 
Such local initiatives have been given the status of «submitted draft decision», 
the projects of which from 2018 until today are either not approved or eventually 
rejected by the profile commissions. For example, we are talking about local 
initiatives № 08 / KO-5060 from 12.11.2018 «On granting the status of a park 
to a land plot, at the address: st. Koloskova, 11A with an oriented area of 4.50 
hectares in Solomyanskyi district of Kyiv» (decision was not made), № 08 / KO-
2304 dated 08.05.2018 «On implementation of measures to preserve Sovsky 
ponds» (sent for revision by the profile commission) [3], etc.

However, there are positive examples. Thus, among the list of local 
initiatives for 2018–2020 posted on the website of the Kyiv City Council, the 
Council made a decision on April 4, 2019 № 512/7168 «On renaming the street 
in the Pechersk district of Kyiv» in accordance with the proposal of members 
of the territorial community Kyiv № 08 / KO-1064 «On the renaming of Ivan 
Kudry Street in the Pechersk district to John McCain Street» [4].

After the deep analysis of the Procedure [2], we can stipulate that the Kyiv 
City Council procedurally considers the issue submitted through a local initiative, 
and submits a draft decision, which must be made public. It is obvious that local 
initiatives allow community representatives directly to submit issues important 
for community development to local governments. However, decision-making 
on initiated local proposals remains open for several years, which indicates the 
absence of a mechanism for monitoring the decision-making process. As the city 
council has the right to adopt a draft decision, reject it or send it for revision, the 
mechanism of control over the decision-making process on local initiatives will 
ensure the effective functioning of deliberation mechanisms in Ukraine. At the 
same time, the procedure for submitting a draft decision on local initiative issues 
for revision needs to be regulated. It would be expedient to stipulate that such a 
draft, after finalization and latest approval, should be submitted for consideration 
to the next regular session of the council. And also to envisage that the decision 
on completion of the project can be accepted by council no more than once after 
which council can accept or reject the draft decision.

Another form of deliberation in Ukraine is the general meeting of citizens, 
which is held to discuss issues of local importance, informing the public about 
the activities of local authorities and local government officials. The assembly of 
citizens may accept appeals to bodies and officials of local self-government, as 
well as elect persons authorized to represent the assembly of citizens in relations 
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with bodies and officials of local self-government. The results of the meeting of 
citizens are subject to official announcement (publication) [5].

The general meeting of citizens is a form of direct democracy. At the 
legislative level, it is determined that this mechanism is accessible to citizens 
and is one of the most effective means of their self-organization. It is obvious 
that the general meeting of citizens provides a real opportunity to unite for 
collective discussion of issues and decision-making with their personal activity 
and initiative, which are manifested in various organizational and legal forms 
(questions, speeches, voting, etc. ). In a deliberative democratic society, the 
general meeting plays an important role in the system of local self-government, 
as it is a form of involving citizens in a variety of management functions [5].

However, in Ukraine the right for a general meeting has a pronounced 
declarative character, as most statutes of territorial communities of cities do not 
provide the regulation of the procedure of initiating, announcing, preparing, 
holding of general meetings. For example, the Charter of the territorial 
community of the city of Vinnytsia was approved by the decision of 29.10.2010 
№2975 and the procedure for holding a general meeting of citizens needs 
detailed elaboration [6]. Currently, the existing gaps described above are the 
reasons for the ineffectiveness of such a mechanism of deliberative democracy 
as the general meeting in Ukraine.

In particular, in the Report on the Assessment of the Implementation 
of Local Democracy Instruments in Local Self-Government Bodies of Partner 
Cities of PROMIS Projects«Urban Democracy Index 2020» prepared by the 
expert team for the International Technical Assistance Project «Partnership 
for Urban Development» (PROMIS Project), which implements Federation 
of Canadian Municipalities, funded by the Ministry of International Affairs 
of Canada, analyzed and investigated the implementation of local democracy 
tools that provide procedures for involving residents in planning and decision-
making, transparency, accountability of local government bodies and officials 
of 16 partner cities of the PROMIS Project and the results of assessing the 
implementation status of such tools [7].

Among the analyzed 16 partner cities, Khmilnyk city was identified 
as the leader in procedural quality assurance of local democracy — 66%, 
Vinnytsia — 61%, Ivano-Frankivsk — 51%. In addition, it was statistically proven 
that in the surveyed cities, such tools for involving residents in local government 
planning and decision-making (deliberation mechanisms) as e-petitions (78%), 
public budget (67%), city council’ website interactivity (57%) are better regulated. 
Mechanisms such as electronic consultations (9%), public consultations (13%), 
general meetings of citizens at the place of residence (16%), involvement of 
residents in the formation of the local budget (20%) are the worst regulated [7].

According to the Regulations on the General Meeting of Citizens at the 
Place of Residence in Ukraine approved by the Resolution of the Verkhovna 
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Rada of Ukraine dated December 17, 1993 N 3748-XII, citizens who have 
reached 18 years of age and permanently reside in the relevant territory have 
the right to participate in the general meeting, as well as deputies of Soviets of 
People’s Deputies, representatives of state bodies, labor collectives, associations 
of citizens [8]. For example, the Charter of the Territorial Community of the City 
of Khmilnyk from November 24, 2005 № 499 regulates the possibility of citizens 
to influence and resolve important issues of the territorial community through 
a general meeting of citizens at the place of residence. In particular, on March 1, 
2019 in the village of Markushi a general meeting of citizens with the participation 
of the head of Khmilnytsky district state administration Eugene Butkevych, head 
of Khmilnytsky district council Zoya Bonsevych, representatives of social and 
youth policy of the district administration, Khmilnytsky joint pension fund of 
Ukraine in Vinnytsia region Enera-Vinnytsia LLC and community residents was 
held [9]. On March 14, 2019 in the villages of Velykyi Ostrozhok, Vyshenka and 
Kryzhanivka general meetings of citizens on the work done in 2018 and plans for 
2019 have taken place [10].

The above data testify to the effectiveness of the instrument of the general 
meeting of citizens, despite the fact that the Statute still does not regulate the 
number of members of the initiative group, which has the right to convene the 
meeting, the number of signatures in support of the initiative to hold the meeting 
[11].

In Ukraine, the general meeting of citizens at the place of residence is 
convened by the mayor on his own initiative or on the initiative of deputies 
of the city council, executive committee or relevant bodies of territorial self-
organization to discuss important issues affecting the interests of citizens [5]. 
Citizens, residents of territorial communities with the right to vote, for example, 
natural persons living in the territorial community, are its members have the 
right to participate in the general meeting of citizens. Thus, they have the 
right to exercise the right to influence the political, economic, cultural, social, 
environmental and other processes of development of the territorial community. 
However, in order to implement the legally prescribed right, it is necessary to 
improve the legal regulation of the general meeting of citizens at the place of 
residence, in particular:

To pepare and approve regulations on the general meeting of citizens;
To define in detail the list of persons who can initiate the general meeting 

(for example, officials, deputies, members of the territorial community, etc. );
To identify the required number of signatures to support the proposal to 

hold a general meeting of citizens;
To give the right to residents of the community to elect a chairman at the 

general meeting;
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To identify the necessary documents and their samples, which are 
necessary for the general meeting of citizens to record the issues discussed and 
draft decisions;

To establish a rule that will regulate the recognition of the validity of 
decisions of citizens’ meetings (for example, in the presence of 50% of members 
of the territorial community at the general meeting of citizens).

To ensure that the representatives of the initiators of the general meeting 
of citizens report during the consideration of the decision of the general meeting 
[12, p. 14].

In order to increase the efficiency of the general meeting of citizens at 
the place of residence as an important mechanism of deliberative democracy, 
local councils should be obliged to regulate the procedure of holding the general 
meeting of citizens at the place of residence or make changes to the current order 
so that meetings are held regularly on places [13].

One of the features of the current system of deliberative democracy in 
Ukraine is the real right of territorial communities to hold public hearings and 
to meet with deputies of relevant councils and local government officials, during 
which members of the territorial community can listen to them, raise issues 
and make proposals on local issues that belong to the jurisdiction of local self-
government [5].

For example, on February 14, 2020, in the session hall of the Ternopil City 
Council, a public hearing of the town-planning documentation «Detailed plan 
of the territory bounded by Zhivova, street Tantsorova, Heroes of Euromaidan 
Square, street Doli, street Metropolitan Sheptytsky («Zhyvova» residential 
district «Central») in Ternopil» [14].

According to the Law of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine» 
of July 23, 2020 [5], public hearings are held at least once a year. Proposals 
submitted as a result of public hearings are subject to mandatory consideration by 
local governments. The procedure for organizing public hearings is determined 
by the charter of the territorial community. The charter of a territorial community 
of a village, settlement, city is usually adopted by a representative body of local 
self-government on the basis of the Constitution of Ukraine and within the Law 
of Ukraine «On Local Self-Government» to take into account historical, national-
cultural, socio-economic and other features of local self-government.

For example, based on the results of public hearings held by the Ternopil 
City Council, all the proposals were reflected in the protocol, which was posted 
on the web-site of the city council, and a decision was made on April 15, 2020 
«On approval of urban planning documentation «Detailed plan of the territory 
bounded by st. Zhivova, street Tantsorova, Heroes of Euromaidan Square, street 
Doli, street Metropolitan Sheptytsky («Zhyvova» residential district «Central») 
in Ternopil» [15]. This is evidence of the effective implementation of the 
territorial community’s right to public hearings in the city of Ternopil, although, 
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for example, the Ladyzhyn City Council did not approve the procedure for 
holding public hearings by meeting with council deputies and local government 
officials.

There is a need to legally enshrine the right of city residents to initiate 
public hearings in the statutes of territorial communities, which will allow citizens 
to raise an important issues and jointly put forward a reasonable proposals to 
address the issues submitted to the hearing [16, p. 52].

The issue of the competence of the hearings is important. As a rule, in the 
statutes of territorial communities the competence of public hearings includes 
such issues as:

reports of deputies and officials of local self-government;
discussion of the most important problems of local significance;
consideration of local initiatives;
discussion of draft regulations of local self-government.
Decisions based on the results of public hearings are made by open 

voting and formalized by a resolution, which together with the minutes of their 
holding is submitted to local governments for consideration. These documents 
must be signed by the chair of the hearing and the secretary. The terms in which 
local councils are obliged to consider the results of hearings are determined by 
local regulations. Questions, appeals and suggestions related to the topic of the 
hearings are reflected in the minutes as demonstrated by the example of public 
hearings held by the Ternopil City Council.

Currently, civil society is actively searching for its place in the process 
of social transformation, in connection with which the problem of establishing 
effective interaction between civil society and government is relevant. Today in 
the state there is an active search for effective methods, mechanisms of interaction 
between the government and civil society. That is why now is the best and most 
favorable time for the introduction of elements of deliberation in decision-making 
processes in Ukraine. Although civil society in our country is developing quite 
rapidly, its interaction with local authorities is often ineffective. Therefore, new 
approaches should be sought for the implementation of deliberative practices in 
Ukraine. Given the diversity of forms and methods of implementing deliberative 
democracy in the world, our country will have to find and adapt its existing 
methods and approaches, and possibly create new ones.

Conclusions
Thus, at this stage of the deliberative democracy development, the 

involvement of citizens in solving important social problems of Ukraine is 
hindered by many factors, without overcoming which it is impossible to count 
on a more or less optimal model of development of deliberative democracy.

The current legislation of Ukraine provides a wide range of opportunities 
and forms of citizen participation in the deliberative process. In particular, a 
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positive trend is the legal consolidation of the mechanisms of deliberative 
democracy at the legislative level. At the same time, the vast majority of 
shortcomings of deliberation processes in Ukraine, which affect the life of an 
individual citizen, community of a village, town or city, mostly remain within 
the competence of local self-government. Since according to the legislation of 
Ukraine the detailed procedure for implementing the mechanisms of deliberative 
democracy is determined by local councils, only full cooperation with citizens 
will allow the government to develop optimal ways to self-improvement and 
improve the quality of their work.

Thus, the involvement of citizens in solving local self-government issues 
is mutually beneficial. With the help of public participation, more effective and 
efficient solutions can be made through a deeper and broader understanding 
of problems and issues. Authorities’ decisions and proposals will be readily 
accepted by citizens if their views are taken into account in the process of 
preparation for these decisions. A well-established process of involving citizens 
will encourage individuals and groups to participate more actively in community 
affairs, which will lead to greater responsibility and accountability for what is 
happening in the community for an even wider population. Involving citizens in 
the deliberative process, especially those directly affected by approved issues or 
programs, will increase mutual understanding and create conditions for a broad 
public consensus in decision-making.
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fEATURES Of ThE POWER LEGITImATION IN ThE 
AGE Of POSTmOdERNISm

Abstract
The crisis of legitimacy is an urgent problem in modern political science. 

After all, a necessary condition for the functioning of any democratic state is the 
legitimacy of power, recognition and support of the majority of the population.

The main methods used for this article are: political science — analysis of specialized 
scientific sources allowed to identify specific features of political science interpretation of 
key concepts and trace their development within political science, comparative — allowed 
to compare modernist and postmodernist approach to understanding the legitimacy of 
power and identify their main features, systematic approach, allowed to consider complex 
and multifaceted process with the corresponding internal and external features of func-
tioning, historical — research of transformation of understanding of concept of legitimacy.

This article reveals the characteristic features of legitimacy in the pre-
modern and modern times, however, the main focus is on the features of the 
legitimation of power in the postmodern era. Among them: the presence in the 
public consciousness and information space of a negative image of government 
and politics; total individualism; departure from modernist rationalism in the 
direction of creative search; legitimation through work with meanings, texts and 
images; rejection of the concept of «patience for the sake of the future» and the 
transition to the dominance of consumer society; the requirement to meet the 
needs of the «here and now». Through the active involvement of economic, cul-«here and now». Through the active involvement of economic, cul-here and now». Through the active involvement of economic, cul-». Through the active involvement of economic, cul-. Through the active involvement of economic, cul-
tural, religious and other spheres in politics, today we can speak of the disappear-
ance of legitimacy in its pure form and the establishment of its connection with 
other socio-political and economic phenomena. Thus, to study this phenomenon 
today it is necessary to use the tools of other sciences, especially economics.

Key words: legitimacy, power, postmodernism, state, trust, transfor-
mation, crisis.
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осоБЛИВості ЛЕГітИмАЦіЇ ВЛАдИ В доБу 
ПостмодЕРНіЗму

Резюме
Актуальною проблемою в сучасній політологічній науці виступає 

криза легітимності. Адже, необхідною умовою функціонування будь-якої 
демократичної держави є легітимність влади, тобто визнання і підтримка 
більшою частиною населення.

Метою дослідження є визначення основних особливостей легітима-
ції влади в постмодернізмі. Серед основних методів, які було використано: 
політологічний — аналіз спеціалізованих наукових джерел дозволив ви-
окремити специфічні риси політологічного трактування ключових понять 
та прослідкувати їх розвиток в рамках політологічної науки; компаратив-
ний — дозволив порівняти модерністський та постмодерністський підхід 
до розуміння легітимності влади та визначити їх основні особливості; сис-
темний підхід — дозволив розглянути легітимацію як складний, комплек-
сний та багатогранний процес з відповідними внутрішніми та зовнішніми 
особливостями функціонування; історичний — дослідження трансформації 
розуміння поняття легітимності влади.

Було розкрито характерні ознаки легітимації влади в домодерну 
та модерну лобу, проте, основну увагу сконцентровано саме на особливос-
тях легітимації влади в добу постмодерну. Найбільш характерними із них 
є: присутність в суспільній свідомості та інформаційному просторі негатив-
ного образу влади та політики; тотальний індивідуалізм; відхід від модер-
ністського раціоналізму в бік творчого пошуку; легітимація через роботу 
з сенсами, текстами та образами; відмова концепції «терпіння заради май-
бутнього» і перехід до домінування суспільства споживання; вимога задо-
волення потреб «тут і зараз». Враховуючи активне включення економіч-
ної, культурної, релігійної та інших сфер в політику, сьогодні ми можемо 



Політологічний вісник, 84 (2020)

121

говорити про зникнення легітимності в її чистій формі та усталення її 
зв’язку з іншими соціо-політичними та економічними явищами. Таким 
чином, для дослідження даного феномену сьогодні необхідно використо-
вувати інструментарій інших наук, в першу чергу — економічний.

Ключові слова: легітимність, влада, постмодерн, держава, довіра, 
трансформація, криза.

Introduction
Society is a complex and plastic phenomenon, all elements of which must 

be in a state of mutual harmony in order to ensure the effective functioning of 
the whole system. The element that preserves this harmony and prevents the 
destruction and disintegration of society is legitimation, because they help to 
form a vision of the necessary social order in times of transformational change. 
After all, any reform is a change that, by modifying a particular part, affects the 
functioning of the whole system.

The problem of legitimacy is one of the key in political and legal theory, 
it was studied by a number of prominent authors, including: Yu. Habermas, E. 
Bistrytsky, V. Tsvykh, S. Proleyev, S. Makeev, P. Manzhola, Yu. Rosenfeld and 
others. In turn, the postmodernist paradigm was studied in their works by: Z. 
Bauman, J.-F. Lyotar, M. Fukuyama, T. Alekseeva and others.

Today, the crisis of legitimacy is especially widespread, caused by a 
decline in trust and real support for the government against the background of 
the formation in the public consciousness and information space of a politicians 
negative image and everything related to power and authority. In general, 
the negativization of «power» is characteristic of postmodernism, which 
denies a rational approach to understanding this phenomenon. Such trends 
are particularly pronounced for countries undergoing active transformation 
processes and have an unstable political system.

Maintaining the level of power`s legitimacy is a necessary condition 
for the functioning of a democratic state, because it is always based on the 
voluntary transfer of power and its further recognition. To solve the problem 
of the legitimacy crisis it is necessary to study the changes that are taking place 
with this phenomenon in connection with the transition to the postmodernist 
paradigm.

Research methods
In order to fully solve the tasks and achieve the goal defined in the article, 

a number of general scientific methods were used. Among them: political sci-political sci-
ence — analysis of specialized scientific sources allowed to identify specific fea-
tures of political science interpretation of key concepts and trace their develop-
ment within political science, comparative — allowed to compare modernist and 
postmodernist approach to understanding the legitimacy of power and identi-
fy their main features, systematic approach, allowed to consider complex and 
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multifaceted process with the corresponding internal and external features of 
functioning, historical — research of transformation of understanding of concept 
of legitimacy.

Results
With the departure from the modern worldview and the growing influence 

of the postmodern paradigm, there is a transformation of such key concepts as 
«power», «state», «law», and so on. This accumulates the need for theoretical 
search and approval in practice of new identification types. It is necessary to 
determine the current content in the theoretical discourse of the «legitimation» 
and «power» concepts, and to trace their transformation in postmodern 
conditions.

Today, the term «legitimation» mean a certain process of «approval» and 
recognition of power by society. In his works, E. Bystrytsky, for example, defines 
it as «the process of collective identity realization by the political system on the 
basis of common values» [1, p. 321, 329]. In general, within the framework of the 
philosophical and legal approach, legitimation is a necessity, which is explained 
by the nature of power.

In the «Encyclopedia of Postmodernism» «Power» is defined as the 
ability and it is about the ability to exist [2, p. 72]. A person cannot have power 
over another person unless such power is recognized as legitimate. Accordingly, 
the very existence of power depends on its legitimacy [3, p. 318]. Receiving the 
right to power, we legitimately gain the ability to manage political institutions 
through the implementation and consolidation of appropriate rules [4, p. 334].

There are pre-modern, modern and postmodern approaches to the 
interpretation of such a phenomenon as «power» and, accordingly, the 
understanding of its legitimacy. In the pre-modern sense, power is inextricably 
linked to religion. The religious worldview of that time perceived power as 
something divine, and accordingly, indisputable. It is the divine origin of power 
as a «gift of the gods», which was given to the elect and legitimized the further 
usage of power and the person who was endowed with them. This provide a 
positive understanding of the authorities.

In the modern approach, we can talk about such a key point as the «theory 
of the social contract» and the «reasonable» origin of the state. Unification and 
recognition of power over one another is a rational necessity that people are forced 
to address for a number of rational reasons (social interaction, war of all against 
all, organization of production, etc). Accordingly, the very idea that prompted 
the people to unite in the future is the factor that legitimizes the government. 
This legitimacy, unlike the pre-modern one, is not indisputable and is built on 
meeting the needs of those subordinate to those in power. Legitimacy is based on 
modernity on the inviolability of a number norms, doubts in which and the risk 
of their loss due to certain factors inevitably lead to crisis and delegitimization.
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As for the postmodern approach, Habermas defines them as the absence 
of any absolute foundations of the right to power, the «crisis of legitimacy» 
as a consequence [4, p. 335]. We are faced with a situation where the right to 
power cannot be based on certain rational norms due to the absence of the latter. 
Accordingly, the attitude to power in its modern sense is a priori negative, and 
the possibility of legitimizing it is in serious doubt [4, p. 335].

Postmodernity — a term that now arbitrarily includes (or to some extent 
associated with them) a number of movements, sometimes incompatible, that 
emerged in the affluent regions of Europe and countries of European origin in art, 
architecture, literature, music, in social sciences and humanities, which raises radical 
doubts about the reliability of the foundations on which the claims to scientific 
statements are based [5, p. 327]. Postmodernism is used to define a certain period, 
which is characterized by a mixture of high and low elements [5, p. 327].

«Postmodern» is a concept that means a period of history that 
chronologically begins with the crisis of industrial society and develops towards 
the future [6]. This term was introduced into scientific usage by A. Toynbee in 
the 50s of the 20th century. It became widely used in the 1970s and marked 
the period of humanity’s transition to post-industrialism. It is the changes 
that society has undergone during this transition and led to the isolation of 
postmodernism as a certain ideological trend [6]. In philosophical science, 
«postmodern» is associated with the name of J.-F. Lyotard and his work «The 
state of postmodernism» in which postmodernism was a consequence of the 
crisis of Western civilization and its basic principles [7]. In political science, the 
term appears in connection with the democratic student movements that spread 
in France in 1968.

Today, legitimacy is becoming more complex due to the growing number 
of factors that can influence it, the growing blurring of the criteria by which it 
can be assessed, and the growing criticism of recognized rational principles of 
power by postmodernists. Thus, the concept of Max Weber, which for a long time 
was the basis of the whole theory of legitimacy, is now considered obsolete and 
not suitable for use in practice. More and more states and regimes build their 
power on multi-element legitimacy, which does not allow us to talk about any of 
its «pure» types [8]. At the same time, no power today can be called completely 
legitimate, it can vary from full recognition to complete denial, and this process 
always remains dynamic [8]. At the same time, there is a strong interdependence 
between the increase in the level of corruption and the decline in the level of 
legitimacy and, accordingly, between the decline in the level of legitimacy and 
the increased use of coercion. This is due to the dependence of the legitimacy of 
power on its economic efficiency, which is a key factor in postmodern society, 
which is recognized by the consumer society. Such stable interrelationships 
indicate the disappearance of legitimacy in its pure form and the establishment 
of its connection with other socio-political and economic phenomena.
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Significant changes in the interpretation of the legitimacy of power were 
caused, inter alia, by the influence of postmodern trends in the socio-political 
sciences.

«Thus, the general tendency of postmodernism is not to eliminate the 
right to power, as this would mean the elimination of power itself. Rather, it 
recognizes that the right to power is constituted through the displacement and 
contextual application of power, and it is not obvious that their legitimacy derives 
from natural law or from rational agreement. » [4, p. 335]

Thus, this position of the postmodern interpretation of the phenomenon 
of legitimacy is nothing but a departure from modern total rationalization and 
scientific explanation. The creation of a general «metanarrative», which is 
designed to explain reality and establish certain patterns is uncharacteristic of 
postmodernism, which denies the very possibility of the existence of a «universal 
explanation», on this thesis in his works relied J.-F. Lyotard [7].

The focus of attention today is shifting from scientific explanations 
towards creative search and analysis of specific cases as opposed to attempts 
to generalize everything and reduce it to one typology. Postmodernism best 
manifests itself as a cultural phenomenon, demonstrating a departure from 
the canons of modernism. Just as Andy Warhol’s works cannot be understood 
without taking into account their media context, so the legitimacy of modern 
power is in fact impossible without reference to its presentation in media space.

One can draw a parallel between the image that Warhol built and the 
image of modern politicians: «If you want to know everything about Andy 
Warhol, look at what is on the surface of my paintings and films, on the surface 
of myself. There is nothing under this. » [9, p. 74] The reluctance to focus on the 
study of the political sphere, the decline in the level of political culture and the 
growing role of mass culture leads to a serious change in policy priorities and the 
emergence of new means to increase the level of legitimacy. Today, more and 
more attention is paid to work with meanings, texts and images, with picture 
and style, and less and less work is done on filling and building strategy. This 
trend has turned politicians into a «reality show» where the main weapons are 
information and insults.

The study of politics in the postmodern framework discourse involves the 
search for new meanings of concepts already known to us, active involvement 
in the political game and game theorizing. Postmodernism abandons what is 
already known and offers to look for answers «from scratch», taking into account 
the emotional component and not being tied to the rational [10]

Z. Bauman speaks of the impossibility of the authorities using the thesis «to 
endure today so that the future is happy», this thesis is questioned and criticized, 
because postmodern society, as a consumer society, requires satisfaction of their 
needs «here and now». «Consumption is primarily an instrumental activity 
aimed at meeting the natural needs of man. In society, postmodern consumption 
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is primarily the consumption of symbols, not instrumental activity» [10]. 
Accordingly, this is what the construction of the entire government campaign 
should be based on now, so that it can receive a sufficient level of support.

It is worth remembering that the key feature of postmodernism is its 
opposition to power in all its manifestations. M. Fukuyama also speaks of such 
«numerous points of confrontation» in describing the «microphysics of power» 
where the imposition on society of certain decisions by power and discourse 
leads to the destruction of «individual-state» relations.

At the same time, there is no specific norm or truth that leads to the 
dominance of points of influence and results in a war of all against all. Which 
further fuels a person’s total distrust of politics and deepens the crisis of 
legitimacy.

Conclusions
Summarizing all the above, we can conclude that the postmodern era is 

characterized by a large number of changes that have significantly affected the 
political system of society. First of all, it is worth talking about the prevailing 
total distrust of the government and government institutions, which was a logical 
consequence of a number of crises, transformations, conflicts and catastrophes 
of the past decades, which exposed the weakness of those entitled to power.

Postmodernism is characterized by: the presence in the public conscious-the presence in the public conscious-
ness and information space of a negative image of government and politics; total 
individualism; departure from modernist rationalism in the direction of creative 
search; legitimation through work with meanings, texts and images; rejection 
of the concept of «patience for the sake of the future» and the transition to the 
dominance of consumer society; the requirement to meet the needs of the «here 
and now».

Such features lead to a deepening «crisis of legitimacy», which negatively 
affects the stability of the political system. Today, there can be no fully legitimate 
government, and this factor always remains dynamic. The level of legitimacy is 
closely linked to economic factors, which is a key factor in a postmodern society 
that is recognized by a consumer society. Accordingly, we are talking about 
the disappearance of legitimacy in its pure form and the establishment of its 
connection with other socio-political and economic phenomena.
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Abstract
In article question of law culture forming as value measuring of law persua- question of law culture forming as value measuring of law persua-question of law culture forming as value measuring of law persua- law culture forming as value measuring of law persua-law culture forming as value measuring of law persua- forming as value measuring of law persua-forming as value measuring of law persua- value measuring of law persua-value measuring of law persua- measuring of law persua-measuring of law persua- of law persua-of law persua- persua-persua-

sions is researched. Placed goal of article — determination of components and factors, 
that determine law culture forming. Tasks of article are determined by creating notion 
about components, structure and factors that form law position. Included determina- components, structure and factors that form law position. Included determina-components, structure and factors that form law position. Included determina-, structure and factors that form law position. Included determina-structure and factors that form law position. Included determina- and factors that form law position. Included determina-and factors that form law position. Included determina- factors that form law position. Included determina-factors that form law position. Included determina- form law position. Included determina-form law position. Included determina- law position. Included determina-law position. Included determina-. Included determina-Included determina- determina-determina-
tions of law culture forming. Next components of law culture: law, lawrelationship, 
lawmind, legality and laworder, law behaviour, law socialization, law thinking, law 
active, lawful behaviour, system of law training and law education were placed.

Connection between components of law culture was analysed, that make un- between components of law culture was analysed, that make un-between components of law culture was analysed, that make un- components of law culture was analysed, that make un-components of law culture was analysed, that make un- of law culture was analysed, that make un-of law culture was analysed, that make un- law culture was analysed, that make un-law culture was analysed, that make un- culture was analysed, that make un-culture was analysed, that make un- was analysed, that make un-was analysed, that make un- analysed, that make un-analysed, that make un-, that make un-that make un- make un-make un- un-un-
derstand possibilities incarnation moral value in law activity and development of in- possibilities incarnation moral value in law activity and development of in-possibilities incarnation moral value in law activity and development of in- incarnation moral value in law activity and development of in-incarnation moral value in law activity and development of in- moral value in law activity and development of in-moral value in law activity and development of in- value in law activity and development of in-value in law activity and development of in- in law activity and development of in-in law activity and development of in- law activity and development of in-law activity and development of in- activity and development of in-activity and development of in- and development of in-and development of in- development of in-development of in- of in-of in- in-in-
divide’s and state’s law culture, practical realization of law knowledge, that regulate 
different norms of social relationship. Led synthesis of law culture forming of per- norms of social relationship. Led synthesis of law culture forming of per-norms of social relationship. Led synthesis of law culture forming of per- of social relationship. Led synthesis of law culture forming of per-of social relationship. Led synthesis of law culture forming of per-. Led synthesis of law culture forming of per-Led synthesis of law culture forming of per- synthesis of law culture forming of per-synthesis of law culture forming of per- of law culture forming of per-of law culture forming of per- law culture forming of per-law culture forming of per- culture forming of per-culture forming of per- forming of per-forming of per- of per-of per- per-per-
sonal age special features, that make conclusions about different corelations of law 
knowledge, law position, and presence of other components of law culture in some 
boards of young people and professionals. Comparative analysis of forming law cul- of young people and professionals. Comparative analysis of forming law cul-of young people and professionals. Comparative analysis of forming law cul- young people and professionals. Comparative analysis of forming law cul-young people and professionals. Comparative analysis of forming law cul- and professionals. Comparative analysis of forming law cul-and professionals. Comparative analysis of forming law cul- professionals. Comparative analysis of forming law cul-professionals. Comparative analysis of forming law cul-. Comparative analysis of forming law cul-Comparative analysis of forming law cul- analysis of forming law cul-analysis of forming law cul- of forming law cul-of forming law cul- forming law cul-forming law cul- law cul-law cul- cul-cul-
ture of young people and professionals, personality and law views was made.

By deductive method effectiveness of building democracy and destroying 
negative social phenomenon as way of forming high level of law culture was proved. 
Inductive and dialectical methods determine influence for separate components of 
law knowledge and persuasions, skills transformation of totalitary system to democ- knowledge and persuasions, skills transformation of totalitary system to democ-knowledge and persuasions, skills transformation of totalitary system to democ- and persuasions, skills transformation of totalitary system to democ-and persuasions, skills transformation of totalitary system to democ- persuasions, skills transformation of totalitary system to democ-persuasions, skills transformation of totalitary system to democ-, skills transformation of totalitary system to democ-skills transformation of totalitary system to democ- transformation of totalitary system to democ-totalitary system to democ- system to democ-system to democ- to democ-to democ- democ-democ-
racy and changes in this context moral-law value. In article analysed results of form- and changes in this context moral-law value. In article analysed results of form-and changes in this context moral-law value. In article analysed results of form- in this context moral-law value. In article analysed results of form-in this context moral-law value. In article analysed results of form- this context moral-law value. In article analysed results of form-this context moral-law value. In article analysed results of form- context moral-law value. In article analysed results of form-context moral-law value. In article analysed results of form- moral-law value. In article analysed results of form-moral-law value. In article analysed results of form--law value. In article analysed results of form-law value. In article analysed results of form- value. In article analysed results of form-value. In article analysed results of form-. In article analysed results of form-In article analysed results of form- article analysed results of form-article analysed results of form- analysed results of form-analysed results of form- results of form-results of form- of form-of form- form-form-
ing law culture, which may become achieved level of law behaviour, law training and 
erudition, development of law mind and possibility of using law knowledge, habits 
and skills by empiric methods were analysed. Certifi ed, that law culture becomes по- by empiric methods were analysed. Certifi ed, that law culture becomes по-by empiric methods were analysed. Certifi ed, that law culture becomes по- methods were analysed. Certifi ed, that law culture becomes по-methods were analysed. Certifi ed, that law culture becomes по-. Certifi ed, that law culture becomes по-Certified, that law culture becomes по-, that law culture becomes по-that law culture becomes по- law culture becomes по-law culture becomes по- culture becomes по-culture becomes по- becomes по-becomes по- по-
казником of value of person and state.

Key words: law culture; law mind; law; law action; law training; law education.
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осоБЛИВості ФоРмуВАННя ПРАВоВоЇ 
КуЛЬтуРИ В уКРАЇНсЬКому сусПіЛЬстВі

Резюме
У статті досліджується питання формування правової культури 

як ціннісного виміру правових переконань. Встановлено мету статті — ви-
значення складових та факторів, що зумовлюють формування правової 
культури. Завдання статті зумовлені створенням уявлення про компонен-
ти, структуру та чинники, що формують ставлення до права. Враховано де-
термінанти формування правової культури. Встановлено наступні складові 
правової культури: право, правовідносини, правосвідомість, законність і 
правопорядок, правова поведінка, правова соціалізація, правове мислення, 
правова активність, правомірна поведінка, система правового виховання 
та правової освіти. У статті проаналізовано наслідки формування правової 
культури, якими можуть стати досягнутий рівень правової поведінки, пра-
вового виховання й освіченості, розвитку правової свідомості та можливос-
ті застосування правових знань, вмінь та навичок емпіричними методами. 
Констатується, що правова культура стає показником цінностей особистос-
ті та держави.

Ключові слова: правова культура; правова свідомість; право; пра-
вова активність; правове виховання; правова освіта.

Вступ
Правова культура є показником рівня розвитку особистості й сус-

пільства. Її важливими виявами є моральні цінності й ставлення до прав 
і обов’язків, які обмежуються певними суспільними нормами. Правова 
культура є сукупністю загальноприйнятих прав для окремих груп осіб, які 
поширюються в навчальних закладах та професійних установах. Це систе-
ма законів, правил, умов, покликаних зберегти порядок у суспільстві, від 
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чого залежить система ділових та повсякденних відносин. Нівелювання 
або порушення правових норм свідчить про появу деструктивних явищ, які 
є близькими або є порушеннями правил поведінки або законодавства.

Мета статті — визначення компонентів, що спричинюють оптиміза-
цію умов розвитку правової культури в Україні. Завдання статті зумовлені 
створенням уявлення про складові, будову та фактори формування право-
вої свідомості, правових відносин та інших цінностей.

Методи дослідження
Методологічна основа визначається сукупністю методів та підходів, 

які дають змогу сформувати дослідження як єдине ціле. У статті викорис-
тані підходи об’єктивності та цілісності, а також загально-, спеціально нау-
кові методи, за допомогою яких можна отримати результати дослідження.

Проаналізовано взаємозв’язок між компонентами правової куль-
тури, що дає зрозуміти можливість втілення моральних цінностей у пра-
вовій діяльності та розвиток правової культури індивіда і держави, прак-
тичній реалізації правових знань, які регулюють різні норми суспільних 
відносин. Проведено синтез формування правової культури вікових осо-
бливостей осіб, що зумовлює висновки про різні співвідношення правових 
знань, ставлення до закону, а також наявність інших складових правової 
культури в певних рамках у молоді й професіоналів. Здійснено порівняль-
ний аналіз формування правової культури молоді та професіоналів, осо-
бистісних та правових поглядів. Методом дедукції доведена ефективність 
встановлення демократії та усунення негативних суспільних явищ як засіб 
формування високого рівня правової культури. Метод індукції та діалек-
тичний метод зумовлюють вплив на окремі складові правових знань та пе-
реконань, навичок трансформації тоталітарної системи в демократичну 
та зміни в цьому контексті морально-правових цінностей.

Результати
Правова культура є досить дослідженим феноменом суспільства 

й особистості в науковій літературі. Науковою новизною теми є уточнен- Науковою новизною теми є уточнен-Науковою новизною теми є уточнен-
ня рівня розвитку окремих складових правової культури в українському 
суспільстві. Дослідження української правової культури можна поділити 
на декілька напрямів. Особливості процесу правової культури в Україні до-
сліджують С. В. Богачов [1] та О. Г. Данильян [2]. Правосвідомість україн-
ців на сучасному етапі проаналізована в працях Н. І. Бровко [3] та Л. М. 
Герасіної [4]. Традиції формування правової культури відображені в до-
слідженнях Д. П. Ващука [5] та О. В. Минькович-Слободяник [6]. Правову 
освіту вивчають Р. Ю. Клунко [7, 8] та Н. С. Уханова [9]. Правові ціннос-
ті та менталітет досліджують В. С. Кобко-Одарій [10] та О. І. Панчук [11]. 
Формування правової поведінки в українському суспільстві проаналізова-
но в дослідженні Т. С. Захаркевича [12]. Правове виховання вивчала В. О. 
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Сліпенчук [13]. Теоретичну базу про правову культуру досліджувала Т. О. 
Тимчук [14].

Правова культура — це глибоке знання, розуміння та прийняття пра-
ва і свідоме виконання його вимог. На підставі проведеного аналізу праць 
науковців про структуру правової культури можемо зробити висновок про 
виокремлення наступних тісно пов’язаних і взаємозумовлених компонен-
тів: когнітивний (правова освіченість, поінформованість); мотиваційно-
ціннісний (сформована правова позиція як потреба чи усвідомлена необ-
хідність дотримуватися правових норм і застосовувати їх у своїй діяльності); 
діяльнісний (уміння і навички керуватися правовими знаннями в житті, 
активно їх використовувати), рефлексивний (осмислення, самоконтроль 
і самооцінка своєї правової поведінки) [7, с. 8; 8, с. 149]. Правова культура 
передбачає розуміння її як системи цінностей, ідей, елементів, що нале-
жать до сфери права, і їх відображення у свідомості та поведінці людей 
[8, с. 149].

Правова культура держави тісно пов’язана з правовою культурою 
особи. Згідно з теорією права, остання характеризується кількома ознака-
ми: 1) знання законодавства; 2) переконаність у необхідності та соціальній 
користі законів; 3) уміння користуватися правовим інструментарієм (на-
приклад, законами) у практичній діяльності [5, с. 68].

До об’єктивних факторів, які суттєво впливають на стан (або удоско-
налення) правової культури у певному суспільстві, на нашу думку, відно-
сяться: існуюча правова система, правові ідеали, правовідносини, правові 
традиції, правовий менталітет, людський фактор, у тому числі управлін-
ський вплив, створення ефективних соціальних інститутів із формування 
правової культури, визначення основних напрямків організації цих інсти-
тутів [2, с. 19].

Правова система в Україні характеризується прямим зв’язком пра-
вової культури суспільства з демократичними процесами у нашій країні. 
Реформи, які проводяться, повинні виражатися у відповідній системі за-
конів. Причому законів, які були б авторитетними для цивілізованого 
суспільства, які б дійсно були ефективними і дієвими. Для цього законо-
давцям потрібно керуватися у своїй роботі моральними цінностями, що є 
важливою ознакою правової культури керівника. Процес будівництва пра-
вової держави включає в себе і формування відповідної правової культу-
ри. Людина, у якої вихована повага до закону, як правило, готова не тільки 
показувати приклад поведінки відповідно до норм суспільного життя, але 
й діяти, якщо потрібно, в інтересах захисту законності. Використання за-
конів в суспільних, неособистих інтересах реальне тільки у тому випадку, 
якщо ці інтереси набувають сили мотиву, «штовхають» на здійснення від-
повідних вчинків [15, с. 92 — 93].
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Шлях до вдосконалення правової людини пролягає через сприй-
няття ідеалу правового суспільства. Правове суспільство передбачає наяв-
ність автономного суб’єкта. Щоб автономна особистість набула відповідних 
якостей, слід приділити належну увагу її правовому вихованню — органі-
зованому процесу, що впливає на свідомість громадян України, створює 
в правосвідомості систему правових переконань, правових знань, право-
вих цінностей, а також виробляє усвідомлену звичку правової поведінки 
[13, с. 123].

Основоположним принципом громадянського суспільства є його орі-
єнтація на права конкретної особистості, причому така, що захист цих прав 
розглядається як захист загальних устоїв суспільства. У зв’язку з цим може 
виникнути думка, що у громадянському суспільстві кожен для себе — це 
ціль, а все останнє для нього ніщо. Це помилкова думка. Вершиною сучас-
ного підходу до прав людини є Всезагальна Декларація прав людини, яка 
у своїх формулюваннях за їх загальною спрямованістю фактично спира-
ється на досвід громадянського суспільства, тобто, по-перше, на імпера-
тивний підхід до прав людини, а по-друге, на впровадження такого рівня 
правосвідомості, яке, орієнтуючись на загальні принципи свободи, робить 
відповідальність перед людиною обов’язковим як для окремої особистості, 
так і особливо для владних структур. Подібний підхід в документі, що роз-
рахований на практичне використання світовою людською спільнотою, 
означає, що в основі його лежать загальнолюдські цінності. Без цього він 
за визначенням не зміг би відігравати своєї консолідуючої світової ролі 
[4, с. 125].

Активний вплив на правову культуру юриста чинять правові ціннос-
ті. У тоталітарних суспільствах загальнолюдські правові вартості не зна-
йшли свого застосування. У радянський час юристи були позбавлені права. 
Світові правові системи пішли далеко вперед, а в Україні часто юридич-
на практика маневрує правовими нормами, що негативно впливає на за-
гальний стан правопорядку. Відтак правова культура формується на осно-
ві визнаних загальнолюдських правових цінностей, доведених наукою 
й перевірених практикою. Правова культура юриста сприяє об’єктивному 
розв’язанню юридичних конфліктів, які доволі часто трапляються у про-
фесійній діяльності [16, с. 53].

Для формування правової культури вищого рівня необхідною є ак-
тивна діяльність суб’єктів права в якості суб’єктів правової культури, тобто 
діяльність, що спрямовується на створення таких правових цінностей, які 
забезпечують нові можливості поступального розвитку національної пра-
вової системи, підвищення ролі права в суспільстві та ефективного вико-
нання ним найважливішої функції — створення і збереження суспільного 
миру [17, p. 6].
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Держава в рамках євразійського культурного світу покликана висту-
пати в ролі активного організатора соціального життя та правовідносин, 
повинна прагнути до того, щоб покращувати матеріальні умови існування 
людей, стимулювати творчу активність людини. Головною місією цієї дер-
жави вчений вважав створення духовної культури, яка б утілювала в собі 
ідею загальнолюдського достоїнства і водночас максимально слугувала 
б проявленню національних та місцевих особливостей населення євразій-
ського культурного світу [17, p. 7].

Правові традиції пов’язані з виокремленням наступних етапів фор-
мування правової культури на території України:

І. Доцивілізаційний етап — з найдавніших часів до XVIII cт. до н. е. 
Він характеризується пануванням природного та звичаєвого права, яке за-
безпечувалось цілою системою заборон та табу;

ІІ. Трансформаційний етап (перехідний) — з XVIII cт. до н. е. 
до І ст. до н. е. Цей етап характеризується появою перших писаних та систе-
мою неписаних законів. Для нього характерно укладання перших законів 
шлюбного змісту. А вже потім соціально-політичного. На цьому етапі йшов 
процес узгодження правил людського співіснування та намагання його ви-
класти на різного роду матеріалах для повчання членів того чи іншого сус-
пільства [6, с. 47].

ІІІ. Цивілізаційний етап — з I cт. до н. е. до сьогодення. Від створен-
ня системи Римського права, яка лягла в основу всіх правових документів 
сучасності до наших днів. Третій етап доцільно розділити на два підетапи, 
поклавши в основу все той же принцип розвитку свідомості та поєднавши 
його з тими швидкими темпами розвитку економіки, які ми спостерігаємо 
останні два століття;

ІІІ. 1. — I cт. до н. е. — поч. ХХ ст. н. е. Правова культура антагоністич-
них суспільств. За фактом вся правова культура класових антагоністичних 
суспільств була побудована відповідно до тих історичних процесів, які про-
ходили в країнах світу і мали спільні риси: неповага до особи, яка не воло-
діє засобами виробництва, насилля над нею, розгул безкарності та відсут-
ність системи покарання, єдиної для всіх членів суспільства, насилля над 
людиною з більш низьким рівнем правосвідомості. Велика залежність від 
ідей церкви, яка стає опорою правлячих класів [6, с. 47].

ІІІ. 2. — правова культура індустріального та постіндустріального 
суспільства ХХ–ХХІ століть. Цей етап розвитку правової культури характе-
ризується швидкими темпами економічних процесів, які змусили зміню-
ватись і саму особу, її відношення до себе насамперед. Змінившись у своїй 
свідомості, людина змусила змінитись і правову культуру. Вона не тільки 
змінила своє життя, вона змінила дійсність, створивши нову політичну 
культуру, що базується на побудові громадянського суспільства [6, с. 47].
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Запропоновано власну періодизацію розвитку української правової 
спадщини: 1) період становлення — починаючи з часів язичництва, набу-
ває свого розквіту за часів Київської Русі й триває до ХVІ ст. Цей період 
характеризується наступними моментами. По-перше, прийняття христи-
янства та рецепіювання візантійського права, що заклало основи правової 
спадщини; по-друге, структурно відокремлюються та розвиваються осно-
вні ідеї (справедливість, правда, істина, соборність тощо), що збереглися 
до цього часу; по-третє, закладається фундамент української ментальності; 
2) період козацької доби — починається з ХVІІ ст. та триває до ХVІІІ ст. Від
козацтва починаються витоки української нації, бо саме з ним пов’язані 
пробудження національної правосвідомості, формування національних 
інтересів і національних ідей. Ідеали козацького вільного братерства, де-
мократії, свободи глибоко укорінились в правовому менталітеті українців 
і вплинули на формування правової спадщини; 3) російсько-австрійський 
період (остання чверть ХVІІІ ст. — початок ХХ ст. Цей період умовно можна 
назвати періодом стагнації. В даному контексті слово «стагнація» слід розу-
міти не в значенні занепаду, а в значенні «відсутності значного розвитку», 
«консервативної реакції». Україна перебувала під владою різних держав, і 
тому розвиток власної правової спадщини був дещо «законсервованим»; 4) 
радянський період (1917 — 1991 рр. ) характеризується знищенням залиш-
ків надбань дореволюційної правової спадщини і рішучим вибухом рево-
люційної практики, традицій, юридичної техніки, що вже на першому ета-
пі соціальних перетворень унеможливило навіть формальне та практичне 
застосування старих інститутів; 5) сучасний період починається з момен-
ту проголошення незалежності України і триває до цього часу. Для нього 
характерне бажання почати все «з нуля», правову спадщину радянського 
періоду здати в «архів історії» та використовувати здобутки західної право-
вої традиції як «наздоганяльної моделі модернізації» української правової 
спадщини [10, с. 12].

Загальнонаціональні риси українського правового менталітету зу-
мовлені значним впливом традиційних цінностей. Українська правова 
культура увібрала в себе елементи як східної, так і західної правової тради-
ції. Візантійський архетип ментальності сприяв формуванню та укорінен-
ню таких рис менталітету українського народу, як кордоцентризм, пафос 
жертовності, ідеал морально-правових інститутів «правди» та справед-
ливості, тісний зв’язок з православ’ям, схильність до ідеологізації тощо. 
З огляду на європейський напрям розвитку відбувається інтеграція України 
до культурного та соціального кола Європи [1, с. 15; 10, с. 9 — 10].

Психологічна картина української правової ментальності селянина 
є досить багатогранною. Для неї характерна ірраціональність, алогічність, 
імпульсивність, наївна ідеалістичність, терпимість, прагнення до справед-
ливості, тісний зв’язок із релігійними цінностями. Сучасній українській 
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правовій ментальності властива не лише політична демагогія і популізм, 
а й еклектичність уявлень, ідеологічна сумбурність та непостійність і непо-
слідовність поглядів. Невідповідність закону загальноприйнятим нормам 
моралі викликає у свідомості українців негативне ставлення до права, за-
конодавства, державної влади [3, с. 114].

На жаль, сучасний етап існування нашої держави супроводжується 
низьким рівнем правової культури не лише у простих громадян, а й у полі-
тиків, котрі мають безпосередній стосунок до законотворення та управлін-
ня державою. Це не говорить про те, що вони некомпетентні у законодав-
чих нормативно правових актах, у своєму житті, не вважають норми права 
обов’язковими і не відчувають страху відповідальності за порушення норм 
чинного законодавства. Це все свідчить про зневагу до права, держави та її 
громадян. Низький рівень правової культури, нерозвиненість у населення 
юридичних традицій, що переходять у відкритий правовий нігілізм, запе-
речення необхідності і цінності права мають глибокі історичні корені, адже 
з покоління в покоління у нашій державі спостерігається зневага до закону 
та суду, а свавілля не вважається чимось неправильним [18, с. 318 — 319].

Профілактика (нейтралізація) правового нігілізму представників 
державної влади в Україні передбачає запровадження певних нововведень: 
гідна матеріальна забезпеченість представників державної влади, відкри-
тість діяльності державного апарату, ефективна система відповідальності 
чиновників перед суспільством. Сюди ж можна віднести: конкурсне замі-
щення державних посад, зміну законодавства у бік зведення владних повно-
важень чиновників від дозвільної діяльності до оперативно-реєстраційної, 
досконале законодавство, ефективний контроль за законністю діяльності 
представників державної влади, підвищити рівень професіоналізації за-
конодавчої діяльності, посилити юридичну відповідальність за порушення 
прав і свобод громадян, надалі удосконалювати судову систему в рамках за-
хисту прав і свобод громадян та забезпечення прямої дії норм Конституції 
України [19, с. 15]. Встановлено, що на шляху мінімізації масового право-
вого нігілізму, зниження професійної деформації, підвищення рівня пра-
вового мислення і в цілому підвищення правової культури перспективним 
напрямком є посилення внутрішньої конкуренції двох політичних еліт: 
правлячої та опозиційної [19, с. 13].

До основних інститутів, що тією чи іншою мірою виконують функ-
цію по формуванню правової культури в перехідному суспільстві, можна 
віднести державу, інститути культури і соціалізації, політичні партії і сус-
пільні рухи, інститути правопорядку і соціального контролю, прав людини, 
правового виховання, вирішення правових конфліктів та ін. [2, с. 20].

У правовій культурі виділяють такі складові: право, правовідносини, 
правосвідомість, законність і правопорядок, правова поведінка, правова со-
ціалізація, правове мислення, правова активність, що походять із правової 
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системи і є специфічним проявом у сфері формування та розвитку відпо-
відної свідомості індивіда, правомірна поведінка, система правового вихо-
вання і правової освіти [21, с. 15].

Правова культура характеризується рівнем правосвідомості і пра-
вової активності суспільства. Визначальною частиною культури свідомос-
ті є оцінка закону з позицій справедливості. Крім цього, правосвідомість 
характеризується також сукупністю уявлень, поглядів, оцінок та емоцій, 
через які проявляється ставлення особи й організацій до права. Культура 
юридичної практики характеризується ефективною діяльністю законодав-
чих і судових органів [5, с. 60 — 61]. Культура правової поведінки характе-
ризується правовою активністю громадян і їх правомірним поводженням 
[5, с. 67].

Серед чинників становлення демократичної правосвідомості можна 
виокремити, з одного боку, наявність та схвалення (державне і громадське) 
тих фундаментальних положень, які закріплюють мету та принципи демо-
кратизації суспільства (політико-правові передумови), а з другого — сутніс-
ні умови можливості існування демократичної правосвідомості як явища 
правової реальності. Не менш важливою передумовою становлення право- передумовою становлення право-передумовою становлення право-
свідомості демократичного напряму є високий загальний рівень суспільної 
свідомості та культури. Також одним із необхідних факторів формування 
демократичної правосвідомості є висока духовність суспільства, вкорінена 
в історичних, цивілізаційних та ментальних особливостях соціуму [4, с. 25; 
22, с. 170 — 171].

Слід окремо зауважити, що у сучасній науковій літературі аналізу-
ються різноманітні шляхи формування правосвідомості і правової культу-
ри українських громадян. Серед них, зокрема: демократизація всіх сфер 
соціального життя; вдосконалення правотворчого і правозастосовчого 
процесів; зміцнення законності і правопорядку; розвиток правовідносин; 
зростання ефективності діяльності всієї системи правосуддя; адаптація за-
конодавства України до міжнародних норм і стандартів прав людини; гар-
монізація законодавства України із нормативними актами Європейського 
Союзу. Разом з тим важливе значення для формування правосвідомості і 
правової культури мають такі напрями реалізація даного процесу, як здій-
снення правового виховання і правового навчання українських громадян, 
а також підвищення ефективності їх правової інформованості. На сучас-
ному етапі на передній план виходять громадянські та духовні цінності, 
поширення волонтерського руху, на відміну від перших років незалежнос-
ті активно пропагується патріотизм, рух добровольців за захист суверені-
тету України, поява активістів, розвиток церковно-релігійної культури. 
Російська агресія стала стимулом розвитку ідеї соборності України та про 
європейського курсу українських політиків [22, с. 171 — 172].
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Аналізуючи детально весь процес формування правосвідомості 
в Україні сьогодні, варто зупинитись на основних проблемах, які виника- на основних проблемах, які виника-на основних проблемах, які виника-
ють (або ж потенційно можуть виникнути) на його шляху. Так, досить по-
ширеним явище нашого суспільного буття є деформація правосвідомості. 
Посиленню деформаційних явищ у суспільній правосвідомості України 
сприяють суперечності в різних галузях законодавства й правоохоронній 
системі в цілому. Також суттєвою причиною існування деформацій пра-. Також суттєвою причиною існування деформацій пра-Також суттєвою причиною існування деформацій пра- пра-пра-
восвідомості в українському суспільстві є поступове звикання населення, 
особливо молоді, до злочинності. Спостерігається відсутність єдиної висо- єдиної висо-єдиної висо-
коефективної системи правового виховання, а також популяризація анти-
правової поведінки через ЗМІ [22, с. 170 — 171].

Можна констатувати, що рівень правової свідомості та правової 
культури громадян українського суспільства знаходиться на стадії форму-
вання зачатків демократичної правової культури. Сама лише констатація 
націленості на розбудову демократичного суспільства, правової держа-
ви ще не є запорукою реалізації проголошених цілей. Тому в Україні має 
постійно зростати мотивація активного формування правової свідомості 
та правової культури всіх суб’єктів суспільних відносин, у тому числі дер-
жавної еліти, оскільки без них неможливо втілити в життя поставлену мету. 
Правова культура громадян є основою, фундаментом нового суспільства 
в Україні. Адже громадяни є єдиним чинником, здатним утворювати дер-
жаву і правопорядок, приводячи в дію Конституцію України та законодав-
ство. Успішне вирішення цих завдань залежить від багатьох факторів, але 
здебільшого — від рівня організації правової освіти і виховання населення 
країни [23, с. 106 — 107].

У зв’язку із цим слід відзначити, що в літературі авторами пропо-
нуються різноманітні шляхи формування правосвідомості і правової куль-
тури українських громадян. Серед них, зокрема: демократизація всіх сфер 
соціального життя; вдосконалення правотворчого і правозастосовного 
процесів; зміцнення законності і правопорядку; розвиток правовідносин; 
зростання ефективності діяльності всієї системи правосуддя; адаптація за-
конодавства України до міжнародних норм і стандартів прав людини; гар-
монізація законодавства України з нормативними актами Європейського 
Союзу, духовно-культурне й національне піднесення [17, p. 7].

Важливим елементом формування правосвідомості є залучення мо-
лоді в цей процес. Критеріями оцінки рівня сформованості правосвідомості 
і правової культури студентів вищих навчальних закладів України на сьо-
годні є: ступінь правової інформованості, готовності застосовувати право-
ві знання на практиці; ступінь ціннісно-правової спрямованості особи, го-
товності до соціально корисної поведінки; ступінь сприйняття суті закону 
як морально значимої для себе цінності; ступінь сформованості правових 
навиків і вмінь, правомірної поведінки, соціально-правової активності 
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студента. Для особи з високим рівнем правової культури мають бути ха-
рактерними такі ознаки, як високі соціальні й інтелектуальні досягнення 
[21, с. 18].

Розвиток правової культури залежить від правової поведінки 
[21, с. 17]. Правова поведінка — це знання законодавства та вміння викорис-. Правова поведінка — це знання законодавства та вміння викорис-
товувати закони та інші акти в практичній діяльності. Правова поведінка 
українського суспільства наразі перебуває на стадії формування та потре-
бує цілеспрямованої діяльності й розвитку. Соціологічні дослідження, опи-
тування громадян України у всеукраїнському та регіональному масштабах, 
що були здійснені впродовж 2002 — 2012 рр., постійно й однозначно за-
свідчують про прогалини у відносинах правосвідомості та правових знань 
з боку громадян, про низький рівень правової поведінки. Від дотримання 
суспільством правової поведінки залежать рівні правової поведінки окре-
мих систем та органів влади, а також, зокрема, самих громадян [12, с. 41].

Знання і розуміння зазначених положень чинного законодавства 
щодо правового регулювання поведінки студентської молоді в Україні 
можливе лише за умови підвищення правової культури цієї частини гро-
мадян українського суспільства. Для того, щоб знати і розумітися у своїх 
правах, треба бути всебічно розвиненою людиною, володіти необхідним 
рівнем правової культури та правосвідомості, а її формування у студентів 
можливе за умови здійснення загальногромадянського виховання, зокре-
ма й правового [21, с. 17 — 18].

Правозастосування виявляється в позитивному досвіді, який засто-
совується у всіх країнах, у тому числі в Україні, протягом тривалого часу. 
Причому використовувати цей досвід необхідно творчо, тому що деякі пи-
тання правового виховання необхідно вирішувати на концептуально новій 
основі, виходячи із завдань нинішнього етапу розвитку України як суве-
ренної держави, що прагне стати демократичною і правовою. При цьому 
необхідно пам’ятати і те, що вирішення завдань по формуванню сучасної 
правової культури у громадян перехідного суспільства залежить не тільки 
від держави, але й від зусиль усієї громадськості, кожного громадянина 
країни [2, с. 21].

Українська громадськість як транзитивне суспільство характеризу-
ється таким типом правового мислення, як суперечністю поглядів та сус-
пільних орієнтацій. Відмінності правової системи тоталітаризму та демо-
кратичного суспільства очевидні, а тому перехід від однієї до іншої системи 
безпосередньо неможливий. Такі суспільства перебувають в умовах де-
зорганізації, що означає дезінтеграцію політико-правових інститутів, які 
не здатні виконувати завдання, для яких вони створені, ослаблення ме-
ханізмів формального і неформального контролю тощо. Слід відзначити 
також загострення соціальних суперечностей у перехідному суспільстві, 
злам командно-адміністративної системи управління і вступ на складний 
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і суперечливий шлях створення ринкової економіки, обстановку еконо-
мічної, політичної та духовної кризи. В умовах соціально-економічного 
та політичного занепаду в Україні практично не існувало демократичної 
ідеології, яка набувала негативного забарвлення в плані можливості мані-
пулювання народом та створила умови поверхневого бачення суспільних 
проблем [11, с. 107].

Метою формування правової культури в Україні є підвищення загаль-
ного рівня правових знань, формування в них поваги до права. Реалізація 
Програми правової освіти населення України сприятиме, зокрема підвищен-
ню рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому, 
а також формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових 
ідей, загальнолюдських і національних правових цінностей, а також подо-
лання правового нігілізму, що забезпечують високий рівень правосвідо-
мості та моральності. Організаційними засобами підвищення рівня правової 
культури суспільства та окремих особистостей є: розвиток правової освіти і 
правового виховання населення; належне забезпечення його інформацією 
про чинне законодавство і практику його застосування; боротьба з правовим 
нігілізмом; видання юридичної енциклопедичної та словникової літератури, 
коментарів чинного законодавства; розширення правознавчих досліджень 
тощо [14, с. 58].

На нашу думку, якщо виходити з пропонованого визначення, право-
вою діяльністю є така діяльність, яка пов’язує суб’єкта з правом як пред-
метом його практичної активності: а) зі створення та зміни права (пра-
вотворча); б) із впровадження права в життя (правоутверджуюча); в) із 
забезпечення дії і реалізації права (правоінтерпретаційна, правореаліза-
ційна); г) зі збереження, охорони та відновлення права (правоохоронна, 
правовідновлювальна). Правова діяльність як активність суб’єктів права, 
пов’язана зі створенням, здійсненням, охороною і збереженням права, 
спрямовується на ціль самого права як суспільного явища [24, с. 204].

Правове виховання — це цілеспрямована діяльність по трансляції 
(передачі) правової культури, правового досвіду, правових ідеалів і меха-
нізмів регулювання конфліктів у суспільстві від одного покоління до іншо-
го. Правове виховання має на меті розвиток правової свідомості людини і 
правової культури суспільства в цілому [2, с. 21].

У сфері правового виховання в перехідному суспільстві основни-
ми завданнями є: підвищення загальної моралі громадян, популяризація 
правових знань (у тому числі через засоби масової інформації), викорис-
тання рольових ігор і практичних ситуацій, пробудження інтересу в на-
селення до правових знань і підвищення їхньої доступності, застосування 
методів правової реклами і «public relations», розвиток сімейного право-
вого виховання тощо. Усе це є неможливим без науково обґрунтованої 
державної політики в сфері правового виховання, яка, на жаль, в Україні 
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поки що відсутня. Тому, для піднесення рівня правової культури громадян 
України, насамперед, потрібно виробити чітку державну політику в сфері 
правового виховання, системний, науковий підхід до проведення відповід-
них заходів, скоординувати всі зусилля державних органів та громадських 
організації у цьому процесі [2, с. 21].

Існує потреба розглянути тенденції формування правової освіти 
в контексті формування правової культури в період посттоталітарного сус-правової культури в період посттоталітарного сус-
пільства. У період з 1985 по 1991 рр. нагальною потребою було оновлення 
освіти. Нормативно-правове забезпечення підготовки майбутніх учителів 
до формування правової культури учнів на цьому етапі було покликане під-
вищити якість освіти й комуністичного виховання, удосконалити навчаль-
ні програми, підручники, методи навчання та виховання, обов’язково зна-
ти законодавство держави, дотримуватися громадянських прав і свобод, 
поважати власну державу і вміти в повсякденному житті використовувати 
набуті знання та вміння [7, с. 14].

До педагогічних умов формування правової культури учнівської 
молоді можемо віднести наступні: освітня політика держави в галузі пра-
вової освіти; система правової освіти; зміст правової освіти (типові плани 
Міністерства освіти і науки України, типові навчальні програми, навчальні 
робочі програми, зміст навчальних предметів/дисциплін, що відобража-
ється у відповідних підручниках, навчальних посібниках, таких як: «Права 
людини», «Практичне право», «Правознавство (Основи правознавства)» 
та ін., збірники нормативно-правових актів національного законодавства); 
правове навчання/виховання; професійна підготовка вчителів/викладачів 
права (компетентність/компетенція) [25, с. 66].

Аналіз теоретичного матеріалу і досліджень, проведених серед сту-
дентів ВНЗ, надає підстави стверджувати, що тільки незначна частина 
студентів володіє достатньо високим рівнем правової культури і правосві-
домості. Слід констатувати, що переважна більшість опитаних студентів 
має невисокий, але задовільний рівень сформованості правової культури. 
Недостатній рівень правових знань студентів виявляється у неналежному 
засвоєнні концептуальних правових категорій та понять, слабкому уявлені 
про чинне законодавство, безграмотності у сфері знання та використання 
прав та свобод тощо. Даний факт, в свою чергу, свідчить про доволі слабку 
підготовку студентської молоді до вирішення завдань правового вихован-
ня. У ставленні студентів до сучасного правового суспільства нерідко спо-
стерігаються прояви як правового нігілізму, так і пасивного некритичного 
сприйняття правової дійсності. Важливим напрямом у вихованні студен- Важливим напрямом у вихованні студен-Важливим напрямом у вихованні студен-
тів є цілеспрямована робота над усвідомленням єдності права, законності 
і справедливості. Найперше необхідно сформувати уявлення — якщо пра-
во закріплює основи справедливості, то законність є одним з основних за-
собів забезпечення справедливості. Конкретним проявом справедливості 
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в суспільстві є повага до прав свобод та інтересів людини. Виховання пра-
вових переконань, усвідомлення необхідності дотримання законів зумов-
люють становлення у студентів впевненості й у тому, що справжнє при-
значення права полягає у визначенні міри справедливості та свободи 
[26, с. 12 — 13].

Анексія Криму та збройний конфлікт на окупованих Російською 
Федерацією територіях Донецької та Луганської областей, що спричинили 
глибокі суспільно-політичні перетворення в Україні, внесли суттєві корек-
тиви в життєві орієнтації молоді, її поведінку, соціально-економічне стано-
вище та спричинили ряд проблем, серед яких зневіра, розчарування у владі, 
у справедливості правових інститутів та безнадійності на майбутнє. Виявом 
такого стану є небажання громадян, і в першу чергу, молоді, брати участь 
в політичному та соціальному житті. Як показують результати досліджень, 
більшість опитаних молодих людей або взагалі не цікавляться політич-
ним життям (31,8 %), або проявляють інтерес до нього дуже рідко (32,4 %). 
Найменшу зацікавленість політичним життям країни проявляють підлітки 
віком від 14 до 19 років, а найбільшу — молодь від 25 до 29 років. Постійно 
слідкує за актуальними політичними подіями в країні молодь у віці від 
30 до 34 років. В розрізі регіонів молодь, яка проживає у Центральному 
(21,9 %) регіоні країни, на відміну від молоді, яка мешкає у інших регіонах, 
постійно стежить за політичним життям в Україні. Найбільшу електораль-
ну активність (70,5 %) на виборах за останні 3 роки демонструє молодь, яка 
проживає у Західному регіоні [9, с. 160].

Отже, наслідками формування правової культури в перехідному сус-
пільстві можуть стати досягнутий рівень правової поведінки, правового ви-
ховання, правосвідомості і правозастосування в конкретному суспільстві, 
який визначається сукупністю різних емпіричних методів [2, с. 20].

Висновки
Правова культура як певний рівень дотримання прав і обов’язків 

та усвідомлення власного місця в суспільстві формується відповідно до рів-
ня правових знань, вміння вирішення правових питань, довіри до право-
охоронних органів та закону, мотивації й цінностей щодо дотримання прав 
та обов’язків. Вікові особливості формування правової культури залежать 
від рівня сприйняття інформації, ставлення до законодавства, накопичен-
ня знань та рівня розвитку особистості й переконань, педагогічних умов, 
поваги до права. Рівень сформованості правової культури залежить від 
людського фактора та культури особистості, рівня вихованих морально-
правових цінностей, вміння застосування правових знань, правової свідо-
мості, рівня освіченості, відповідальності під час виконання професійних 
обов’язків, правових переконань, схильності особи до дотримання право-
вих норм, трансформації суспільства в напрямі демократичних реформ, 
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боротьби з негативними суспільними явищами, участі осіб у збереженні 
правових норм.
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Abstract
Problem of the creation of civil society institutions is actual and 

requested. Ukrainian society is in a search state of optimum model of existence 
and communication with the state and power from the moment of independence 
acquisition. A few attempts of building of effective institutions of civil society 
in Ukraine failed. However the search continues. Own and world experience 
inspires the Ukrainian people on creation of own way to the real democracy 
cherished in dreams.

Research of formation and development of civil society at the national 
level is not only extremely important, but also vital in the context of world 
legitimation processes. Essence of civil society is in structural opposition to 
power, public control over its activities.

Civil society is the initiator of power delegitimation and it is also is an 
indicator of gaining legitimacy by the authorities. One of functions of civil society 
is to non-admit, and better prevent coming to power potentially illegitimate 
power institutes and establishment of the illegitimate regimes. Civil society can 
give birth on the «barricades» of fight against illegitimate power and to disappear 
after defeat in this fight, or to degrade under the pressure of external and internal 
contradictions. A task of civil society is not only society mobilization on a fight 
against the illegitimate regime but also consolidation of society with the aim of 
further effective state formation.
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ГРомАдяНсЬКЕ сусПіЛЬстВо уКРАЇНИ: 
тЕРНИстИЙ ШЛяХ тВоРЕННя

Резюме
З моменту здобуття незалежності українське суспільство знаходиться 

в стані постійного пошуку оптимальної моделі співіснування та комунікації 
з державою та владою. Мета статті — аналіз умов, факторів, стану, перспек-
тив становлення в Україні інституцій громадянського суспільства. Одним із 
основних методів дослідження можна вважати історико-ретроспективний 
метод. Порівняльний метод дозволив збагатити дослідження емпірикою 
та фактологічним матеріалом.

Сутність громадянського суспільства полягає у конструктивній опо-
зиції до влади, суспільному контролі за її діяльністю. Громадянське сус-
пільство виступає ініціатором делегітимації влади та індикатором набуття 
нею легітимності. Однією з функцій громадянського суспільства можна 
вважати недопущення, а краще упередження, приходу до керівництва 
державою потенційно нелегітимних владних інститутів та встановлення 
нелегітимних режимів. Завданням громадянського суспільства є не лише 
мобілізація суспільства на боротьбу із нелегітимним режимом, але і консо-
лідація суспільства з метою подальшого ефективного державотворення.

Ключові слова: громадянське суспільство, легітимність, легітима-
ція, влада, політичний режим.

Вступ
Суспільно-політичні реалії сьогодення зайвий раз засвідчують вза-

ємозалежність теорії та практики політики. Однак відсутність належної 
уваги з боку провладних структур до аксіомологічних закономірностей ба-
гато в чому нівелює результати розвитку політичної науки. Проблематика 
становлення та розвитку громадянського суспільства національного рівня 
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в контексті світових тектонічних та анархізованих легітимаційних процесів 
виявляється не тільки вкрай актуальною, але і життєво важливою. Новітня 
історія України багата на приклади, які дозволяють по-новому поглянути 
на складний процес українського державотворення через призму легітима-
ційних процесів та зробити певні висновки, припущення щодо подальшого 
розвитку подій та перспектив української державності.

Методи дослідження
В ході підготовки та написання статті автором було застосовано кла-

сичну для вітчизняної науки систему дослідницьких методів. А саме філо-
софські, загальнонаукові та специфічні методи наукового дослідження.

Одним із основних методів дослідження можна вважати історико-
ретроспективний метод, який дає уявлення про динаміку, закономірнос-
ті та перспективи розвитку суспільно-політичних та історичних процесів 
на рівні країни та світу. Порівняльний метод дозволив збагатити дослі-
дження емпірикою та фактологічним матеріалом. Окрім того, методологіч-
ною основою дослідження можна вважати метод філософсько-політичної 
аналітики та прогнозування. Загалом робота базується на принципах сис-
темності та комплексності, що дає можливість отримати більш верифіко-
вані результати дослідження та надати йому наукової значимості.

Результати
Легітимність органів державної влади є невід’ємною і об’єктивною 

характеристикою існування та функціонування політичної системи. Як нео-
дмінний атрибут державної влади легітимність складається з ціннісних оці-
нок, переконань та уподобань населення щодо реалізованих владою ініціа-
тив та уявлень громадян про належний порядок. З точки зору суб’єктності 
легітимність влади може мати персоніфікований (щодо політичних ліде-
рів) чи інституціональний (щодо політичних інститутів) вимір.

Які б шляхетні наміри при цьому не переслідувалися, треба розуміти, 
що громадянське суспільства не має і не може бути інструментом держав-
них та владних інстанцій щодо реалізації їх політичних намірів. Сутність 
громадянського суспільства полягає у конструктивній опозиції до влади, 
суспільному контролі за її діяльністю. Спроба об’єднати задля будь-якої 
«великої мети» потенціал громадянського суспільства та держави під за-
гальним керівництвом державних інституцій неминуче призведе до фор-
малізації та вихолощення ідеї громадянського суспільства і, як наслідок, 
до його перетворення на інструмент державної політики, що характерно 
для авторитарних та тоталітарних режимів.

З цим погоджуються цілий ряд авторитетних українських дослід-
ників. Наприклад, професор І. Кресіна висловлює думку, що в середови-
щі вчених-політологів немає єдності в тлумаченні поняття «громадянське 
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суспільство», воно є предметом активної дискусії в сучасній політичній на-
уці [1, с. 35].

«У дослідженнях соціально-правової держави основний каркас ка-
тегорій і понять визначені: держава, влада, соціальна держава, правова 
держава, конституціоналізм, парламент, уряд, президент, закон, декла-
рація, об’єкт і суб’єкт політики тощо. З громадянським суспільством си-
туація складніша. Це поняття не завжди окреслює предмет дослідження. 
Політологи різних країн дають сутнісно різні його визначення», — зазна-
чає професор М. Михальченко [3, с. 23–35].

Будучи впевненим в наявності в сучасній Україні інституцій грома-
дянського суспільства, М. Михальченко виділяє кілька підходів до визна-
чення громадянського суспільства:

1) недержавний сектор економіки, сфери політичного і духовного
життя;

2) сукупність громадських об’єднань і організацій;
3) опозиційні, напівопозиційні та нейтральні до влади соціальні

сили.
На думку М. І. Михальченка, із двох типів громадянських суспільств: 

американо-англійського та континентально-європейського, в Україні, як і 
в інших постсоціалістичних країнах Європи, використовується переважно 
континентально-європейська модель. Її характерною рисою є наявність 
ефективного механізму стримування наступу держави на суспільні інтер-
еси та інституції за ситуації нестабільності. До того ж вирішення проблем 
взаємодії суспільства і держави, модернізації в соціально-правовій, еконо-
мічній, політичній та гуманістичній сферах неможливе без розробки й ре-
алізації концепції взаємовідносин держави і громадянина, держави та ін-
ститутів громадянського суспільства [3, с. 23–35].

Слід зазначити, що дослідники далеко не завжди пов’язують інсти-
туалізацію громадянського суспільства з процесом владної легітимації. 
Хоча подібний взаємозв’язок, напевне, є очевидним. Громадянське сус-
пільство не може існувати за умов нелегітимного політичного режиму. 
Громадянське суспільство може виступати ініціатором делегітимації влади 
та індикатором набуття нею легітимності. Однією з функцій громадянсько-
го суспільства можна вважати недопущення, а краще упередження, прихо-
ду до керівництва державою потенційно нелегітимних владних інститутів 
та встановлення нелегітимних режимів. Громадянське суспільство може 
народжуватися на «барикадах» боротьби з нелегітимною владою і зника-
ти за умови поразки в цій боротьбі, або ж деградувати під тиском нако-
пичення зовнішніх та внутрішніх протирічь. І вітчизняна історія останніх 
п’ятнадцяти років тому зайвий доказ.

Події «обидвох революцій», стали яскравим прикладом спроби ситу-
ативного, хаотичного, але від цього ще більш переконливого та значимого, 
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народження громадянського суспільства в Україні. Джерелом активізації 
його становлення стали процеси граничної делегітимації влади в Україні. 
Інституції громадянського суспільства стали ініціатором суспільно-
політичних змін та реформування політичної системи країни, становлення 
принципово нових методів та норм ведення політики, намагання зберегти 
як державу, так суспільство від можливих, значно більш небезпечних, на-
слідків подальшої делегітимації влади в Україні.

Згодом емоційні, благі та безкорисні пориви суспільства швидко 
згасли під впливом дій нової влади, хоч відступу на найгірших «дорево-
люційних» позицій все ж не відбулося. Українська політика під впливом 
дій громадянського суспільства набула нових форм, більш орієнтова-
них соціально та особистісно. Збереження набутих позицій цілком зале-
жить від самого суспільства і його активності, впевненості у власних силах 
та небайдужості.

Підтвердженням наявності зв’язку між інституалізацією громадян-
ського суспільства та легітимаційними процесами може слугувати кон-
цептуальне бачення місця та ролі громадянського суспільства в суспільно-
політичних процесах, запропоноване І. Кресіною.

Визначаючи поняття «громадянське суспільство», його структуру 
та досліджуючи практику його формування в сучасній Україні, І. Кресіна 
виходить з наступних методологічних позицій:

1. Громадянське суспільство є характеристикою суспільства з точки 
зору його самоорганізації, ступеня розвитку демократії, реалізації прав і 
свобод людини і громадянина, виконання громадянами своїх політичних 
обов’язків як носіїв суверенітету, як джерела влади, як свідомих суб’єктів 
політичної діяльності, як людей, відповідальних за наслідки своїх дій, 
за майбутнє всього суспільства. Громадянське суспільство не можна «по-
будувати». Його можна утверджувати як нову якість політично організо-
ваного суспільства, як середовище демократії, свободи і відповідальності 
за долю держави і нації.

2. Громадянське суспільство створює державу, а не держава створює 
громадянське суспільство.

3. Ступінь розвиненості громадянського суспільства — характерис-
тика рівня демократизму і політико-правової культури соціуму. Воно роз-
винене настільки, наскільки зберегло за собою більшість функцій і повно-
важень інститутів самоорганізації та самодіяльності громадян.

4. Громадянське суспільство є політичним, оскільки таким є сам 
громадянин як свідомий суб’єкт політичних відносин і політичний ак-
тор. Виходячи з цього, влада, яка утвердилася як результат соціально-
політичної самореалізації громадян, є легітимною і легальною, є уособлен-
ням держави як політичного інституту.
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5. Громадянське суспільство не може бути структуроване за анало-
гією з політичною чи правовою системою. Системою є саме суспільство, 
соціум як сукупність індивідів і спільнот [2, с. 3–6].

Можна виокремити два концептуальні напрямки розгляду грома-
дянського суспільства, що домінують в сучасній політичній науці. Згідно 
одного із них, громадянське суспільство — це особлива позадержавна сфе-
ра суспільного життя, альтернатива державній системі управління. Згідно 
іншого — громадянське суспільство — це складовий елемент держави, який 
має певну автономію, можливості впливу на процес державного управлін-
ня та контролю над державними інститутами.

На думку професора Ф. Рудича, у методологічному контексті про-
дуктивним є наступний підхід. Громадянське суспільство є основою дер-
жави. Його становлення відбувається в тісному зв’язку з становленням її 
як правової, соціальної, демократичної. Громадянське суспільство — це 
суспільство зрілих громадян із високим рівнем економічної, соціальної, 
духовної, політичної культури, яке спільно з державою утворює розвине-
ні правові відносини. Громадянське суспільство — це суспільство вільних 
громадян. Воно вільне від держави, але взаємодіє з нею заради загального 
блага. Сутність громадянського суспільства полягає у забезпеченні закон-
них прав людини. Особа в ньому здобуває гарантоване право вільного ви-
бору тих чи інших форм економічного і політичного буття, ідеології, світо-
гляду, а також можливість вільно висловлювати свої думки, погляди.

Поступ громадянського суспільства в Україні, зазначає Ф. Рудич, 
залежить від розв’язання чималої кількості непростих проблем. Одна 
з них — удосконалення відносин між державою і суспільством, владою і 
громадянами. За роки незалежності в Україні не вдалося створити умов, 
за яких більшість громадян відчувала б себе активними суб’єктами політи-
ки. Влада є однією з фундаментальних засад суспільства. Але до владних 
структур знахабніло лізе кримінальна і напівкримінальна корумпована 
буржуазія. Люди, працьовиті, енергійні, високої культури та інтелекту, які 
переймаються честю і благом країни, залишилися без правової підтримки і 
належної винагороди за сумлінну працю. У принизливому становищі опи-
нилися інтелігенція, робітники, сільські трудівники. Це негативно позна-
чається на довірі громадян до органів влади.

Ф. Рудич вбачає кілька сценаріїв розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні.

І. Згортання громадянського суспільства і реставрація в якомусь ви-
гляді тоталітарного режиму.

ІІ. Консервація на тривалий час існуючого стану речей і, відповідно, 
авторитарних методів управління.

ІІІ. Поступовий, еволюційний розвиток і зміцнення громадянського 
суспільства [4].
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Слід зазначити, що у сучасній вітчизняній політичній думці не існує 
єдиного загальноприйнятого визначення поняття «громадянське суспіль-
ство». Виділяється кілька концептуальних авторських підходів, які окрес-
люють різні аспекти та прояви громадянського суспільства. Більше того, 
немає серед дослідників і однозначної відповіді на питання чи є, взагалі, 
в сучасній Україні громадянське суспільство чи ні. Проблема ускладнюєть-
ся внаслідок її надмірної політизованості.

Численні дослідження та неабиякий інтерес до даної проблем з боку 
як науковців, так і громадськості вказує на її наукову перспективність 
та суспільну значимість. Нажаль, за попередні роки, в тому числі і за роки 
незалежності, українське суспільство та політикум втратили потенціал 
інституалізації громадянського суспільства в Україні. Протягом останніх 
15–20 років замість дійсно дієвих, впливових та неупереджених інститутів 
громадянського суспільства в Україні, з подачі провладних олігархічних 
кіл, створювалася керована останніми та залежна від них модель штучного 
громадянського суспільства, метою формування якої була узурпація вла-
ди, її самолегітимізації та відсторонення суспільства від управління дер-
жавою. Ця модель не була виявом ініціативи суспільства, а була продуктом 
використання політичних та соціальних технологій. Як наслідок штучний 
характер громадянського суспільства, невідповідність його справжнім нор-
мам та принципам (помітні як всередині країни, так і за її межами) уне-
можливили його дієву участь у легітимаційному процесі. Громадянське 
суспільство не мало ані впливу на останній, ані довіри серед суспільства. 
Таким чином, сили, які створили таку ситуацію, самі потрапили в пастку 
делегітимації, коли будь-які дії влади апріорі вважаються значною час-
тиною суспільства нелегітимними внаслідок неможливості ефективного 
контролю з боку суспільства. Бажання надмірної централізації влади та не-
допущення дієвої конкуренції спричинили глибоку кризу легітимності, 
наслідки якої стали визначальними для сучасного суспільно-політичного 
життя держави.

Не існує також чіткого бачення взаємозв’язку легітимаційних про-
цесів та інституалізації громадянського суспільства в Україні, хоча емпі-
рична база є доволі широкою. Події періодів суспільно-політичних збурень 
засвідчили значимість та об’єктивність вказаного взаємозв’язку. Проте 
завданням громадянського суспільства є не лише мобілізація суспільства 
на боротьбу із нелегітимним режимом, але і консолідація суспільства з ме-
тою подальшого ефективного державотворення.

Від громадянського суспільства залежать сутнісні, системотворчі 
характеристики як економічної, так і політичної системи. При цьому слід 
зауважити, що громадянське суспільство не є щось таке, що залишається 
поза державою й існує незалежно від неї. Громадянське суспільство є базою 
існуючих економічних, соціальних, культурних та інших відносин, якість 
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та рівень розвитку яких значною мірою визначають розвиненість політич-
них структур держав, партій, партійних систем, громадських об’єднань. 
Воно також є опорою їх функціонування.

Виходячи з численних теорій та досліджень, які стосуються пробле-
матики громадянського суспільства в політичному житті сучасної України, 
можна зазначити, що однією з головних проблем, з якою стикається грома-
дянське суспільства в сучасній Україні на шляху свого становлення, можна 
назвати те, що носії ідеї громадянського суспільства, як основи української 
нації, тяжіють до гучних гасел державотворення, закликаючи до встанов-
лення сильної влади, сильної держави, сильного апарату, сильної адміні-
страції, сильного війська — сильної державної машини, як єдиного дієвого 
механізму подолання корупції та панування криміналітету, формування 
реально діючих інститутів самоврядування та налагодження економічно-
го, політичного, духовного життя, досягнення правової та соціальної захи-
щеності громадян.

У пафосі державництва збігаються погляди та інтереси виразників 
національної ідеї і представників політичного істеблішменту. Ототожнення 
поняття громадянського суспільства з образом політичної нації веде до за-
кріплення нею адміністративної моделі утримання української спільноти 
в тенетах протонаціональної єдності. Йдеться про немовби вже отриману 
легітимність законодавчих та виконавчих дій можновладців. Саме тому 
влада не полишає зв’язку з національною атрибутикою, що так легко вво-
дить у приємну оману українських націонал-романтиків. Тобто йдеться про 
ототожнення політичної влади з підґрунтям її ж легітимації — з національ-
ною ідеєю. Тобто виникає позаправова ситуація самоузаконення корпора-
тивних уявлень певної частини національної спільноти. З іншого боку, вже 
існуюча політична влада набирає надправової сили.

При цьому ідея сильної національно зорієнтованої держави про-
тиставляється ідеї громадянського суспільства. Формується точка зору, 
що лише єдиний центр влади, наділений надзвичайними повноваження-
ми може сприяти, як не парадоксально, зростанню добробуту та свободи 
суспільства та особистості, забуваючи, що подібний підхід до державотво-
рення і місця в ньому інститутів громадянського суспільства панував кілька 
десятиліть тому в радянській моделі організації політичного життя, і при-
звів до невтішних наслідків.

Іншою актуальною проблемою становлення громадянського сус-
пільства в Україні — є налагодження його взаємодії з політичними інсти-
туціями та державними структурами. Інститути громадянського суспіль-
ства не можуть існувати без ефективної та, по-можливості, взаємовигідної 
співпраці з державними органами. Ступінь розвиненості громадянського 
суспільства визначається, в тому числі, і за цим показником.
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Українське суспільство тривалий час знаходилося в тіні держави, 
не маючи змоги реалізувати власний потенціал. Тож, коли в новітній історії 
України з’являлася хоча б невелика, але реальна нагода, вийти із-під опіки 
держави, суспільство завжди намагалося нею скористатися. Поспішність 
та хаотичність цього процесу щоразу не давали змоги на практиці реалізу-
вати весь управлінський, державотворчий та легітимаційний потенціал гро-
мадянського суспільства. Слід зазначити, що періоди політичної «відлиги» 
в українській історії були набагато короткотривалішими, аніж це потрібно 
було для формування та становлення дієвого та впливового громадянсько-
го суспільства. Тож традиції реальної участі суспільства в управлінні дер-
жавою в Україні так і не було сформовано. Це означило проблему певної 
непідготовленості суспільства України до реалій суспільно-політичного 
життя, політичного та державного управління. Тож інституції громадян-
ського суспільства об’єктивно були змушені прилаштовуватися до методів 
діяльності, що сповідуються «більш досвідченими» політичними інститу-
ціями та державними органами.

Висновки
Загалом, говорити про існування дієвих інституцій громадянського 

суспільства в сучасній Україні поки зарано. Більшість проявів суспільно-
політичної активності, як то різного роду суспільні протести, масові ви-
ступи, чи то події «революцій», мали за мету не формування нової, більш 
досконалої та соціально-орієнтованої системи суспільних відносин, а пере-
слідували, зазвичай, виключно прагматичні, меркантильні цілі та владні 
амбіції окремих корпоративних груп та особистостей. Тому приписувати 
їм роль інституційних, щодо ідеї та практики громадянського суспільства, 
на наш погляд, поки недоречно. Проблема криється, навіть, не в розумін-
ні сутності чи шляхів реалізації ідеї громадянського суспільства в Україні, 
вони якраз інтуїтивно зрозумілі особистості та суспільству в цілому, а в 
культурологічній, світоглядній, психологічній готовності та бажанні їх реа-
лізувати. Домінування егоїстичних мотивів в поведінці та діях притаманне 
не лише окремим групам та особам, воно підсвідомо є ментальною осно-
вою значної частини українського суспільства, що й призводить до появи 
осіб та груп, метою яких є задоволення лише власних амбіцій та інтересів.

Не існує також чіткого бачення взаємозв’язку легітимаційних про-
цесів та інституалізації громадянського суспільства в Україні, хоча ем-
пірична база є доволі широкою. Проте завданням громадянського сус-
пільства є не лише мобілізація суспільства на боротьбу із нелегітимним 
режимом, але і консолідація суспільства з метою подальшого ефективного 
державотворення.
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VOLUNTEER ORGANIZATIONS WORK AS A 
dETERmINING mARKER Of CIVIL SOCIETY 

dEVELOPmENT IN UKRAINE

Abstract
It analyses essential indicators of volunteering, volunteer work and the features 

of work conducted by volunteer organizations as an index of civic society development 
in Ukraine. The features of volunteer movements in Ukraine have been analyzed. 
It has been recognized that Ukrainian volunteer movement in 2014 become an 
unprecedented manifestation of public self-organization in its scale. The increasing of 
volunteer movement had been due to two chief factors: internal political crisis, that has 
led to the disbalance of the public administration systems, lack of quality management 
decisions, lack of resources, and external aggression which deepened the disbalance 
between the state’s ability to perform its functions effectively and ensuring the basic 
needs of the citizens. The crisis in the country and external influences had endangered 
the existence of Ukraine as a state, which has been received by its citizens as a personal 
challenge, as danger to their self-identification.

It has been demonstrated that volunteer organizations are an influential 
social institute that acts on a voluntary basis and brings the country income and also 
solves a number of socially important issues instead of the state administration.

In conclusion, volunteering is steadily becoming a foundation for civil 
society development. Without the work conducted by the volunteers it is hard 
to imagine NGOs and charities at all, the quality control over government and 
business becomes virtually impossible. Without volunteers there is not enough 
energy to fuel societal development, there’s not enough effort and time to help 
people in need, not enough creative potential for solving social problems.

Keywords: civil society, volunteering, volunteer organizations, 
volunteer projects, volunteer work
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діяЛЬНістЬ ВоЛоНтЕРсЬКИХ 
оРГАНіЗАЦіЙ яК дЕтЕРміНАНтА РоЗВИтКу 
ГРомАдяНсЬКоГо сусПіЛЬстВА В уКРАЇНі

Резюме
Окреслено сучані тенденції розвитку громадських об’єднань 

та функціонал громадянського суспільства. Проаналізовано сутнісні по-
казники волонтерства, волонтерської діяльності та особливості діяльності 
волонтерських організацій як індикатора розвитку громадянського сус-
пільства в Україні.

Класифіковано волонтерські організації за: масштабами діяльнос-
ті, статевою і віковою ознаками, громадянством, порядком фінансуван-
ня, в залежності від отримувачів волонтерської допомоги, за кількісним 
складом. Визначені основні обов’язки та спектр волонтерських проектів 
залежно від видів діяльності, цілей та завдань.

Охарактеризовано специфіку волонтерських рухів в Україні. 
Засвідчено, що український волонтерський рух, зокрема у 2014 році 
за масштабом поширення став безпрецедентним виявом громадської са-
моорганізації. Зростання активності волонтерського руху було обумовлене 
двома основними факторами: внутрішньополітичною кризою, що призве-
ла до розбалансування системи державного управління, дефіциту якісних 
управлінських рішень, браку ресурсних можливостей, та зовнішньою аг-
ресією, яка поглибила дисбаланс між здатністю держави ефективно вико-
нувати свої функції та забезпеченням основних потреб громадян. Кризові 
процеси в країні та зовнішні впливи поставили під загрозу існування 
України як національної держави, що було сприйнято громадянами як осо-
бистий виклик, загрозу їх самоідентифікації.
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Продемонстровано, що волонтерські організації є впливовим со-
ціальним інститутом, який, діючи на добровільній основі, приносять дохід 
державі та вирішує низку суспільно важливих проблем замість держави.

Підсумовується, що волонтерство все більше стає фундаментом 
розвитку громадянського суспільства. Без участі волонтерів важко уявити 
громадські організації й благодійність взагалі, без них унеможливлюєть-
ся якісний суспільний контроль за діями влади та бізнесу. Без волонтерів 
бракує енергії для будівництва суспільства, не вистачає сил і часу на лю-
дей, які потребують допомоги, не достатньо творчого потенціалу для роз-
вязання соціальних проблем.

Ключові слова: громадянське суспільство, волонтерство, волон-
терські організації, волонтерські проекти, волонтерська діяльність

Introduction
Modern civil society recognises the work of volunteer organizations as 

a means for preservation and enhancement of human values, realisation of 
human rights and freedom. In most countries, volunteer organizations play an 
important role in facilitating personal growth through recognition of human 
potential. It’s hard to overestimate the importance of volunteer movement in 
Ukraine today. It has been the volunteers who became the chief component of 
qualitative changes in Ukraine in the time of the biggest threat to the sovereignty 
of Ukraine. Under the military aggression of Russian Federation against 
Ukraine, especially during the beginning stages, volunteer organizations had 
given immense support to both the army and the victims of military aggression, 
had rescued hundreds and thousands of lives and had helped the government 
to get out of a deep protracted crisis. Taking into account the modern trends of 
volunteering as a social phenomenon, there is necessity for summing up of the 
experience and clarification of chief markers of volunteer organizations work as 
a foundation for active society in Ukraine.

This institute of civil society has been thoroughly researched in scientific 
works by E. Arato, H. Arendt, V. Bezverkhyi, V. Varyvdin, J. Habermas, E. 
Gellner, O. Horban, R. Daherndorf, J. Keene, G. Cohen, E. Kolas, O. Larson, R. 
Putnam, F. Rudysch, L. Salamon, A. Seligman, O. Skrypniuk, R. Hintz, V. Horos, 
V. Tsvykh, Yu. Shemshuchenko, P. Schmitter, etc. Problematics of collaboration 
between civil society and non-governmental organizations had been studied 
by: Ye. Bystrytskyi, A. Bilous, O. Vinnikova, V. Horlenko, M. Hurytska, H. 
Yevtushenko, A. Karas, V. Kovalchuk, A. Kolodiy, I. Kresina, O. Kriukova, M. 
Latsyba, A. Liasota, I. Makarova, O. Polishchuk, etc. Features of volunteer work 
had been studied in works by O. Akymov, A. Åslund, V. Bocharova, R. Vainola, 
V. Voronova, B. Vulfov, O. Hlavnyka, T. Druzhchenko, I. Zvierieva, A. Kapska, 
L. Mishchyk, A. Muudryk, H. Myundal, A. Müller-Armack, Ye. Kholostova, D. 
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Hepworth, N. Ivchenko, R. Larsen, V. Petrovych, Yu. Polishchuk, N. Romanova, 
etc.

However, the essential features of volunteer organizations’ work and 
the correlation with the process of development of a functioning civil society in 
Ukraine has been still under researched. This is what has defined the purpose of 
this article.

Results
As the highest form of social being, a human can exist only within 

the frames of social space that determines the chief and prior role of social 
factors in the formation and development of humanity. The necessity in a just 
distribution of public resources has resulted in such a social institution as civil 
society. Traditionally, such areas of responsibility belong to a civil society: 
generation and articulation of societal and group interests; cooperation 
with government bodies in order to legalise such interests; control over 
development and realisation of state programs on realisation of these interests; 
systematization of own work through organization process; interaction between 
different civic structures that have conflicting interests in order to find middle 
ground; receiving social services at the expense of the state budget; securing 
civil education. The implementation of deliberate political and modernization 
instruments (open public discourse, discussions, hearings, etc. ) has resulted in 
a functional increasement of solving these problems in civic society [1, p. 59].

According to O. Demianenko, modern civil society has following 
functions (roles): — «the protector» (governing institutions on accounting and 
promotion of transparency and accountability); — «the advocate» (education on 
social problems and challenges, as well as facilitation of positive changes); — «the 
service provider» (providing services for social needs, including in education, 
health, food and security spheres, as well as managing damage control after natural 
disasters, rapid response to emergencies); — «the expert» (spreading of unique 
knowledge and experience to shape politics and strategies, as well as finding 
constructive solutions); — «the builder» (provision of education, retraining, 
internship, etc. for capacity building); — «the incubator» (development of 
long term solutions); — «the representative» (giving voice to marginalized or 
underrepresented groups); — «the civilian-champion» (encouraging citizens to 
actively participate in social life and supporting human rights); — «the solidarity 
supporter» (facilitating propagation and enhancement of fundamental and 
general values); — «the standard setter» (development of normatives for the 
market and state activity [2, p. 139].

One of the most important indicators of civil society and the defining 
marker of the political and social stance of the country is the guaranteed right 
for unions (non-governmental organizations). Depending on political compass 
of the country, NGOs may play various roles, such as: 1) NGOs that support 
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civic movement; 2) NGOs that act as pressure groups; 3) international NGOs; 4) 
socially useful organizations; 5) NGOs that act as informational or propagandist 
outlets [3, p. 197–198].

It is worth noting that the term «non-governmental organization» 
emphasizes that such organizations are not business entities, their mission is 
not production of material goods. The title «third sector» emphasizes that they 
do not belong nor to government, nor to business. It also showcases that NGOs 
play an important and independent role in society. The last of the mentioned 
titles — non-governmental organization — highlights that these organizations 
are created by the citizens themselves and thus «belong» to the society (and 
not government). As of today, none of the aforementioned titles hasn’t been 
recognised internationally. All of them are in use, and their meaning may differ 
drastically (a fund in France or USA is a completely different organisation than 
in Central Europe) [4, p. 4].

To NGOs belong unions that Ukrainian citizens voluntary create in 
accordance with the Constitution, in order to satisfy and protect their legitimate 
social interests (achieving legitimate goals); the work of such unions is transparent 
and open, and profit is not a chief goal, but means for realisation of own statutory 
functions [5, p. 3].

There are three distinguished types of NGOs:
1. Liberal or anglo-saxon (Great Britain, Switzerland). Researchers 

include in this type such NGOs that perform most of the social work and still are 
independent from the state and commercial structures. Such a model is usually 
caused by the predominant individualism ideology.

2. Continental European model (Austria, Belgium, Italy, Germany, 
France). This model’s features include expanding the role of the state in order 
to stimulate economic growth, provide social investments and social security 
programs.

3. Scandinavian (Denmark, Finland, the Netherlands, Norway, Sweden). 
NGOs in these countries have been majorly founded on expression of interests 
of various social groups. [6, p. 35].

The active development of a relatively novel for Ukraine phenomenon of 
volunteering is one of the important consequences of civil society development 
and NGOs in Ukraine. Having begun as small and unstructured volunteer 
organizations, whose chief goal had been to aid those in need, during the period 
of greatest threat to Ukrainian sovereignty, it were volunteer organizations that 
became the forpost in the fight for rights and freedoms.

It is generally understood that a «volunteer» (lat. «voluntaris» — will, 
desire) is a person that helps others of their own free will [7, p. 117–123]. The 
Big explanatory dictionary of official terms gives such a definition: «volunteer 
is an individual who freely offers to conduct free, disinterested and socially 
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important work on his own behalf or on the behalf of a non-governmental 
organisation» [8, p. 221].

Legal definition of the term «volunteer» is defined in Law of Ukraine 
«On Volunteering». Article 7 of the Law determines a volunteer as an individual 
who voluntarily carries out socially oriented non-profit activities by providing 
volunteer assistance [9].

V. Dybailo and Sh. Malerius characterise the term «volunteer work» 
as human actions that do not bring the person any profit, as it is their own 
free work for a certain community or society improvement [10, p. 15–20]. K. 
Sydorenko outlines volunteer work as a «specific form of charity, willful, free, 
work that is characterized by the volunteer help subject activities in favour of 
the end receiver of volunteer help for the improvement of their state» [11, p. 8]. 
Z. Bondarenko notes that under chief volunteer principles are understood basic 
concepts, regulatory provisions that reflect the most significant, main aspects 
and manifestations of such work [12, p. 44].

In some countries, volunteer work constitutes a large part of the social 
and economic spheres, providing solidarity and stability. In others, the volunteer 
work is less documented. However, everywhere problems related to poverty, 
violence, drug abuse, HIV / AIDS, pollution, exist and they all need solving 
that volunteers can provide. Worldwide, the volunteers may be both youth and 
working people, and pensioners [13, p. 139–144].

The Note by the Secretary-General of the United Nations, addressed to 
the Commission for Social Development of the UN Economic and Social Council, 
highlights the most important features of volunteering: caring for people; 
spiritual quality and civic virtue; rich human experience; new intellectual 
resources; participation and responsibility as a core of civil position; ethics 
standard that determines the quality of human relationships; provision of a 
stable platform for restoring connections between people; new visions of social 
work [14, p. 61–70].

Thus, volunteering is created based on social connections, cooperation 
and relationships between individuals, social groups and other communities 
for realisation of vital needs. The process of volunteering development is an 
adequate societal reaction to the socio-economic situation, that is characterized 
not only by impoverishment of a significant part of society, but also by the 
weakening of the state’s potential. At the time, the state has drastically decreased 
its regulatory and developmental functions in the social sphere, the state system 
of patronage has weakened considerably. The volunteering being resurrected 
as a societal reaction to problems existing in a corresponding period of time 
[15, p. 10].

In societies with an established democratic tradition, the participation 
of volunteers in realisation of specific goals and task is important not only from 
the point of view of enlisting unpaid labour, but also in the context of «waking» 
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in the society such norms and values as altruism, responsibility, helping your 
neighbour, as opposed to the «values» of a consumerist society [16, p. 5].

It is important to note that first major volunteer organizations started 
to appear in Europe in the post-World War I period. Their chief objective had 
been to aid the victims of war. Since then the volunteer movement has gained 
a major popularity and as of today is widespread in many countries: in France 
up to 19% of citizens volunteer, in Germany — 34,0 % (although starting with 
2002, Germany has started counting volunteering as an alternative to army 
service), in USA — almost 5%, in Japan — 26% [17].

All of the volunteering projects specter could be differentiated by the 
activity types, goals and tasks:

− humanitarian projects — this may be the most widespread specter of 
volunteer initiatives that includes different types of aid; chiefly socio-advisory 
and human rights protection services for various social categories — aid to 
children from troubled families, adaptation of people with disabilities, social 
rehabilitation of former criminals, etc.;

− ecology projects for environment protection, overcoming the 
consequences of man-made disasters (oil spills, forest fires, etc), facilitation of 
national parks and reserves work (e. g. Volunteers In Parks);

− cultural and historical initiatives directed at conservation of historical 
monuments, cultural heritage of the country in its tangible and intangible 
manifestations (project «Historical Interpretation Volunteers») [16, p. 8].

M. Shamin lists such volunteer organizations’ duties: a) creation of all 
necessary working conditions for the volunteer; b) explanation to the volunteer 
their rights and responsibilities; c) ensure safety of the volunteer (conduct 
safety briefings or, if there is real threat to the volunteer’s health and life, 
provide health insurance); d) providing the volunteer full information on the 
volunteer organization’s work; e) solving conflict situations that arise during 
the volunteer work process; f) conducting educational seminars and trainings 
[18, p. 20–25].

V. Sirko suggests the following classification of volunteer organizations 
and institutions that enlist volunteers to their work:

1) according to the work scale: a) regional (within a certain administrative-
territorial unit); b) national (within the borders of a country); c) international 
(within several countries);

2) by gender: a) female; b) male: c) mixed;
3) by citizenship: a) national (only citizens of one country); b) volunteer 

organizations that hire non-citizens;
4) by form of financing: a) subsidized; b) autonomous;
5) by the volunteer aid end receivers: a) organizations that help 

individuals; b) organizations that protect animals; c) organizations that protect 
and restore environmental objects; d) organizations that protect, restore and 
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preserve cultural heritage, historical and cultural environment, historical and 
cultural monuments; e) organizations that facilitate the work of governmental 
and non-governmental bodies;

6) by the age groups of volunteer organizations’ participants: a) those 
which include minors; b) those which include senior citizens; c) those which 
include only of age people;

7) by the staff quantity: a) small (up to 10 people); b) middle (ranging 
from 10 to 30 people); c) big (over 30 people) [19, p. 199–200].

Today we can call influential volunteer organizations such 
bodies: — United Nations Volunteers (UNV) — the organization is directly 
subordinate to the UN, works on the stable global development on the planet 
through promotion of volunteering and volunteer mobilization for solving 
specific practical problems; — Service Civil International (SCI) — founded 
in 1920, has 33 departments worldwide. It’s goal is promotion of peace, 
international understanding and solidarity, social justice and environment 
protection. It’s main activity is focused on organizing international volunteer 
project, seminars, volunteer programs of various duration, educational 
trainings and international exchange; — Youth Action for Peace (YAP) — began 
its work in 1923 with promoting the idea of peace and cooperation, protests 
against military conflicts. Has departments in 15 countries. Unites politically 
active youth, works on organizing volunteer antiwar projects, pacifist seminars 
and trainings; develops methods on nonviolent resolution of military conflicts, 
work with refugees, socially unprotected groups, lobbying for anti-war and 
peacekeeping ideas among political parties and organizations; — International 
Cultural Youth Exchange (ICYE) — first began its work in 1949, has 30 
departments in countries Africa, Asia, Europe and South America. Mission of 
ICYE is the propagation of youth volunteering for international understanding 
and peace. Global education and intercultural upbringing are two chief 
principles of the federation’s program on work with children, senior people 
and people with disabilities, on organization of children centers, ecology 
projects; — Alliance of European Voluntary Service Organizations was founded 
in 1982 and is a center for European national volunteer organizations specified 
on coordination of short and long term volunteer working camps that propagate 
ideas of international cooperation, peace and mutual aid; — Coordinating 
Committee for International Voluntary Service (CCIVS) — founded in 
1948 under UNESCO. Coordinates work of over 250 national volunteer 
organization in 100 countries; — Association of Voluntary Service Organization 
(AVSO) — coordinates work of European volunteer organizations and lobbies 
interests of volunteering on the governmental, social institutes levels and social 
organisations [20].

Increasing volunteering in Ukraine in 2013–2014 has resulted in the 
large-scale research conducted by the UN. The report «Volunteer movement in 
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Ukraine’’ states that almost quarter (23%) of Ukrainians have had volunteering 
experience, and 9% have started volunteering during 2014. The chief activity 
direction in 2014 had been to aid Ukrainian army and to the injured; almost 
70% of volunteers worked in this sub sphere [21].

The results of sociological researches also state that Ukrainian volunteer 
movement growth in 2014 is an unprecedented manifestation of public self-
organization. The increasing of volunteer movement had been due to two 
chief factors: internal political crisis, that has led to the disbalance of the 
public administration systems, lack of quality management decisions, lack of 
resources, and external aggression which deepened the disbalance between the 
state’s ability to perform their functions effectively and ensuring the basic needs 
of the citizens. The crisis in the country and external influences had endangered 
the existence of Ukraine as a state, which has been received by its citizens as a 
personal challenge, the danger to their self-identification [16, c. 16].

So, volunteering is a foundation of a civil society. It is hard to imagine 
NGOs and charities without volunteers as the quality control over government 
and business becomes virtually impossible. Without volunteers there is not 
enough energy to fuel societal development, there’s not enough effort and time 
to help people in need, not enough creative potential for solving social problems 
[22, p. 65].

For Ukraine, as well as whole world, work of volunteer organizations 
today is important for such reasons:

1) as the long history of volunteer work showcases, it is an effective way 
for solving difficult problems of an individual, society and environment that 
often arise due to lack of sufficient care for the public good;

2) volunteering brings to the social sphere new, as a rule creative and 
brave ideas on solving most pressing and difficult problems. That is why 
hopeless, at first glance, situations are being solved;

3) volunteering is a means for every member of any given society to take 
part in improvement of quality of life;

4) it is a mechanism for people to address their troubles to people 
qualified to aid them [23, p. 96].

As practice in many countries has showcased, volunteer work brings stable 
income and provides a contribution to GDP of 4 to 8%. And іштсу the very concept 
of volunteer work is based on free of charge work, for many small non-commercial 
organizations of various directions the aid of volunteers is crucial. That is why 
the factor of such a large-scale involvement of citizens volunteering makes the 
volunteer work an important economic resource on the state level [16, p. 7].

Conclusions
Volunteering expands opportunities for NGOs. It has been recognised 

that the volunteer movement solves a number of problem issues instead of the 
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state government. Volunteering includes social unity of volunteers, volunteer 
groups trained to perform one or another activity. One can confidently state 
that the level of volunteer movement development is directly related to the level 
of development of a civil society. Volunteer movement in Ukraine has started 
rapidly developing in 2013–2014. Since then, the volunteer movement has 
become a major factor for societal activity and an influential political institute 
of Ukrainian society.
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Abstract
The article analyzes the problems of political and religious influence of 

Russia on the formation of the Ukrainian state in historical retrospect and in 
modern conditions of hybrid war. 

Europe wants to see the civilized Ukraine, based on the primacy of law, 
sustainable development, values of democracy and freedom for all citizens 
without exception. It is not only about political and economic aspects, but also 
about spiritual and cultural ones. Constituting the Local Ukrainian Orthodox 
Church is a powerful spiritual and ideological pillar of the Ukrainian State in 
building a democratic society, strengthening its image in the world. With the 
above in view and under the described situation the issue of fast integration 
of Ukraine into the European and world community becomes more urgent. 
Religion plays a significant role in this process, which is so important to regulate 
by the legislation. Thus we see the need for continued reform of the Ukrainian 
legal system starting from the fundamental political system governed by 
the Constitution of Ukraine, electoral laws and in particular the body of laws 
governing the fundamental rights and freedoms of the citizens of Ukraine. The 
article suggests some high priority measures aimed on creation of conditions 
for realization of integrative opportunities of religious factors. The proposals 
provide concrete and effective tools, the implementation of which is aimed at 
neutralizing the threats of «russkiy mir» in Ukrainian society and formulates 
recommendations for effective organization of political and legal mechanisms to 
protect national interests and strengthen national security of Ukraine.
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уКРАЇНА НА ШЛяХу іНтЕГРАЦіЇ до 
ЄВРоПЕЙсЬКоГо сПіВтоВАРИстВА

Резюме
Стаття висвітлює дослідження та законодавчу діяльність, що допо-

магає розв’язати проблеми цивілізованого співжитя громадян України. 
Автор аналізує основні типи державно-церковних відносин, як приклад 
особливостей європейських держав. Найбільша увага привертається 
до специфіки етнорелігійних відносин і до встановлення відносин діючи-
ми національними церквами. У статті аналізуються проблеми політико-
релігійного впливу Росії на становлення Української Держави в історичній 
ретроспективі та в сучасних умовах гібридної війни. Показано загрози і 
виклики національній безпеці України внаслідок діяльності московського 
патріархату.

В Європі бажають бачити цивілізовану, базовану на пріоритеті пра-
ва Україну, яка стабільно розвивається, твердо дотримуючись цінностей 
демократії та свободи для всіх громадян без винятку. Йдеться не лише про 
політичний та економічний бік справи, але й про культурний і релігійний 
аспекти. Конституювання Помісної Української Православної Церкви — це 
могутня духовно-ідеологічна опора Українській Державі у справі розбудо-
ви демократичного суспільства, зміцнення її іміджу на світовій арені.

У світлі наведеного в цьому контексті більш поважно постає про-
блема якнайшвидшої інтеграції України у європейське та світове співто-
вариство. Релігія відіграє у цьому процесі значну роль, котру так важливо 
гарантувати законами. Відтак ми бачимо необхідність продовження ре-
формування української правової системи, починаючи з фундаментально-
го блоку політичної системи, що регулюється Конституцією України, ви-
борчих законів і зокрема корпусу законів, що регулюють основні права і 
свободи громадян України.
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У статті означені пропозиції щодо деяких головних пріоритетів 
та цільових критеріїв для створення умов реалізіції консолідуючих мож-
ливостей релігійних чинників. У пропозиціях подано конкретний і дієвий 
інструментарій, реалізація якого спрямована на нейтралізацію загроз 
«руского міра» в українському суспільстві та сформульовано рекомендації 
щодо ефективної організації політико-правових механізмів захисту націо-
нальних інтересів і зміцнення національної безпеки України.

Ключові слова: європейська інтеграція, національні інтереси 
України, державно-церковні відносини, Російська агресія проти України, 
релігійні організації, міжнародні релігійні відносини.

Introduction
In all societies, at least prior to the Enlightenment, religion served 

as a basis for formation of ideology determining the existence of culture. All 
important areas of society and its institutions were determined by the religious 
legitimacy this way or the other. Today they are separated from the order of 
life and culture specified for the society as a whole by the religion and have the 
status of independent subsystems. However, in fact, religion has become one 
of the spheres of social life. Now it coexists with the art, philosophy, science, 
politics, economics and so on. According to the differentiation and specialization 
of society the individual acquires the status of free and autonomous entity: he 
is not required to submit to the power of the religious tradition. He is free to 
use the opportunities to choose any branch of knowledge opening prospects for 
his capacities. Man has the right to profess any religion or profess none being 
limited to purely secular activities.

Over the past five centuries the European cultural space has been 
developing under the banner of secularization. It was one of the major forces that 
have shaped the image of modern Europe. Secularization in society reaffirmed 
the secular spirit inherent to modern human. This manifests in considerable 
decrease of human appeals to God, religious explanation of various aspects of 
life and involvement of religious institutions in solving daily problems of society 
and an individual. Language of religion and its concepts largely distance from 
everyday experience. Life of the modern world and church sermon share less 
and less common space. According to P. Berger: «the current situation is not 
conducive to the authority of religious truth» [1].

Naturally, now no one attempts to see in theology that «queen of the spirit», 
which previously possessed the human mind and served as a supreme censor in 
any field of knowledge. However, the above does not indicate the death of the 
sacred in today’s life (for example, theology of «dead God» by D. Bonhoffer, and 
others). Religion continues to exist. It is not isolated from other areas of society 
and often is quite active in stating its social position. Its relations with the society 
remain comprehensive and are not identical in different countries, even if they 
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are democratic. The fact is that the nature and specificity of these relationships 
are determined by several factors — by historical tradition, archetypes of the 
local culture, the current regime, form of government, the socio-economic 
development and so on.

Since the confessional segment is an integral institutionalized part of the 
society, its functions are determined by the state policy towards religion. There 
are certain types of the church-state relations, which in their turn provide an 
understanding of social and religious processes in general. The most common 
types of church-state relations in the modern world are the following: — Legal 
support of the church in the state. In other words, we are talking about 
the model of the state church, which primarily involves public funding of 
particular religious organizations assigned to perform certain public functions 
(registration of newborns, death, marriage etc. ). Often the statutes and 
regulations adopted by the higher authorities of such religious bodies acquire 
a legal status of an official law. The status of state church in different ways is 
typical for denominations in Greece, Denmark, England, Sweden, Saudi Arabia 
and secured in the constitutions of more than 40 countries. — The concordat 
system. This model envisages the conclusion of appropriate agreements between 
one or more religious institutions, on the one hand, and the state, on the other. 
Signing the concordat has the power of international law, and its provisions 
can not be changed by the government unilaterally. In addition, the concordat 
system provides significant benefits to certain churches in different areas of their 
activities. This model of church-state relations is characteristic for Italy, Chile 
and Argentina. — Separation of the church from the state. The essence of 
this type of relations is the inability of the church institutions to interfere in the 
affairs of state with simultaneous presumption of the reverse perspective. The 
model is inherent to the former socialist countries and is preserved in several 
regions of the post-communist domain. — Church and state separation. 
In this approach, the relations of state and church are based on the complete 
non-intervention of both institutions into each other’s affairs and on guarantee 
of the general freedom of religion, formation of tolerance, the lack of special 
government body for oversight over the religious entities. A typical example of 
this model are the United States, where religious freedom is one of the highest 
democratic values.

Let us consider the role and place of religion in the modern society on the 
example of some countries. In particular, we will look at the experience of the 
Netherlands, Germany and Greece.

The system of the church-state relations in the Netherlands is characterized 
by separation of the church from the state, but it is not completely polar, when 
the subjects of relationships do not contact with each other. In practice this 
is the freedom of religion and confession and neutrality of the state towards 
them. The Constitution guarantees the freedom to practice or not to practice 
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religion. This right may be restricted only by a special Act of the Parliament in 
order to protect the public health and keep the peace. In addition, as Sophie van 
Beesberweld writes: «The Constitution guarantees not only freedom of religion, 
but also freedom to act according to person’s own beliefs without the risk of 
being responsible before the law. This means that only the national legislature is 
competent to outline the specific scope of expression of the religious freedom» 
[2].

The Fundamental Law also prohibits discrimination on religious, 
philosophical, racial or other ground. In addition, it provides freedom of religious 
education.

Regarding the latter statement, the public education presupposes respect 
for any religion. Various educational documents provide respect for the values and 
traditions of different religions. Secular education is represented and subsidized 
under the same conditions as religious education. Private schools are funded by 
the state, if their curricula meet the approved standards. Almost 60 per cent of 
primary schools in the country are private (owned by denominations). Since the 
late 19th century there are also universities of confessional nature supported by 
the state.

Religion occupies a decent place in the information domain of the 
Netherlands. Religious associations are widely presented in the media. In this 
area they work alone or with certain broadcasters of religious orientation. 
Procedure and scope of broadcasting as well as financing are regulated by law.

There is no direct financial support from the state, though it exists in 
some ways. It is about some religious ceremonies, for example in the army, in 
prisons, hospitals and others. In this case the spiritual service is viewed as an 
inseparable part of such activities. Indirect financial support is provided in the 
form of tax exemptions. It should be pointed out that the legal status of churches 
as legal entities is different to that of other organizations, such as associations 
or foundations.

There is no constitutional authorities for consulting churches on the 
relevant aspects of the current legislation. Religious organizations are expected 
to monitor the current law themselves.

In the Netherlands there are quite a lot of social and cultural institutions 
in the sphere of education, mass media and health care based on religion. 
The Government in many ways supports the activities of such institutions, 
encouraging them to work in the mainstream of public interests.

The German model of the church-state relations is of democratic nature. 
The researchers indicate that it is based on three core principles — neutrality, 
tolerance and equality — and occupies an intermediate position between 
the model and the state church and the model of complete church and state 
separation.
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Neutrality implies that a state does not interfere in the internal affairs of 
religious organizations, neither supports any of them nor associates itself with 
any denomination available. Tolerance manifests itself by respect of the state 
to religious preferences of its citizens. Equality implies a legal aspect in the first 
place — similar legal norms are applicable to all churches. However, the German 
Constitutional Court specifies that under certain circumstances (the social 
impact and the number of followers) the State may maintain a different attitude 
towards various confessions.

Financially the church is independent on the state. However, government 
provides subsidies, particularly for hospitals, military chaplains and others.

The relations between the state and the church in Germany are regulated 
by the Ministry of Culture with departments functioning in each administrative-
territorial district.

The state-church relations in Greece are somewhat different and may be 
reduced to a few basic principles: Christianity is proclaimed the state religion; 
the church is seen as a corporate institution operating in the system of public 
law; it enjoys a privileged status; the state vests the church with powers inherent 
in the state authorities. The State reserves the right to intervene in the affairs 
of the church, even internal affairs. However, this intervention does not rely on 
direct coercion and is implemented through legislation and legal tradition.

Freedom of religion applies to adherents of all religions in Greece. The 
Greek Constitution states in this regard: «Freedom of religious conscience shall 
not be abused. Completeness of personal and civil rights of an individual is 
independent on his\her religious beliefs. All recognized religions are free in their 
worships and protected by law. Only those forms of religious practice shall be 
prohibited, which... violate the public order or moral principles...» [3].

The Charter of the Hellas Church has the status of the public law. The 
Holy Synod is entitled to issue its own regulations becoming effective after their 
publication in the Gazette.

Greece has the law on the non-Orthodox denominations. For example, in 
order to construct a church, a mosque or a synagogue one needs along with other 
formalities a permission of the local Orthodox Bishop. Although, refusal of the 
Bishop does not have capacity of the administrative prohibitions, the relevant 
state authorities take it into consideration.

The Hellas Church remains influential in the sphere of education and 
family relations. In particular, religious education in elementary and secondary 
schools is based on the tenets and traditions of the Eastern (Orthodox) Church. 
Non-Orthodox pupils are not required to attend these classes.

Religious marriage has the same legal force as civil (introduced in 
1982). Although many barriers for marriage are removed from the Civil Code, 
the Orthodox Church preserves them. It is primarily about the third marriage, 
marriage to non-Orthodox, marriage between close relatives and others.
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It is noteworthy that it is a norm for the state to fund the Orthodox 
Church.

In order to determine the role of religious systems in Europe it is worth 
compare it with the place of religious tradition in the Muslim societies. In brief, 
the historical-religious factors and social-political relations developed on their 
basis were important components specifying domestic and foreign policy of the 
most Arab countries. This factor remains one of the political and ideological 
foundations of the Islamic states structure reflected in their constitutional 
provisions.

For example, Saudi Arabia is a country, where Islam is not only a state 
religion, but also the main law of the country, which determines the nature of 
the socio-economic system, a system of state administration and authorities, the 
order of their establishment and functioning as well as duties and obligations 
of the citizens. The Fundamentals of Power (Article 1) adopted in 1992 state: 
«The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab state. Islam is its religion, the 
Book of Almighty Allah and the Sunnah of his Prophet, peace be upon him, is its 
Constitution» [4].

Thus, one may state that the current stage of the social and state 
development of Arab countries is marked by extensive use of Islam regulations 
and Sharia norms.

Comparison of social and religious processes in Europe and in the 
Muslim East demonstrates significant differences between them. The religious 
environment of the West is a part of the civil society and is sufficiently pluralistic. 
Plurality suggests development of various, often competing confessions, while 
religion more often becomes a «matter of individual taste», a subjective choice 
of an individual. In other words, freedom of conscience in the Western world has 
really wide frames contributing to the democratization of the religious life.

The Arab world, on the contrary, tends mainly to practicing values of a 
single religious system — Islamic. This system receives the state status and as 
normative regulatory covers all spheres of the functioning society as normative 
regulatory instrument. Non-Islamic religions in society and their impact is 
insignificant.

It is appropriate to analyze the specifics of the religious life for the 
Ukrainian society at the present stage of its development in the legal context 
in order to see of it corresponds to the international law and the European 
democratic standards.

The need to realize necessity and opportunities for forming a non-conflict 
strategy for solving political, economic and social problems put forward a task 
of implementing guarantees for fundamental human rights affecting spiritual 
constitution of a human being. The church-state relations in Ukraine have 
eventful history. There was a time, when the church law was a part of the Code 
of Law of the Russian Empire and regulate civil legal relations of not only the 
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believers of the Russian Orthodox Church, but also of all citizens. At present 
there are a number of problems in the relations of the subjects of the right in 
the civil and church law spheres (e. g., family issues, morality, international and 
inter-ethnic marriages, child rights, military and alternative service, etc. ).

Educating and awareness raising activities should form the non-conflict 
models for addressing religious and social differences in society, contribute to 
the constitution of the civil society in Ukraine and consolidation of the Ukrainian 
people around the democratic values and guarantees for rights of a human and 
a citizen with the right for freedom of conscience and religion as their essential 
components.

Today Ukraine joins the European and world democracy. The International 
Charter of Human Rights and other international instruments preventing 
violation of human rights occupy a prominent place in this context.

The International Charter of Human Rights (in particular. Art. 18 of the 
Universal Declaration of Human Rights in the Sphere of Right for Freedom of 
Conscience and Religion) puts strict requirements for guarantees of individual 
and civil rights of a citizen. Certainly, most of the laws of Ukraine complies with 
the international law. Well-known, for example, is the opinion of the former 
OSCE High Commissioner Mr. van der Stoel on the Ukrainian legislation 
regulating the rights of minorities, which, according to him, is a model for many 
countries in Europe.

One can cite the Laws of Ukraine On Citizenship of Ukraine, On Languages 
in Ukraine, or On Education, whose Art. 20 equals the clergy with educators in 
the educational process along with figures of science, culture, public employees 
and public organizations. The action of such rules of law in Ukraine is extremely 
fruitful, because the priesthood is recognized as the national intelligence and 
other layers of intelligence adhere to the eternal values of religion.

It is to be recalled that before the 1000-year anniversary of Christianity in 
Ukraine there were 18 different confessions, denominations of various directions 
and types counting 5500 communities. Now there are more than 100 religious 
flows with a total number of entities 35,000. Moreover, in addition to the Eastern 
and Western Christian orientations traditional for Ukraine, there are Protestant 
churches, religious communities of national minorities in Ukraine (by the way, 
at least five of them are for believers of Russian origin, while the Ukrainian 
communities in Russia do not have this). Orientalist (or with oriental elements) 
teachings and practices that require a specific approach in the European Christian 
tradition, have become also popular in the recent time.

Such developments in the religious and clerical life in Ukraine shows that 
in a short period of time there appeared many new legal objects in its civil and 
legal environment. Unfortunately, not all of them have proper legal culture, so 
their relations often switch from religious sphere to political, violating the rights 
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of the Ukrainian citizenship. If new legal subjects were created in the sustained 
legal environment, probably the situation would be less critical.

The Ukrainian state should particularly take into account the fact that its 
interests and ethical orientations are certainly based on the Christian axiological 
system, because almost the entire spectrum of the Ukrainian religious beliefs 
traditionally rests in the Christianity domain.

The above statistics and contemporary sociological research testify to the 
capacity of Ukrainian churches. More than half of citizens in Ukraine consider 
themselves believers, and in some western regions they are more than 80%.

Matter apart from the spirit is sick and evil. Therefore, a special form of 
human rights violation, namely clericalism in its most surrogate forms propagated 
in the transition period in some spheres of the society activities. Primarily this is 
true for pre-school, secondary school and the armed forces, because there is no 
comprehensive concept of the church-state relations in the Ukrainian state (like 
the National Security Concept of Ukraine or the Ethnic Policy Concept of Ukraine 
developed in due time by the State Committee of Ukraine on Nationalities and 
Religions with involvement of academic institutions).

Ukraine will continue the tradition of European secular state, which 
guarantees equal rights to all citizens and their associations, with the exception 
of anti-Ukrainian and anti-human activities, that contradict to item 3 of Article 
1 and item 5 of Article 5 of the Declaration on the Elimination of All Forms of 
Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief (Resolution 36/55 of 
the UN on November 25, 1981).

Experience in many countries indicates the need to have special policies 
and instruments of governance in this field for a transition period. It is in the first 
place the state agency that should work in the state-legal environment, i. e. to 
operate with different (including religious) organizations as legal entities. Then 
their activities will be predictable and subject to legal adjustments in contrast 
to arbitrary or spontaneous emotional fluctuations, with no corporate priorities 
and national interests.

Analysis of the current legal framework of Ukraine shows a number of 
problems of legal entities in the sphere of constitutional, civil and canon law, 
in particular problems of minorities, family, morality, international and inter-
ethnic marriages, children’s rights, women, military and alternative service and 
others.

If the Church considers the interests of the nation, it naturally supports the 
desire to build the state as a civilized instrument of its vital interests. However, 
often the Church does not reflect the interests of the nation, but considers merely 
its own interests and often the interests of another nation (or representatives of 
natives, which dominate in its spiritual establishment).

In Ukraine this negative tendency is supported by the fact that for over 
thousand years the religious centers, to which the Ukrainian churches were 
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subordinate, were located abroad. So, all powers of the Orthodox church was 
used for russification of Ukrainians and even changing their intrinsic mental 
structures. That is why the process of establishing its own statehood and an 
independent church as an inseparable attribute of its sovereignty proves so 
important and so painful for the Ukrainian people.

Influence of religious factors on implementation of the strategy of 
Ukraine’s integration into the European community and protection of the rights 
and freedoms of human and citizen according to the international standards is, 
in our opinion, an interesting subject for consideration by scientists.

Movement of the Ukrainian state in the European direction is a 
multidimensional process in its nature. It requires involvement of various 
components of social life — from political to, relatively speaking, domestic and 
customary. However, on a subjective level, i. e. on the decision-making level 
there is no understanding of the European progress of Ukraine as a complex 
problem. Some one-sided vision of the European integration dominates. Today, 
for example, political, economic and military incorporation of Ukraine into 
the European context is being extensively discussed, but that’s it. The subject 
is virtually exhausted. However, little (if any) is mentioned about the effect of 
fundamental cultural factors, such as religion, language, morals, traditions, etc. 
in implementation of the European intentions of our country. However, these 
factors can be predominant in implementation of the Euro-Atlantic integration 
in purely material sphere.

Ignoring the spiritual dimension of the European integration does not only 
reduce the understanding of Ukraine’s progress towards the EU, but also acts as 
a significant obstacle on the way. Specifics of the religious life of society raised by 
the needs of the nation in its own denominational structure significantly helps 
the ethnic community to realize its self-esteem and self-sufficiency, thus being 
a powerful factor in development of the nation state as a full and equal partner 
in the international relations. The Italian philosopher Vincenzo Gioberti wrote: 
«Everywhere and at all times the social order was built on sacerdotes, a city 
emerged from the temple, the laws were derived from the oracles... education 
and culture of the people developed from its religion. Religion in relation to all 
other institutions and orders is the same as creation in relation to existence... 
that is a dynamic and organic principle, which produces, preserves, restores and 
improves them» [5]. The truthfulness of the above is confirmed in the global and 
national historical context.

By the end of the 10th century the Kievan Rus (including the territory 
of modern Ukraine) even geographically did not not belong to the European 
countries. At that time, Europe was a geopolitical space synthesized by the 
Christian spiritual tradition. Everything located to the east of this area was 
associated with pagan and barbaric world with Rus-Ukraine being a part of it. 
To rise to the level of civilized nations, it was not enough to maintain political, 
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economic, commercial, and military contacts with them. A necessary condition 
for Rus to converge with the Western countries was the need to prove its spiritual 
similarity. The best was to adopt the new faith and such step was made. The 
Grand Prince of Kyiv Volodymyr Svyatoslavovych made it.

Christianization of the national culture actually initiated a new history of 
the Ukrainian spirituality. «Thanks to the introduction of Christianity Byzantine, 
old Bulgarian and through them the ancient spiritual heritage came to Rus, wrote 
V. Gorsky, and became a part of the spiritual ground facilitating the growths 
of the Ukrainian culture» [6]. Moreover, the Byzantine Christian tradition (it 
was established in the Ukrainian land in the times of the princedom) led to an 
intensive dialogue held with representatives of various faiths throughout the 
history of the Rus state. «Neither in the 11th century, nor later stopped its active 
engagement in the political and spiritual realm with the Catholic West. Active 
exchange of ambassadors with the Pope was implemented. KyevanRus Princes 
had international dynastic relations with the Catholic Europe — Prince Yaroslav 
with France, Prince Vsevolod with England, Prince Mstislav with Sweden, 
Norway, Denmark, etc» [7].

Why is the integration potential of the confessional factor not used 
properly in the European integration movement in Ukraine? After the Moscow 
Patriarchate Metropolitan take-over in 1683 the Kiev metropole the religious 
sphere of the Ukrainian society underwent major modifications not for the 
better. Ideological pluralism and tolerance inherent in the national Ukrainian 
Orthodox Church were abused. The democratic organization of the Ukrainian 
Orthodox Church was also changed. The latter as a part of the Russian Orthodox 
Church transformed into the ideological instrument of the autocracy.

Then there was the Soviet era and for over 70 years the official policy 
of the imperial was aimed at rejection of the religious organizations. Religious 
institutions were actually forced out of the society.

The consequences of «building communism» left its marks. It manifests 
primarily in mass consciousness stereotypes producing a phenomenon that can 
be called «liberal nihilism». Today we are witnessing a somewhat paradoxical 
situation. Despite the fact that the period of independence of Ukraine was called 
the period of Ukrainian national-religious renaissance, we observe indifferent 
and sometimes negative attitude of the people to the sphere of religious life. 
Despite the freedom of conscience and religion, guarantees of equality before 
the law regardless of confessional belonging, rapid development of a network of 
religious institutions, active participation of the latter in public events there is 
a lack of understanding of the internal logic of these processes. It is essential to 
receive clear answers to the following questions: What is the role of confessional 
factor in the development of the state? How should the Ukrainian society be 
structured according to confession? What is the national church? How to address 
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the confessional confrontation? It is impossible to resolve these issues at the 
level of parliamentary factions, political parties and even in the government.

The state policy towards religion and church in Ukraine is not organically 
dialectic, but formally situational. Authorities either demonstrate their 
conspicuous attitude to religious organizations by participation in a variety 
of spiritual and secular forums, public decorations of the Church leaders 
for «outstanding achievement for the sake of the community» or on certain 
occasions (such as on the eve of parliamentary or presidential elections) they 
are trying to appease the religious associations of numerous concessions in 
exchange for their support. It is indicated in the collective monograph of the 
National Institute of Strategic Studies that «Politicians are trying to win support 
of religious organizations and believers because they compose a considerable 
share of the potential electorate, while the religious institutions in exchange 
for the votes of their members require from the party leaders (if elections are 
successful) to guarantee their own interests and needs» [8]. These relations do 
not develop beyond this superficial interaction of the two subjects of social life. 
Further developments are hardly possible, because in the recent year there were 
not attempt made to improve the legal mechanisms for regulation of this sphere. 
Power entities meet their own interests at the account of confessions and the 
other way round. The rapprochement is rather limited and swift.

As most of the national elite is pragmatic, there is no understanding that 
«further prosperity depends on the spirituality of the nation» [9]. The religious 
factor as one of the tools of spiritual validation of the people is relegated to the 
background, while its functional capacity is not considered in the development 
of different statehood strategies. Domestic specialists in religious studies are 
correct in stating that «Religious associations exist in Ukraine today largely 
for themselves to meet their own spiritual needs without touching the urgent 
problems of social life. This does not facilitate either stability in the society, or 
the necessary changes, thus damaging the religious institutions themselves» 
[10].

Thus, the state-church relations in Ukraine still lack strategic depth in 
contrast, for example, to Russia, where cooperation is indeed in place, which was 
briefly but quite informatively stated by the former Foreign Minister of Russia 
S. Ivanov: «...gathering of the Russian World is a joint effort of the Russian state 
and the Russian Orthodox Church» [11]. Moreover, the rapprochement of the 
Russian state and the Russian Orthodox Church is not declarative, but real.

The historical past is being analyzed and reconsidered in Ukraine on 
its way to the community of the European nations. The Ukrainian elite can 
not do without reappraisal of values. For us this means that it is impossible to 
comprehend the role of the religious factor in the state building process without 
ideological transformation among decision-makers and officials.
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It is necessary to jell the specificity of the socio-religious relations 
establishing in Ukraine, and on this basis to take a number of measures on 
improving the confessional domain of the Ukrainian society regarding its cultural 
development specifics in Ukraine in view of its European aspirations.

The above suggests the conclusion that the following features are inherent 
in the current national socio-religious context: 1) liberalism of the legal framework 
on freedom of conscience and religious organizations; 2) regionalization and 
conflict potential of confessional space; 3) crisis of the Ukrainian Orthodox, and 
4) development of the society clericalization symptoms.

1. Liberalism of the legal framework on freedom of conscience 
and religious organizations. Domestic legislation in this area knows no 
equals in Europe as to its humanistic pathos and restrictive sanctions. Declaring 
the principle of strict church and state separation, it proclaims the autonomy 
of both institutions, equality between all religions without exception providing 
them with opportunities to realize their own interests and granting no privileges 
to any. The Constitution of Ukraine states: «Everyone has the right to freedom 
of belief and religion. This right shall include freedom to practice any religion or 
profess no religion, to perform alone or collectively religious rites and rituals, 
conduct religious activities... The Church and religious organizations in Ukraine 
are separated from the State... No religion shall be recognized by the State as 
mandatory» [12].

These facts are generally consistent with the democratic values of the 
Ukrainian society. However, they do not fully harmonize with the Ukrainian 
cultural and historical tradition formed under the decisive influence of at least 
two powerful religious flows — Orthodox and Greek Catholic. However, neither 
Constitution of Ukraine, nor the Law of Ukraine On Freedom of Conscience and 
Religious Organizations reflect their achievements and contributions to the 
liberation struggle of the Ukrainian people, to the national statehood building.

Most Western and Eastern European countries are fundamental in 
assessing relation of their past and the present (Greece, Great Britain, Georgia, 
Bulgaria, Romania, Serbia), set special privileges for the historical churches, 
assign to the state an important role in regulation of the of religious communities 
functioning (Hungary, Croatia, Slovenia), conclude special agreements with 
influential religious associations or determine the list of selected public 
confessions as a priority (Lithuania, Czech Republic, Latvia) [13].

Ukraine, though, chose not European but American model of dealing 
with confessions This happened not so much because of objective turn of 
events, but because of romantic euphoria that swept the Ukrainian society 
after the collapse of the USSR. The USA by demonstrating its favorable attitude 
toward our country and supporting the government’s reforms transformed for 
Ukraine into a model of freedom and democracy not only in political but also in 
spiritual sense. The desire to Americanize the Ukrainian reality led to a rapid 
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invasion of the Ukrainian religious environment with new cults of the American 
origin. Confession hierarchy typical for the West was rejected by the Ukrainian 
authorities. The American experience was not critically reviewed, which was a 
significant methodological error.

Unlike Europe (Ukraine as its essential component) USA never had the 
dominance of one or more religious traditions. Development of confessions 
oversees proceeded on totally different basis than in the Old World. Representatives 
of confessions persecuted in Europe moved to the North American continent 
and participated in creation of the American nation, which developed as a multi-
religious nation. «...Americans in general, emphasizes A. Genis, do not know 
religious limitations, which is conditioned by their history. The New World, 
unlike the Old one, never knew religious wars, never had state religion. The 
USA, a country of thousands of beliefs, has always been fruitful in religious 
creativity. For Americans it is naturally to move from one church to another. 
Not family or ethnic traditions, but free search determines their spiritual life. At 
different stages, according to the Americans, a person may need different forms 
of religion. Life is a spiritual experiment, above which there is no dogma, only 
faith» [14]. Therefore, the recognition of the equality of all religious confessions, 
not only before the law but also before the history and proclamation of the right 
to freedom of conscience as the highest human value is quite natural.

However, Ukraine did not consider this specificity. Not surprisingly, the 
direct extrapolation of the American experience on the national conditions did 
not produce the desired effect.

2. Regionalization and Conflictogenity of Confessions Domain. 
These have resulted from «civilizational split» with its effect on formation of 
the Ukrainian nation, and from political realities of the last five centuries. The 
Ukrainian lands were for a long time separated. In different historical periods 
they were part of some statehood formations, which could not but affected the 
religious preferences of the local population.

Rule of Poland and Austria-Hungary in the Western Ukraine over several 
centuries strengthened position of the Greek Catholic Church, which became 
traditional religion in the region. Expansion of Russia was marked by destruction 
of the Ukrainian Orthodox and its replacement by the Russian Orthodox spiritual 
tradition of the Left Bank area. According to V. Klimov: «The policy of the Great 
Russian autocracy toward religion in Ukraine was accompanied by many factors, 
first of all, by the course of the center on elimination of the national characteristics 
of church and religious life of the Ukrainian people... Ways of its implementation 
were evident: unification of Ukrainian church structures according to the model 
functioning in the Russian Empire; appointments of Russians or foreigners to 
key clerical positions... Russification of Ukrainian clergy staff...» [15]. Seizure 
of the Ukrainian territory by the Soviet Russia was indeed a tragic page in the 
history of many faiths propagated in the territory of Ukraine. In particular, the 
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Ukrainian Autocephalous Orthodox Church and the Ukrainian Greek Catholic 
Church were liquidated, Crimean Tatars, the followers of Islam, were forcibly 
deported. Temples and monuments of all Ukrainian Autocephalous Orthodox 
parishes were transferred to the Russian Orthodox Church, the only formal 
religious organization to which the Soviets were tolerant and which actively 
helped the communist totalitarian regime to persecute gentiles.

Regionalization of the Ukrainian society by confessions in the East-
West direction supports the fact of dependence of UGCC and UOC–MP, the 
largest churches of Ukraine, on foreign religious centers — the Holy See and the 
Moscow Patriarchate (although it is important to see the difference between the 
Vatican as an international religious center and the state, which is a full subject 
of international relations, and the Moscow Patriarchate, which is exclusively 
Russian national religious institution and, therefore, protects only the interests 
of the Russian State).

In such circumstances, our state becomes an arena of struggle for the 
interests of the third parties, which, of course, are not concerned with the 
problems of consolidation of the Ukrainian society, national security and defense 
of the national interests of Ukraine.

3. Crisis of the Ukrainian Orthodox. Good luck of three Orthodox 
jurisdictions (UOC MP, UOC–KP and UAOC) to come to terms and to achieve 
unity is more and more evident. If recently certain variants of their unification 
were considered, then now this idea is not even discussed.

The Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate by referring 
to the complexity of obtaining autocephaly in the canonical way, actually 
accepted the «broad autonomy» powers granted to it. Since nomination of the 
Kyiv Exarchate (eparchy) in the UOC was only ideological and tactical step (as in 
the other republics of the collapsing Soviet Union), then this meant nothing not 
only in obtaining autocephaly, but also in winning the real autonomy recognized 
by other churches. Moreover, the example of the Belorussian Church, which is 
again in the Exarchate status, demonstrates the fallacy of such clerical policy.

Emergence of new lines of confrontation aggravates contradictions in 
the Ukrainian Orthodox, primarily because of jurisdictional situation that does 
not allow the Ukrainian Orthodox Church to act in the international arena as 
a full subject of international relations. Therefore, when not so long ago the 
Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate took under its jurisdiction 
a part of the UOC community in the United States subordinate to the Patriarch 
of Constantinople, it was accused of destructive activities. Though at the same 
time a UOC–KP center was established in the United States to coordinate the 
activities of UOC sites in the diaspora transferred under the jurisdiction of the 
Kyiv Patriarchate, it proved all the same impossible to avoid disputes between 
the diaspora and mainland Ukrainian Orthodox jurisdictions.
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Among the UAOC communities this situation caused actual split. A 
misunderstanding between the UAOC hierarchies questioned the integrity of 
religious institutions. Additionally, strife would likely to negate implementation 
of the Ecumenical Project in the Ukrainian Orthodoxy providing unification 
of diaspora UOC under the aegis of Constantinople Orthodox Church with the 
UAOC and obtaining by the latter of the canonical status in the manner as it 
happened in Estonia.

As we can see, development trends in the Ukrainian Orthodox environment 
not only have conflict potential, but also threaten with local conflicts and, which 
is more important, may destabilize the entire Ukrainian society. Considering 
religious opposition a famous Ukrainian expert on religious studies, former 
Chairman of the State Committee of Ukraine on Religious Affairs V. Bondarenko 
emphasizes that the Orthodox conflict «determines much in the religious life in 
Ukraine. It can even be classified as the national problem» [16]. At the same time 
it is clearly impossible to form the Local Ukrainian Orthodox Church (which is 
necessary for sustainable development of Ukraine) exclusively by the subjects of 
conflict.

4. Development of the Society Clericalization Symptoms. One 
observes rather paradoxical situation in Ukraine, which is adherent to the 
values of secular humanism. It looks like that arbitrary activities of the Religious 
Organizations in Ukrainian have become an average phenomenon. Illegal actions 
of churches acquire greater scale, while the public authorities give virtually no 
response. Impunity of the clergy only enhances its aggressiveness. Confessions 
become especially militant, when it comes to resolving property issues. As an 
example, a description of the situation in the Lavra by the Ukrainian journalists: 
«The monks of the monastery began a campaign that can not be described other 
than «expropriation of expropriators» (robbing the robbers). «Supermen» 
in cassocks knock the locks and erect barricades behind the locked doors 
seizing object by object (a good plot for action series). The UOC–MP hierarchy 
completely forgot that it is not about Laura assets, but about the communal and 
state property (land, buildings, museum values)» [17].

Despite of the blatant law violation (in this case by the UOC–MP), the 
Ministry of Interior and the General Prosecutor’s Office took the position of 
an observer, rather preferring not to intervene in the conflict. Such indulgence 
plays into the hands of some religious groups. They gradually loose perception 
between the permitted and the forbidden.

There is no doubt about the influence of churches and religious 
organizations on the Verkhovna Rada. For nearly ten years the People’s Deputies 
of Ukraine cannot adopt new legislation on freedom of conscience and religious 
organizations. It is because the submitted draft laws do not fulfill the ambitions 
of certain religious institutions and MPs supporting them.
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Therefore, increasing pressure of the confessions on all spheres of public 
life threatens establishing the rule of law and civil society in Ukraine, and thus, 
socially oriented market economy, retarding direct democratic progress of the 
Ukrainian society and material welfare of all Ukrainian citizens.

Europe wants to see the civilized Ukraine, based on the primacy of law, 
sustainable development, values of democracy and freedom for all citizens 
without exception. It is not only about political and economic aspects, but also 
about spiritual and cultural ones.

That is why the current state policy of Ukraine on reformation of the 
religious aspect of the social relations should be based on awareness of the 
need to implement the following measures: — ranking of churches and religious 
flows functioning in the Ukrainian territory according to their belonging to the 
national spiritual traditions; as we suggested earlier in 2015, «the Ukrainian 
Parliament should adopt the Bill 1244 of 04.12.2014 on amendments to the Law 
of Ukraine «On freedom of conscience and religious organizations» concerning 
the names of organizations, ruling centers of which are located outside Ukraine. 
This legal procurement would oblige UOC (MP) to re-register and disclose in its 
name the dependence on Russian Orthodox Church, and this will put an end to 
misleading millions of Ukrainian believers» [18]; — development of a new model 
of the church-state relations. Balkan and Central European model may serve 
as an example in this regard. The former provides certain preferences to the 
historical church (or several churches) and direct government involvement in 
arranging the church life, the latter specifies a concordat (contracting system) 
that regulates the relationship between the state and religious associations, 
clearly defining their rights and obligations; — moratorium on official approval 
by the government of the documents related to return of the property to the 
religious institutions before adoption of the Law of Ukraine On Restitution of 
Property in Ukraine; — facilitation of the Ukrainian State in the UOC (OC of UA) 
consolidation; — bringing the current legislation on freedom of conscience and 
religious organizations in line with the realities of today and its coordination with 
similar international legal instruments and standards of the European Union.

Constituting the Local Orthodox Church is a powerful spiritual and 
ideological pillar of the Ukrainian State in building a democratic society, 
strengthening its image in the world.

In the current situation only the religious institution as Orthodox Church 
of Ukraine is capable to perform this mission. The Russian Orthodox Church 
in Ukraine (UOC–MP) is not recognized by the world. Moreover, there is 
confrontation of hierarchies in the latter. Although the Greek Catholic Church has 
become traditional for considerable part of Ukrainians in addition to the western 
Ukrainian regions, it is greatly dependent on the Apostolic See and has a number 
of unsolved internal problems. The Russian Orthodox Church in Ukraine (UOC–
MP) with its religious-canonic and administrative subordination to the Moscow 
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Patriarchate, is primarily protecting the national interests of Russia. As stated at 
the Primates Council of UOC–KP on May 13, 2016, «the religious organization 
(UOC–MP), …though misappropriated the name «Ukrainian Orthodox Church», 
in fact is neither Ukrainian — as subordinate to Moscow, nor the Church — as it 
has not canonically established autocephalous status or autonomy. Actually, it 
is an association of structures of the Moscow Patriarchate, that is the Russian 
Orthodox Church, which operate in Ukraine» [19]. Also, protestant associations 
in Ukraine, unfortunately, do not all act in the spirit of the Ukrainian national 
interests.

Religious factors receive a great opportunity to prove their integrative 
power. It is primarily about forming sustained relations on the basis of faith 
between Ukrainian citizens and their spiritual brothers and sisters abroad. 
However, it is necessary to put an end to inter-religious oppositions within the 
country, which are many.

Religious centers and churches should, as it was before, act as an interlink 
in the spiritual and cultural dialogue between the nations, promote exchange of 
relevant experience, which is extremely important for formation of a common 
spiritual space.

It is not very wise to deny the existence of this cultural dialogue with 
involvement of confessions in the current historical period. It is very limited 
because it is private, often only with certain religious organizations and does 
not have support from the Ukrainian state. Thus, the results are minor. Spiritual 
identification of Ukrainians with the family of European nations is extremely slow 
and contradictory. After a very long time the Ukrainian people were scattered in 
different parts of the empire, and thus cut off from the European context as a full 
and equal partner in the international relations.

With the above in view and under the described situation the issue of fast 
integration of Ukraine into the European and world community becomes more 
urgent. Religion plays a significant role in this process, which is so important 
to regulate by the legislation. Thus we see the need for continued reform of the 
Ukrainian legal system starting from the fundamental political system governed 
by the Constitution of Ukraine, electoral laws and in particular the body of laws 
governing the fundamental rights and freedoms of the citizens of Ukraine.

That is why today it is so important to conduct active research and 
legislative activities that will help to solve problems of civilized coexistence of 
the citizens of Ukraine. The foremost attention in this case should be paid to 
ethnic religious specifics and arrangements of relations with the relevant national 
church, because the national rights of minorities and generally all citizens in 
Ukraine are completely regulated by law [20].

The state by pursuing appropriate legal policy in the religious sphere should 
be diplomatic in the current situation [21], but at the same time there should be 
no exemptions from the law, but manifestation of a clear confidence, consistency 
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and determination in focusing on the best European and international standards 
and naturally and primarily in guaranteeing the implementation of the national 
interests of the Ukrainian people, which will be an important step for Ukraine’s 
accession to the European Union.
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Abstract
The article examines the problems of the component s of the concept of 

threats to religious security, for example, which are transformed into concepts. 
Religion as a relatively independent socio-cultural reality needs protection 
from internal and external threats. Religious security is a system of conditions 
that ensures the preservation of the traditional religious system within the 
established norm that has historically developed. The problem of religious 
security was identified when the cases of anti-state, anti-social activities of 
religious associations became more frequent.

The preference was given to the method of political-system analysis, by 
which the common and distinctive characteristics of the basic components of soft 
power strategies were identified, reflecting existing political, public, information 
and other challenges for international relations and global development. Research 
of the problem by scientists. Religion in Latin America is characterized by the 
historical predominance of Catholic Christianity (40% of the world’s Catholics 
in the region), the growing level of Protestant influence, the presence of world 
religious. 69% of the population of Latin America are Catholics, 17% Protestants. 
Pentecost, Anglicanism as movements involve the middle class. The threat to 
religious security is that Latin America, as one of the centers of Catholicism in 
the world, is facing a huge ideological choice. On the one hand, it may return to 
the bosom of the Roman Catholic Church.
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ЗАГРоЗИ РЕЛіГіЙНіЙ БЕЗПЕЦі яК ВИКЛИК 
ПоЛітИчНіЙ стАБіЛЬНості В КРАЇНАХ 

ЛАтИНсЬКоЇ АмЕРИКИ

Резюме
У статті розглядаються проблеми загроз релігійній безпеці. Релігія 

як відносно незалежна соціально-культурна реальність потребує захис-
ту від внутрішніх і зовнішніх загроз. Релігійна безпека — це система умов, 
що забезпечує збереження традиційної релігійної системи в межах устале-
ної норми, що склалася історично. Проблема релігійної безпеки була вияв-
лена, коли випадки антидержавної, антигромадської діяльності релігійних 
об’єднань почастішали.

У статті визначено, що, оскільки релігія впливає на політику, пра-
во, рівень актуальності релігійної безпеки зростає. За сучасних умов пе-
рехідних режимів релігійна система стає важливим фактором політичної 
стабільності. Особливо це стосується традиційної релігійної системи, яка 
має історію розвитку, глибоку систему в народній культурі. В геополітич-
ному протистоянні також важливу роль має релігійний фактор. Ситуація 
вимагає мобілізації ресурсів релігійної безпеки суспільства. Серед задач є 
проблема підготовки ідеологічних кадрів, наприклад політологів, філосо-
фів, які мають здатність протистояти ідеологічному впливу. Актуальною 
є проблема формування ефективної релігійної ідеології, яка враховує гео-
політичне суперництво держав, посилення динаміки духовної конкуренції, 
духовної експансії.

Зроблено висновки, що загроза релігійній безпеці полягає в тому, 
що Латинська Америка, як один із центрів католицизму у світі, стоїть пе-
ред ідеологічним вибором. З одного боку, вона може повернутися в лоно 
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римо-католицької церкви. Оскільки в регіоні зростає рівень взаємозв’язку 
держави та суспільства, існує необхідність у комплексі заходів з метою за-
безпечення релігійної безпеки. Розкрито особливості шляхів і засобів про-
тидії релігійній небезпеці. Влада спрямовує зусилля на реалізацію реформ, 
які стануть гарантією стабільного політичного режиму.

Ключові слова: політичний процес, релігійна безпека, релігійна 
криза, Латинська Америка, стратегії подолання загроз релігійної безпеки, 
стабільний політичний режим, релігійна концепція безпеки.

Іntroduction
The article examines the problems of the component s of the concept of 

threats to religious security, for example, which are transformed into concepts. 
Religion as a relatively independent socio-cultural reality needs protection from 
internal and external threats. Religious security is a system of conditions that 
ensures the preservation of the traditional religious system within the established 
norm that has historically developed. The problem of religious security was iden-The problem of religious security was iden-
tified when the cases of anti-state, anti-social activities of religious associations 
became more frequent.

Methodology
The methodology of researching the content of modern publications on 

religious security is based on a comparative approach aimed at analyzing the 
general and specific elements used to influence believers; a systematic method 
used for a comprehensive study of the processes of religious influence;the 
method of typology, which was important for the characterization of social 
manifestations of religion; phenomenological method used to analyze religious 
concepts, categories. As a result of the analysis, the data obtained that, despite a 
wide range of ideas about the social tasks and functions of religion, the scientific 
discourse on religious security, which takes place in the «information war», 
is based on a methodology that divides religious associations into «their» and 
«strangers». At the same time public attention to studies that have focused on 
the fact that some religious are a danger to society, negative religion influences 
the development of expertness and the field relations.

Results
It is considered that religious security together with political, economic, 

military, social is a priority of national security. The threat to religious security 
is that the problem of values arises in an era of rethinking and possible loss of 
cultural traditions and instability of the ideological foundations of society [1, 
р. 12].

Тhere concept of «freedom» that the rejection of Christian foundations 
interpretation of this concept at with leads to the transformation of «freedom» 
in limited only formal prohibitions of law and internal systems of the individual 
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on a related to the search of personal authenticity, individual self-improvement, 
the formation of personal experience with the denial of ready-made schemes 
and systems of thinking [2].

The relevance is determined that, there is the loss of the Catholic Church 
religious monopoly in Latin America. As much as religion influences politics, law, 
the level of relevance of religious security is growing. Under modern conditions 
of transitional regimes, the religious system becomes an important factor of 
political stability. The situation requires the mobilization of resources for the 
religious security of society. The region also professed Judaism, Mormonism, 
Jyehovah’s Witnesses, Buddhism, Islam, Hinduism, Shinto [3, р. 65].

The Catechism of the Catholic Church defines such attitudes as «emotions 
or sensory movements that tend to act or not to act — according to what a person 
feels or imagines» as good or evil «and calls them» passions. « In this case, 
determine the natural passions (weaknesses of human nature in the form of 
physiological needs) and unnatural (sinful tendencies of man) [4, p. 4].

In the Greek language to refer to the concept of «passion» contributed terms 
τό πάθος (pathos) and» τό πάθημα (pathema), which were derived from the Greek 
verb» πάσχω, which means» to test the impact «carry», «suffer». Thus, it turns 
out that a person, overwhelmed by passion, ceases to control himself and therefore 
ceases to be an active, active person. With subobject is about object of influence can 
no longer be eliminated of themselves, therefore, can not be saved. After all, the first 
step to salvation is liberation from the world, from passions to it.

That is always lack of freedom, Latin American society has reduced this 
value in the absolute, which is owned by each individual on Human thbirthday. 
In this way, the spiritual values of freedom enters the public outside its called 
God. At the same time, the protection of individual freedom risks standing up 
for arbitrariness.

The threat to religious security is that concepts are being transformed. 
The concept of «justice» as transformer uyetsya through extreme polarization of 
Latin American society and elites. Large disparities in the socio-economic level 
of the population involve the fragmentation and stratification of society, which 
multiplies the concept of «justice» and complicates the process of building 
consensus on the strategy of domestic and sometimes foreign policy [5].

Such features Latin American political process is social inequality and 
the inability f l and t identify their own values, attitudes of vulnerable sections of 
society, so any of the indigenous peoples, the poor or the middle class.

It is probable that Latin America may go the way om social populism, 
pronounced egalitarianism, supported by the Catholic majority, respect for 
national traditions, special attention will be paid to indie en ical component in 
Latin American first political history.

The threat to religious security is the fact that Latin America is on a 
related to the transformation of values, relating to the concept of «love and » 
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that not only is one of the main values of humanity, but which appeared recently 
in the center of public and political culture. This phenomenon concerns the 
self-realization of the individual, the group, and family life, which, according to 
many, is based on love as an affective basis. So, if it is affective, then it creates 
tension. Based on the political and social plane, this voltage can with out lead 
to systemic changes, which are capable ist affect the elections because of the 
extreme polarization of society.

Traditionally, in the Catholic world the concept of «love» determine 
Aurelius Augustine (Aurelius Augustinus Hipponensis, 354–430 years ). 
(Поцюрко Олег. Основоположні принципи філософії історії у творчос-
ті Августина Блаженного / Дисертація кандидата філософських наук 
(09.00.05). — Львів: Національний університет імені Івана Франка, 
2008. — 188 арк. [in Ukrainen]. It was he who systematized the theology of 
love in Christianity. Augustine introduces gradation, for both is love low-lying 
(carnal), which is opposed to the love of God. [6].

This explains the situation with the legalization of same-sex marriage 
and abortion, the simplification of divorce proceedings and the equalization of 
the rights of people who are united in civil or legal marriage and both in the 
world as a whole and in Latin America. However, Mexico and Argentina claim 
rosunulysya creating a legal framework for legalizing gay marriage. In Uruhvaн, 
Colombia and Chile relevant bills passed procedure of decision and await entry 
into force, or will be adopted soon. In Brazil, sexual minorities in some states 
have already privately sought recognition from the courts [6].

Venezuela and Peru did not put this question to address, namely equality 
rights in the fo e cu. In 2008. The Constitutional Court of Venezuela has refused 
to apply the article «protection of the homeland» to same-sex couples [7].

President Maduro belonged to the issue of loyal ishe. However, as a 
complex socio-economic situation and political competition (on the one hand, 
the pastor-preacher Javier Pierre Bertuchch and that shapes their political 
capital for the promotion of the poor, as well as a return to traditional values 
in in commitments, including the prohibitions on abortion, and preventing 
same-sex marriages, and on the other hand — E NC and manufacture Capri and 
loess, which stands for to recognize the rights of same-sex couples), power and 
Venezuela is trying rarely refer to this question.

In Peru, according to the poll conducted in 2017. More than 72% of 
Peruvians are against the legalization of civil union of persons of the same sex, 
78% are against marriage between them and 90% — claim company giving them 
the right to adopt children, one of the village uperechlyvyy points in all countries 
of Peru is not even discussed [8].

The threat to religious security is the fact that some of these forms receive 
«double legitimacy» of being approved as a secular and spiritual power (Peru, 
Colombia, Argentina recently endowed registered in church marriage all the 
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attributes of an act of civil status), others — like same-sex marriages, abortions 
or some civil rights of persons of non-traditional orientation become the subject 
of political bargaining (Venezuela. Brazil, Argentina).

Thus, in Latin Ameri those defined secularism. Non-religious individuals 
make up 8% of the population in Brazil, 16% in Chile and 18% in the Dominican 
Republic. Not so much. What is important, however, is that traditionally 
religious Latin America is now the least religious than ever in history. The leader 
is Uruguay, where more than 30%. 20% of Jamaica also have secular.

Social scientists, who described the secular world, determined that there 
are non-religious people who are afraid of their own beliefs, considering that 
almost all around are religious. The data collected show how different the reality 
is. Our psyche functions in such a way that a person accepts his beliefs when he 
finds like-minded people. Due to its unique legal status, the Holy See has succeeded 
in leading the ideas that have become the basis for the peaceful coexistence of 
different political regimes and in preventing several local conflicts. The process 
of globalization of the RCC was perceived only as another phase of development 
and was adapted to changing conditions as an objective reality that cannot be 
denied. The RCC is looking for ways to reduce its negative consequences through 
the social activity of ordinary priests, the creation of social institutions under the 
RCC, which form a new mission of the church in society. With regard extreme 
polarization of Latin American society and the lack of continuity of power in 
most countries.

The new «left turn» of Latin America at the beginning of the XXI century. 
associated with religious rhetoric based on the sacralization of the idea of   social 
justice. The religious and value justification of «socialism of the XXI century» 
introduces a new model of theocentric consciousness, as opposed to the ideas of 
the universalism of American democracy and global progress. At least verbally, 
and in the case of Venezuela, Bolivia, and Ecuador, in reality there is a distancing 
from the United States, the region’s traditional center of power, in connection 
with the United States attempts to influence its Western Hemisphere neighbors 
through Catholic missionary organizations. The region process of religious 
pluralism. At the same time, there is another trend — less noticeable, but has 
profound consequences.

The situation is complicated by the fact that due to its unique legal 
status, the Holy See has managed to play the role of a peacemaker in the region, 
preventing local conflicts, interacting with various regimes in Latin America. 
However, globalization is forcing the RCC to look for new ways to reduce its 
negative effects, while fighting for the flock in the region.

Finding problems etnorelihiy interaction between Catholicism and the 
political process in Latin America must continue to pay attention to the specific 
distribution of power in the political realities, and to describe and analyze the 
most common issues related to the specific nonverbal communication latency 
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and other features of the protocol about religiously colored standards of conduct 
that may affect the perception of Latin American partners of representatives 
of other Latin American countries, as well as representatives of countries and 
peoples of other continents. In this sense, such ethnocultural values   as the 
tendency to contemplation and rejection of vanity that bring the peoples of Latin 
America together need to be studied. New conceptual approaches used in the 
study of the role of Christian values   in countering the challenges of the region 
help to re-evaluate the influence and importance of the religious factor in Latin 
American society, in political discussions, to assess the prospects of the Christian 
worldview as an ideology that reflects democratic norms.

From 1970 to 2014, the number of Catholics in Latin America decreased 
by 23%, the number of «evangelicals» increased by 15%, and the number of 
atheists reached 8%. [10, p. 23 ].

Тhe Catholic Church religious monopoly in Latin America. The process 
of «evangelization» means the transition from Catholicism to traditional 
Protestant communities (Lutherans, Baptists, Presbyterians, Pentecostals 
) and neo-Protestants. The lowest number is in Paraguay (7%) and Mexico 
(9%), the largest — in Honduras and Guatemala (41%). In Nicaragua — 40%, El 
Salvador — 36%, Brazil — 26%, Chile, Peru and Venezuela — 17%, in Argentina 
and Uruguay — 15%. At the same time, Uruguay stands out among all countries 
37% of non-believers [11, p. 14].

According to the study, 65% of the «evangelicals» surveyed consider 
themselves to be neo-Pentecostals, who can be called a common group among 
other «evangelical angels» in Latin America. In the Dominican Republic, Brazil 
and Panama, eight out of ten Protestants belong to the non-fifty denomination. 
There is no increase in Paraguay and Mexico. The number of non-believers is 
growing in Uruguay, Chile and Argentina. The reason for the transition was 
the desire to have a more personal connection with God, to change the style of 
worship and to find a church that will do more daily help. Other factors included 
health problems, family problems, or marriage to «evangelicals. » At the same 
time, the majority converted from Catholicism before the age of 25, and this 
indicates that the mass basis of the new religiosity in Latin America is young 
people.

Experts note that in the survey they always emphasized morality: it was this 
request that was decisive in converting former Catholics to the new denomination. 
Initially, the social base of Pentecostalism was the poor and marginalized sections 
of society. Promoting a healthy lifestyle in these communities is the largest detox 
center for Latin American men from the poor. Men who join this church often 
stop drinking, gambling, and living immoral lives, and they believe that the wife 
should always obey her husband. But recently, middle-class people have also 
begun to be recruited, including doctors and lawyers who have formed their own 
church communities, particularly in Brazil and Guatemala. Emphasis on «inner 
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faith healing,» individual responsibility, and conservative morality has become 
particularly appealing to these wealthier fifty — fives.

After the Second Vatican Council (1962–1965), the Catholic Church 
weakened its attention to the spiritual aspects of its activities. This inattention, 
along with the spread of socially oriented «liberation theology,» led to the erosion 
of Catholic identity, which became limited to abstract truths and church rites. 
The man of the postmodern age, who wanted to meet God, did not find spiritual 
experience, which prompted him to seek other sources of «living faith». This was 
warned in 1992 byJohn Paul II.

Determine for ultur olohich whatever reason processes of mass 
«evangelization». For example, Pentecostalism has successfully used Latin 
American culture: the music that can be heard in these churches has the same 
rhythms that people in these countries enjoy outside the Church. In fact, in the 
last few decades, non-Pentecostalism has become «Latin Americanized» to a 
greater extent than Catholicism in the five hundred years of its spread in Latin 
America. Another factor was the appeal to the healed by faith during the illness. 
Also extremely important is the fact that the new preachers are very similar to 
their parishioners: they are often illiterate and speak to their congregation in a 
language they understand, dress and behave like members of the community. That 
is why in Guatemala many preachers are Mayan Indians, and in Brazil — Afro-
Brazilians.

Public political project оf these the Anglican, neo-Pentecostal and 
Methodist denominations are the most significant groups workers includes total 
Christianization of society Sacralization social institutions and social relations, 
said the creation of «Christian government».

This idea is based on eschatological ideas, appeals to the dissatisfaction 
of community members with their economic and social status, which has 
deteriorated significantly since liberal market reforms and caused a right-wing 
political upheaval in Latin America (Argentina, Ecuador, Brazil). The political 
model put forward by the Pentecostals is the subsequent dismantling of the 
secular political system and its replacement by a system of theocratic rule [12, 
p. 23].

The situation began to change. Thus, the victory in the 2015 presidential 
election in Guatemala of the evangelist, professor of theology and former actor 
Jimmy Morales, and in 2018 in Brazil close to the evangelicals of the former 
military Jair Bolsonara indicates a new stage of participation of non-fifty people in 
political processes on the continent. J. Morales and J. Bolsonaru did not position 
themselves as «pure» evangelicals: their main slogan was the fight against the 
rotten old corruption system, and they themselves distanced themselves from 
the «old» corrupt politicians. According to political scientist M. Colussi, they 
«won anti-political policy».
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The right project of restructuring society in accordance with religious 
conservative morality and various prohibitions has become an alternative to the 
liberal project of market globalization. However, in Latin America it is not directly 
associated with the revival of the «national» (as is the case in some European 
countries), so the main actor in the project is the so-called «evangelical people» 
as a whole, without ethnic or national differences. In this context, a new identity 
is being formed in Latin America.

At the same time, modern transformations of Catholicism in Latin 
America include the impetus for the inclusion of new versions of syncretism 
associated with ethno-religions, as well as the religious-value justification of 
«socialism of the XXI century» based on the sacralization of social justice. At the 
same time, ethno-religions have a powerful impetus to oppose the official church, 
consolidating the protest potential of society, being in complex interaction with 
Vatican policy.

Applying a comparative approach to the study of values   and religious 
principles of the political process can help analyze the political influence of 
religion in the world, the peculiarities of religious ideologies in Latin America, to 
clarify the vectors of Christian churches in Latin America.

Conclusions
The threat to religious security is that Latin America, as one of the 

centers of Catholicism in the world, is facing a huge ideological choice. On the 
one hand, it may return to the bosom of the Roman Catholic Church and accept 
the philosophy is in focus its mission of social service on the person we term we 
are a public good, denying camping on the formation of national and cultural 
identity. But modern society negatively about attitude to institutional formation 
of religious beliefs and powers and countries in the region do not see this kind 
of collaboration content that abandoned traditional and/or charismatic way of 
legitimizing his power, in which the intermediary role of the RCC was necessary, 
in favor of rational-legal and on related second only constitutional procedures.
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APPLICATION Of ISRAELI fOREIGN POLICY 
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IN ThE UNITEd STATES

Abstract
Israeli-American relations are based on common democratic values. 

The pro-Israel lobby is considered one of the most powerful, well-funded, and 
has ties to American politicians it supports during the election campaign. But 
lobbyists are faced with the task of obtaining pro-Israel support in important 
issues for the Jewish state: security, the status of Jewish settlements, Iran’s 
nuclear program, financial support under the «Memorandum of understanding 
on military assistance» and improving relations with the Arab world through the 
mediation of the United States. Since the lobby consists of various organizations 
and groups, there are certain contradictions in views between them. Special 
attention is paid to the implementation of the foreign policy of the Jewish state 
by AIPAC and J-Street organizations, as the largest and most influential in the 
United States. The technologies of Israel’s foreign policy through lobbying pro-
Israel groups in the United States are: financial support for congressmen and 
senators, organizing trips to the Jewish state, initiating and holding discussions 
of problems in Congress and the Senate, organizing annual congresses with the 
participation of American and Israeli officials.

Keywords: foreign policy technologies, communication, international 
relations, pro-Israel lobby, external influence, lobbying technologies.
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ПоЛітИКИ іЗРАЇЛЮ чЕРЕЗ ПРоіЗРАЇЛЬсЬКЕ ЛоБі 

у сША

Резюме
Актуальність статті зумовлена необхідністю осмислення технологіч-

ного арсеналу зовнішньої політики Ізраїлю як держави, що має найбільш 
потужне лобі в США. Фактично, діяльність проізраїльського лобі в США 
є однією із важливих технологій Ізраїлю на міжнародній арені, що своєю 
чергою може бути конкретизована як сукупність персональних та інститу-
ційних технологій. Мета статті — визначити ефективність та результатив-
ність проізраїльського лобі у Сполучених Штатах у контексті реалізації тех-
нологій зовнішньої політики Ізраїлю.

Проізраїльське лобі представлено не як єдине ціле, але як конгло-
мерат трьох різних та конкуруючих лобі, які часто працюють суперечливо 
між собою, але мають одну ціль — покращення американсько-ізраїльських 
відносин та вирішення безпекових питань Ізраїля. Проізраїльське лобі 
у Сполучених Штатах вважається ефективним, оскільки єврейська держава 
отримує двопартійну підтримку у вигляді щорічної фінансової допомоги.

Підтримка Ізраїлю є однією із ключових у зовнішній політиці 
Сполучених Штатів. Опорою ізраїльсько-американських відносин є спільні 
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демократичні цінності. Проізраїльське лобі вважається одним із найпо-
тужніших, добре фінансується, має зв’язки з американськими політиками, 
яких підтримує під час передвиборчої кампанії. Натомість перед лобістами 
постає задача отримати проізраїльську підтримку в важливих для єврей-
ської держави питаннях: безпека, статус єврейських поселень, ядерна про-
грама Ірану, фінансова підтримка в рамках «Меморандуму про взаєморо-
зуміння щодо військової допомоги» та поліпшення відносин з арабським 
світом через посередництво Сполучених Штатів. Оскільки лобі складається 
з різноманітних організацій та груп, між ними існують певні суперечності 
у поглядах. Особлива увага приділяється реалізації зовнішньої політики 
єврейської держави організаціями AIPAC та J-Street, як найбільш масш-AIPAC та J-Street, як найбільш масш- та J-Street, як найбільш масш-J-Street, як найбільш масш--Street, як найбільш масш-Street, як найбільш масш-, як найбільш масш-
табних та впливових у Сполучених Штатах. Технологіями зовнішньої полі-
тики Ізраїлю через лобіювання проізраїльских груп у Сполучених Штатах 
є: фінансова підтримка конгресменів та сенаторів, організація поїздок 
до єврейської держави, ініціювання та проведення обговорення проблем 
у Конгресі та Сенаті, влаштування щорічних з’їздів за участю американ-
ських та ізраїльських високопосадовців.

Ключові слова: технології зовнішньої політики, комунікація, 
міжнародні відносини, проізраїльське лобі, зовнішній вплив, лобістські 
технології.

Вступ
Актуальність статті зумовлена необхідністю осмислення технологіч-

ного арсеналу зовнішньої політики Ізраїлю як держави, що має найбільш 
потужне лобі в США. Фактично, діяльність проізраїльського лобі в США є 
однією із важливих технологій Ізраїлю на міжнародній арені, що своєю чер-
гою може бути конкретизована як сукупність персональних та інституцій-
них технологій. Тому в контексті розкриття теми статті важливо розглянути 
офіційні групи у проізраїльському лобі, щоб визначити вплив лобі в цілому. 
Групи інтересів у проізраїльському лобі, до яких ми в першу чергу зверне-
мось у своєму аналізі — це «Американо-ізраїльський комітет громадських 
зв’язків» (AIPAC) та J-Street. AIPAC — одна з найбільш відомих груп інтересів 
у Сполучених Штатах. Хоча AIPAC безпосередньо не сприяє жодній кампа-
нії, він поєднує потенційних донорів та лобістські групи з кампаніями чи за-
конодавцями [17]. AIPAC у цілому є більш консервативним і більшу частину 
своєї підтримки узгоджує з партією «Лікуд», консервативною правлячою 
партією Ізраїлю. J-Street є однією з найбільш відомих груп ліберальних ін-
тересів у проізраїльському лобі. Останніми роками він значно розширив свій 
вплив. З 2008 року J-Street є одним із найбільших учасників проізраїльсько-
го лобі. Виходячи з вищенаведеного, метою статті є визначити ефективність 
та результативність проізраїльського лобі у Сполучених Штатах у контексті 
реалізації технологій зовнішньої політики Ізраїлю.
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Методологічною основою дослідження стали технологічний, діа-
лектичний та герменевтичний підходи. Технологічний підхід, що викорис-
товується для цілісного вивчення технологій зовнішньої політики держав 
світу, уможливлює осмислення світових процесів як результуючої діяль-
ності міжнародних суб’єктів, які борються за владу на глобальному рівні 
та здійснюють відповідні дії та заходи, спрямовані на забезпечення їх ін-
тересів. Технологічний підхід ґрунтується на гнучкому поєднанні методо-
логічного арсеналу, який притаманний філософським, загальнонауковим і 
спеціально-науковим підходам. Це, насамперед, історичний, порівняльний 
та функціональний методи. Діалектичний підхід дозволив як синтезувати 
в межах технологічного підходу різні за своїм змістом та спрямованістю піз-
навальні підходи, так і розглянути формування та здійснення технологій зо-
внішньої політики Ізраїлю як постійний процес нововведень, обумовлений 
пристосуванням до різноманітних контекстів мінливої світової реальності. 
Герменевтичний підхід дав можливість розглянути технології зовнішньої 
політики Ізраїлю як ефективні засоби створення та нав’язування вигідної 
для нього інтерпретації міжнародної реальності лобістськими організація-
ми в США, що зумовило успішне виконання ним поточних завдань на між-
народної арені для реалізації власних інтересів.

Результати
Термін «проізраїльське лобі» зазвичай використовується без будь-яких 

уточнень або визначень. Раніше його часто ототожнювали з «Американо-
ізраїльським комітетом громадських зв’язків» (AIPAC) так, ніби ці два визна-
чення стають практично ідентичними. Хоча AIPAC виділяється як найстарі-AIPAC виділяється як найстарі- виділяється як найстарі-
ша проізраїльська лобістська група у Сполучених Штатах — і навіть називає 
себе «проізраїльським лобі Америки», вона одна з багатьох інших організа-
цій та не володіє монополією на проізраїльську пропаганду. На відміну від 
деяких інших американських лобі, визначених єдиною організацією, існує 
безліч проізраїльських лобістських груп, що просувають різні програми і 
точки зору. Крім того, проізраїльські групи інтересів не завжди підтримують 
політику, яка повністю відповідає тому, що хоче уряд Ізраїлю. Хоча проізра-
їльські групи інтересів і підтримують певну політику, яка часто узгоджується 
із ізраїльськими інтересами, ці відносини не демонструють поточного стану 
цього лобі. Тому неправильно ототожнювати проізраїльське лобі з ізраїль-
ським урядом, вважаючи, що лобі повністю йому зобов’язане та виконує усі 
його вказівки. Оскільки, проізраїльські групи є незалежними суб’єктами, 
погляди яких можуть різнитися, іноді значно, від уряду Ізраїлю, і що перші 
можуть вживати заходів, яким можуть протистояти другі. Наприклад, в пер-
ші роки мирного процесу в Осло уряд Іцхака Рабина скаржився, що деякі 
проізраїльські організації у Сполучених Штатах діють проти його політики і 
намагаються підірвати мирний процес.
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Проізраїльське лобі, хоча і не є іноземним лобі у США, та просуває 
політику, яка, на їх думку, є вигідною для держави Ізраїль. Як і більшість 
лобістських груп, використовують вплив грошей та інших політичних за-
собів для стратегічної підтримки чи підриву впливових членів Конгресу. 
Проізраїльське лобі іноді не є унітарною групою інтересів. Складається 
з груп інтересів та осіб, які прагнуть сприяти інтересам Ізраїлю, активно 
намагаючись впливати на законодавство та дискурс у Сполучених Штатах. 
Лобі включає окремих донорів, ПКК та групи інтересів, які допомагають 
заохочувати проізраїльську політику. Існують певні проблеми, які створю-
ють суттєві розбіжності між членами проізраїльського лобі. Подібно до різ-
них підходів до просування інтересів США, на прикладі політичних партій 
у США, існують різні способи просування інтересів Ізраїлю. Проблеми, які 
є розбіжними, такі як триваючий конфлікт між Ізраїлем та палестинцями, 
участь США у ядерній угоді з Іраном, створили розриви у проізраїльському 
лобі. Отже, сьогодні не можна припустити, що лобісти контролюються цен-
тралізовано або завжди є єдиними у своєму повідомленні, основною метою 
якого є просування політики, вигідної Ізраїлю у межах Сполучених Штатів. 
Проізраїльське лобі не представляє ні державу Ізраїль, ні єврейський народ 
у цілому. Натомість воно характеризується приватними особами, підприєм-
ствами та організаціями, які хочуть бачити запровадження політики, яка, 
на їхню думку, є вигідною для Ізраїлю та відносин між США та Ізраїлем.

У своїй книзі «Ізраїльське лобі та зовнішня політика Сполучених 
Штатів Америки» американські політологи Джон Міршаймер та Стівен 
Уолт дають наступне визначенню: «зручний скорочений термін для позна-
чення вільної коаліції осіб та організацій, які активно працюють над фор-
муванням зовнішньої політики США у проізраїльському напрямку» [15]. 
Вони розвивають це визначення, заявляючи: «щоб бути частиною лобі... 
потрібно активно працювати над тим, щоб американська зовнішня полі-
тика рухалася у проізраїльському напрямку. Для організації це прагнення 
повинно бути важливою частиною її місії та споживати значну частину її 
ресурсів та порядку денного. А для людини це означає присвятити пев-
ну частину своєї професійної або особистого життя (або, у деяких випад-
ках, значну суму грошей) «впливу на політику США на Близькому Сході». 
Більш того, на відміну від багатьох своїх прихильників, політологи Джон 
Міршаймер та Стівен Уолт обережно відзначають, що: «лобі — це не єди-
ний, об’єднаний рух з центральним керівництвом, однак окремі особи 
та групи, що становлять цю широку коаліцію, іноді розходяться у думках 
з конкретних питань» [15]. Автори повторюють цей момент пізніше, коли 
пишуть, що «було б неправильно думати про лобі як про цілеспрямова-
ний моноліт». На їхню думку, ізраїльське лобі складається не тільки з фор-
мальних лобістських організацій (у першу чергу AIPAC), але і з аналітич-
них центрів (таких як Вашингтонський інститут близькосхідної політики 
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та Єврейський інститут у справах національної безпеки), а також численних 
окремих американських євреїв, християнських євангелістів та неоконсер-
ваторів. Особливо проблематично включення у ізраїльське лобі неоконсер-
вативних політиків, вчених та мислителів. Неоконсерватори, як євреї, так 
і неєвреї, не просто лобісти Ізраїлю. Хоча вони дійсно можуть бути проіз-
раїльськи налаштовані у своїх симпатіях, їх найбільше турбують Сполучені 
Штати, так це їх інтереси, цінності та глобальна роль.

Необхідно більш вузько визначати проізраїльське лобі у Сполучених 
Штатах. Відносити його виключно до ряду формальних організацій, які на-
магаються вплинути на американську політику щодо Ізраїлю і в напрямку, 
який, на їхню думку, відповідає інтересам Ізраіля. Ці групи складаються 
в основному з американських євреїв, але в даний час також велика кіль-
кість сіоністів-євангелістів залучено у проізраїльську діяльність, тому слід 
використовувати термін проізраїльське лобі, а не єврейське лобі [ ].

Проізраїльське лобі визначається політичним порядком денним, 
а не релігією або етнічною приналежністю. Таким чином, воно складається 
з груп, які активно лобіюють уряд Сполучених Штатів з питань, що стосу-
ються Ізраїлю. І групи не обов’язково представляють погляди американ-
ських євреїв, ізраїльтян або будь-якого іншого ізраїльського уряду, який 
перебуває при владі, але деякі можуть намагатися зробити це з різним сту-
пенем успіху.

Ці групи рідко погоджуються між собою, не кажучи вже про те, щоб 
діяти в унісон. Хоч вони і намагаються просувати інтереси Ізраїлю, але силь-
но розходяться у поглядах на те, якими є насправді інтереси Ізраїлю. Деякі 
групи виступають проти окупації Ізраїлем територій, завойованих у ході 
Шестиденної війни 1967 року. Інші рішуче підтримують контроль Ізраїлю 
над цими територіями — з причин безпеки, історичних або релігійних при-
чин (або за їх поєднанню). Деякі підтримують створення палестинської дер-
жави на Західному березі та у секторі Газа. Інші категорично проти цього. 
Деякі люто опираються будь-якому американському тиску на Ізраїль. Інші 
виступають проти беззастережної підтримки Сполученими Штатами полі-
тики Ізраїлю та виступають за більш об’єктивну роль Сполучених Штатів 
в арабо-ізраїльській миротворчості. Але що об’єднує проізраїльські групи, 
так це не їхня позиція щодо конкретної політики, а їх ставлення до держа-
ви Ізраїль. Непохитна відданість виживання Ізраїлю як єврейської держа-
ви — це, по суті, те, що відрізняє проізраїльські групи від інших організацій, 
що беруть участь у лобіюванні уряду США на Близькому Сході.

Визначення факторів впливу для груп інтересів етнічних меншин
Професор політології в Університеті Південної Каліфорнії Тревор 

Рубенцер зібрав та проаналізував сучасні фактори, які використовуються 
протягом усіх існуючих досліджень. Існує одинадцять факторів, які Рубенцер 
визначив у своєму дослідженні, що вказують на вплив групи інтересів 
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на зовнішню політику: чи асимільована, об’єднана, організована, політично 
активна чисельна група інтересів етнічних меншин; і має громадську під-
тримку, зв’язки з рідною країною, значну політичну опозицію, фінансові ре-
сурси, цілеспрямоване послання та союзи з іншими групами інтересів [20]. 
Тревор Рубенцер знайшов два фактори, які є найбільш вагомими — ступінь 
політичної участі у зовнішній політиці та організаційна сила лобі.

Спираючись на фактори Т. Рубенцера та два додаткові фактори, 
ми використовуємо чотири фактори, щоб визначити вплив проізраїльсько-
го лобі у США: 1) політична участь у зовнішній політиці; 2) політична опо-
зиція; 3) організаційна сила; 4) політична єдність.

Незважаючи на те, що Тревор Рубенцер включив у свій аналіз літе-
ратури одинадцять факторів, є лише чотири, що мали суттєві підтверджу-
ючі докази та могли бути застосовані до проізраїльського лобі. Крім того, 
багато факторів можна було б включити до інших факторів. Наприклад, 
фінансові ресурси також можуть бути включені при визначенні організа-
ційної сили лобі етнічних меншин.

При кожному аналізі груп інтересів етнічних меншин потрібно мати 
два основних фактори: участь у зовнішній політиці та організаційна сила. 
Однак Тревор Рубенцер пояснює, що ці фактори можна поєднувати з ін-
шими факторами: «Мої результати свідчать про те, що політична діяль-
ність та організація є ключовими факторами, що визначають наявність або 
відсутність впливу. У цьому сенсі може існувати кілька шляхів впливу...». 
Його висновки свідчать про те, що основні фактори можна поєднувати з ін-
шими факторами.

Важливо включати як політичну опозицію, так і об’єднання з клю-
човими факторами Тревора Рубенцера, дивлячись на проізраїльське лобі. 
Якщо існує значний політичний спротив лобі, воно може боротися за при-
йняття політики через відкриту опозицію і, таким чином, може бути під 
посиленим контролем. Це зробило б його набагато менш ефективним, осо-
бливо якби ключові члени Конгресу, на яких намагалося вплинути лобі, 
були відверто проти лобі. Подібно до політичної опозиції, якщо у певно-
му лобі є розкол, це може підірвати цілі лобі. Також може існувати кілька 
фракцій, які змагаються за різну політику, яка, як вони вважають, є вигід-
ною. Якщо у лобі немає єдності, це може негативно позначитися на повідо-
мленні та вплинути на політику [20]. Крім того, нещодавно відбулися роз-
біжності у проізраїльському лобі, що робить єдність важливим фактором.

Проізраїльське лобі зосереджується насамперед на зовнішній 
політиці.

Ступінь участі лобі у зовнішній політиці є безперечно ключовою 
при визначенні впливу групи інтересів меншості на зовнішню політику. 
Дивлячись на проізраїльське лобі, переважна більшість питань, якими воно 
займається, стосується зовнішньої політики; зокрема, зовнішня політика, 
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яка стосується Ізраїлю [9]. Це стає очевидним на веб-сайті організації 
AIPAC, який містить різні питання, які розглядає. Усі перелічені питання 
прямо чи опосередковано пов’язані із зовнішньою політикою: починаючи 
від Ірану та закінчуючи рухом BDS («Бойкот, Ізоляція, Санкції» — створе-BDS («Бойкот, Ізоляція, Санкції» — створе- («Бойкот, Ізоляція, Санкції» — створе-
ний проти Ізраїлю)та позбавлення прав. Крім того, AIPAC часто спонсорує 
поїздки до Ізраїлю для нових членів Конгресу та інших прихильників [8]. 
Ці поїздки проводяться для закріплення прихильності до Ізраїлю та спри-
яння розвитку відносин між США та Ізраїлем. Таким чином, лобі майже 
виключно займається питаннями зовнішньої політики, оскільки внутріш-
ня політика США майже не впливає на інтереси держави Ізраїль.

Відмінності між лобістськими групами та зростаючий розкол
Наскільки організаційною силою є група інтересів меншості, можна 

визначити розміром, ресурсами та можливостями лобіювання групи інтер-
есів. Розмір організації групи інтересів зазвичай визначається кількістю 
членів, службовців та офісів. Ресурси та можливості лобіювання зазвичай 
демонструються за рахунок фінансування організацій та можливості найму 
лобістів. Хоча проізраїльське лобі складається з численних груп інтересів 
та складається з трьох різних лобі: лівого, центристського та правого. Тому 
на думку проізраїльського активіста Дена Флешлера: «в організованій, само-
проголошеній, проізраїльській американській єврейській громаді існує біль-
ше одного лобі та є істотні розбіжності з приводу того, що потрібно Ізраїлю 
від Сполучених Штатів». Але зосередимо більшу частину аналізу на двох 
найбільших гравцях лівого лобі J-Street та центристського лобі AIPAC.

Як J-Street, так і AIPAC мають широку мережу офісів та значну кіль-
кість персоналу. Обидві організації стверджують, що мають понад 100 
000 членів по всій території США. J-Street та AIPAC не становлять цілого 
проізраїльського лобі, але все ж таки є його значною частиною. Крім того, 
вони допомагають продемонструвати різні структури груп інтересів у про-
ізраїльському лобі. Подібно до розміру групи інтересів, ресурси та можли-
вості лобіювання також є важливими факторами для визначення організа-
ційної сили групи інтересів [20].

Проізраїльське лобі широко відоме на політичній арені як таке, 
що має значні фінансові ресурси та можливості лобіювання. Зокрема, 
AIPAC визнаний одним із ключових гравців у політиці США. У 2007 році 
конгресмен від Демократичної партії Джим Моран визнав, що AIPAC, як ві-
домо, є ключовим гравцем у політиці: «Кожен учасник знає, що це най-
краще організована національна лобістська сила» [7]. Білл Клінтон також 
визнав AIPAC «надзвичайно ефективним» та «кращим за будь-кого при 
лобіюванні у Вашингтоні» [9]. Навіть сама організація визнала свою силу 
завдяки цитаті, опублікованій на власному веб-сайті з видавництва «New 
York Times», де AIPAC називався «найважливішою організацією, що впли-



Політологічний вісник, 84 (2020)

211

ває на відносини Америки з Ізраїлем» [18]. І це лише кілька свідчення про 
силу та присутність AIPAC у політиці.

AIPAC протягом десятиліть мав налагоджену мережу у Сполучених 
Штатах, але інша лобістська організація J-Street стала важливим гравцем 
проізраїльського лобі. Обидві організації добре організовані та мають до-
ступ до багатьох ресурсів. Таким чином, вони є яскравими прикладами ор-
ганізаційного фактора, за Тревором Рубенцеру.

Проізраїльське лобі стикається із постійно зростаючим розривом 
в залежності від членства прихильників. Ще донедавна AIPAC був об-
личчям проізраїльського лобі. Проізраїльське лобі історично було більш 
прихильним до того, що хотів уряд Ізраїлю, і рідко відрізнялося від само-
проголошених ізраїльських інтересів. Однак це змінилося із збільшенням 
усвідомлення конфлікту між палестинцями та Ізраїлем. З огляду на це, такі 
ліві організації, як J-Street та «IfNotNow», виникли у тих сферах політики, 
які були в основному недостатньо представлені у проізраїльському лобі. 
Замість звичайної консервативної та пролікудської партійної політики 
AIPAC, нові групи інтересів просували мир. Консервативний ізраїльський 
уряд не бажав такого підходу, групи все ще могли наполягати на політиці, 
яка, на їх думку, була вигідною для Ізраїлю.

Позиції AIPAC та � Street у ключових питаннях та фінансові ви-AIPAC та � Street у ключових питаннях та фінансові ви- та � Street у ключових питаннях та фінансові ви-� Street у ключових питаннях та фінансові ви- Street у ключових питаннях та фінансові ви-Street у ключових питаннях та фінансові ви- у ключових питаннях та фінансові ви-
трати на лобіювання

Ізраїльсько-палестинське вирішення (концепція «дводержавнос-
ті»): AIPAC — підтримує [2]; J Street — підтримує.

Визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю: AIPAC — підтримує; J 
Street — підтримує, але США повинні були почекати до появи «дводержав- — підтримує, але США повинні були почекати до появи «дводержав-
ності» [14]

Особливі стосунки між США та Ізраїлем: AIPAC — підтримує; J 
Street — підтримує, але це не повинно підривати відносини на Близькому 
Сході.

Рух BDS («Бойкот, Ізоляція, Санкції» — створений проти Ізраїлю): 
AIPAC — протидіє; J Street — виступає проти, крім поглядів BDS, пов’язаних 
із «дводержавністю» [13].

Іранська ядерна угода: AIPAC — протидіє [21]; J Street — підтримує.
Аналізуючи позиції з питань, що стосуються Ізраїлю, AIPAC та J-Street 

поділяють багато однакових точок зору. Їх бачення в основному різниться 
між собою щодо вирішення кожного питання, але часто вони мають одну і 
ту ж кінцеву мету. Наприклад, питання BDS (рух, створений з метою тиску 
на Ізраїль економічними засобами). AIPAC, так як і J-Street загалом висту-AIPAC, так як і J-Street загалом висту-IPAC, так як і J-Street загалом висту-
пають проти руху, але J-Street підтримує BDS у питанні «дводержавності» 
[3]. Незважаючи на те, що J-Street часто пропонує інший метод вирішення 
питань, але що стосуються Ізраїлю, має загальні точки зору з AIPAC.
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Основна проблема, з якою AIPAC та J-Street не погоджуються — це 
Іранська ядерна угода. Угода відміняла економічні санкції проти Ірану, 
якби він погодився не продовжувати свою програму ядерної зброї. Правий 
уряд Ізраїлю виступав проти іранської ядерної угоди, оскільки вважав, 
що це надасть Ірану більше влади у регіоні без додаткового тягаря еконо-
мічних санкцій. AIPAC поділяє погляди Ізраїлю, але інші проізраїльські 
групи інтересів, такі як J-Street, підтримали угоду [3]. Більш ліберальні 
групи інтересів підтримали угоду, вважаючи, що це фактично зупинить 
Іран від отримання ядерної зброї. Вони вважали, що якщо програма ядер-
ної зброї продовжиться, може бути збільшена ймовірність конфлікту між 
Ізраїлем, Іраном та їхніми союзниками.

Іранська ядерна угода наголосила на зростаючому розриві у проіз-
раїльському лобі. Розбіжність базувалася переважно за партійними прина-
лежностями: консервативна проти ліберальної. Загалом ліберальна сторо-
на проізраїльського лобі підтримала угоду, тоді як консервативна сторона 
виступила проти угоди. До цього моменту обидві сторони політичного 
спектру мали відносну підтримку щодо зовнішньої політики Ізраїлю [6].

Згідно даних некомерційної дослідницької групи «Центр відпо-
відальної політики», яка досліджує вплив грошей та лобізму на вибори 
та державну політику Сполучених Штатів, у період з 2010 року по 2020 рік 
найбільші витрати, виділенні на лобіювання, від проізраїльської групи 
AIPAC, що складає 33 мільйони 242 тисячі доларів. За останній рік, без 
урахування четвертого кварталу, витрати сягають 1 мільйону 963 тисячам 
доларів. Інша лобістська група J-Street витратила 3 мільйони 820 тисяч до-J-Street витратила 3 мільйони 820 тисяч до--Street витратила 3 мільйони 820 тисяч до-Street витратила 3 мільйони 820 тисяч до- витратила 3 мільйони 820 тисяч до-
ларів. А за останній рік — 300 тисяч доларів [11].

Роль лобістських груп у прийнятті зовнішньополітичних рішень 
адміністрацією Сполучених Штатів

Одним із основних аргументів щодо впливу проізраїльського лобі є 
те, що воно ефективне з точки зору лобіювання Конгресу, але мало впли-
ває на рішення, прийняті президентом. Дослідженням цієї теорії займався 
політичний аналітик та експерт з зовнішньої політики США на Близькому 
Сході Мітчелл Бард, який проаналізував 782 політичних рішення в період 
з 1945 по 1984 роки. Проізраїльське лобі досягло своєї політичної мети у 60% 
випадків. Однак він виявив, що у випадках, коли президент підтримував 
лобі, воно вигравало у 95% випадків. З цього дослідження Мітчелл Бард дій-
шов висновку, що, хоча лобі і має значну владу у Конгресі, але значно менше 
впливає на рішення виконавчої влади та на законодавчі рішення, які сто-
суються безпеки та дипломатії, за що Конгрес часто доручає президенту16. 
Хоча дослідження Мітчелла Барда є важливими для отримання більш точ-
ного розуміння впливу проізраїльського лобі, його пояснювальні можливос-
ті обмежуються лише періодом до 1984 року, але аналітик визнав, що після 
американьско-ізраїльські відносини, та лобіювання стали міцнішими.



Політологічний вісник, 84 (2020)

213

Також Мітчелл Бард пояснює, що наразі організовані групи нама-
гаються безпосередньо вплинути на законодавство Сполучених Штатів. 
Однією із таких груп є зареєстроване лобі, наприклад, AIPAC. Інші групи, 
як правило, не займаються прямим лобіюванням (наприклад, найстаріша 
організація «Бней-Брит» та жіноча сіоністська організація «Хадасса»), але 
поширюють інформацію та заохочують своїх членів брати участь у полі-
тичному процесі. Іноді вони лобіюють певні питання, хоча рідко вплива-
ють на політику [4].

Політика США на Близькому Сході надалі формується поведінкою 
євреїв щодо голосування на виборах та американською громадською дум-
кою. Ці непрямі засоби впливу є неформальним лобі.

Формальна та неформальна складові, як правило, перетинаються 
в декількох точках, тому різниця не завжди є чіткою. Однак разом вони 
утворюють проізраїльське лобі. Лобі можна визначити як сукупність фор-
мальних та неформальних суб’єктів, які прямо та опосередковано вплива-
ють на американську політику підтримки Ізраїлю.

Американські євреї визнають важливість підтримки Ізраїлю че-
рез жахливі наслідки, які можуть випливати з альтернативних рішень. 
Незважаючи на те, що Ізраїль сьогодні часто називають четвертою за поту-
гою країною у світі, сприйнята Ізраїлем загроза — це не військова поразка, 
а знищення. Як результат, євреї присвятили себе політиці майже з релігій-
ним запалом. На це вказує той факт, що єврейське голосування також має 
значення, оскільки населення зосереджене у ключових штатах. Хоча єв-
рейське населення США становить лише трохи більше 7 мільйонів (близь-
ко 2% від загальної кількості населення країни), 10 штатів з найбільшою 
концентрацією населення мають 244 з 270 виборчих голосів, необхідних 
для обрання президента.

Політична активність євреїв змушує конгресменів з президентськими 
амбіціями розглянути ті питання, які пов’язанні із Ізраїлем, у політичному 
майбутньому. Кандидати, які займають відверто антиізраїльську позицію, 
не мають ніякої вигоди та втрачають внески до передвиборної кампанії, так 
як і голоси єврейського та неєврейського населення. Тому потенційні канди-
дати мають стимул бути прихильниками Ізраїлю та це посилює підтримку 
Ізраїлю у Конгресі. Фактичні кандидати повинні бути особливо чутливими 
до проблем єврейських виборців. Одним із способів, яким лобісти завойову-
ють прихильність політиків — поїздки до Ізраїлю для ознайомлення. Як тіль-
ки чиновники мають зв’язок з країною, її лідерами, географію та питанням 
щодо безпеки, вони, як правило, стають до Ізраїлю більш прихильнішими. 
Політики також іноді їздять до Ізраїлю спеціально, щоб продемонструва-
ти лобі свою зацікавленість в Ізраїлі. Так, наприклад, Джордж Буш молод-
ший, обіймаючи посаду губернатора штату Техас, здійснив свою єдину по-
їздку до Ізраїлю, перш ніж прийняти рішення балотуватися у президенти, 
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що широко розглядалося як спроба завоювати підтримку проізраїльських 
виборців [8]. Ця поїздка була організована Республіканською Єврейською 
Коаліцією (РЄК), створеною у 1985 році, яка об’єднує у загальноамерикан-
ському масштабі євреїв-республіканців, активістів партії, інтелектуалів 
та спонсорів [19]. За часів адміністрації Джорджа Буша молодшого РЄК 
стала однією з провідних сил у правлячій партії та могутнім інструментом 
впливу на Білий Дім, Державний Департамент, Конгрес. У 2002 році пре-
зидент підписав зовнішньополітичну програму США на 2003 рік, в якій 
містився пункт про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю та перенесення 
посольства Сполучених Штатів з Тель-Авіву до Єрусалиму, що спровокувало 
супротив та критику серед конгресменів того часу. Однак, реалізація цього 
пункту стала можливою лише під час президенства Дональда Трампа, який 
6 грудня 2017 року оголосив промову, в якій Єрусалим визнавався столи-
цею Ізраїлю та посольство переноситься до Єрусалиму від травня 2018 року. 
Також своїми політичними рішеннями Дональд Трамп став найбільш про-
ізраїльським президентом Сполучених Штатів, оскільки виконав більшу 
частину лобістських задач: окрім перенесення посольства до Єрусалиму; 
наполягав на посиленні економічних санкцій проти Ірану та обмеженні 
Ірану доступу до ядерного озброєння; скорочення фінансування для БАДОР 
(«Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям 
та організації робіт») задля примусу працювати з Ізраїлем та Заходом; за-
суджував антиізраїльські резолюції ООН.

Задля прийняття рішення про посольство Дональд Трамп посилався 
на «Закон про перенесення посольства до Єрусалиму» від 1995 року, при-
йнятий Конгресом США [12]. У цьому Законі зазначалося: «місто Єрусалим 
визнається столицею Держави Ізраїль. Перенесення посольства Сполучених 
Штатів до Єрусалиму має відбутися не пізніше, ніж у 1999 році. Сполучені 
Штати проводять офіційні бізнес-кампаніїї у місті Єрусалим, де-факто, ви-
знаючи за ним статус столиці Ізраїлю. Єрусалим має бути визнано столицею 
Держави Ізраїль». Але для запобігання загострення ситуації на Близькому 
Сході президенти Білл Клінтон, Джордж Буш молодший та Барак Обама 
багаторазово відкладали реалізацію цього закону, про що регулярно, кож-
ні півроку, сповіщали американський Конгрес, підписуючи постанову про 
пролонгацію.

Може скластися хибне враження, що проізраїльському лобі завжди 
вдається легко досягти поставлених цілей. У випадку з центристським лобі 
AIPAC виникло протистояння з адміністрацією президента Барака Обами 
[10]. Після вступу на посаду у 2008 році президент Барак Обама визначив 
перспективу отримання Іраном ядерної зброї як одну з п'яти основних про-
блем зовнішньої політики, і це зрозуміло, беручи до уваги мінливість гон-
ки ядерних озброєнь у найбільш нестабільному регіоні світу. Ізраїль над-
звичайно турбує агресивна риторика Ірану до єврейської держави та його 
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відмова прийняти право Ізраїлю існувати на історичній землі. У результаті 
подій в Ірані та реакції Сполучених Штатів на них ізраїльські політики стали 
все голоснішими щодо своїх надій на адміністрацію Барака Обами та деда-
лі ворожими щодо адміністрації аятоли Хасана Рухані. У своєму Зверненні 
до Конгресу у 2014 році президент Барак Обама чітко заявив про свій план 
накласти вето на будь-який новий санкційний законопроект, переданий 
йому Конгресом, намагаючись «надати дипломатії шанс на успіх», і він 
дотримав свого слова [16]. Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН 
2013 року президент, повторюючи реалістичну та більш вузько зосеред-
жену зовнішньополітичну програму, заявив про відмову США дозволити 
Ірану отримати ядерну зброю, але прямо зазначив: «ми не прагнемо зміни 
режиму, ми поважаємо право іранського народу на доступ до мирної ядер-
ної енергії. Натомість ми наполягаємо на тому, щоб іранський уряд викону-
вав свої обов'язки, передбачені Договором про нерозповсюдження ядерної 
зброї та резолюціями Ради Безпеки ООН». Натомість група AIPAC заяв-AIPAC заяв- заяв-
ляла щодо Ірану свою однозначну вимогу — припинити ядерну програму 
та відіграти важливу роль у досягненні цієї мети Сполучені Штати. На сай-
ті організації зазначалося, що «американська політика повинна без зусиль 
намагатися перешкодити Ірану досягти ядерної зброї. Ядерно-озброєний 
Іран є екзистенціальною загрозою для Ізраїлю». AIPAC спеціально закли-AIPAC спеціально закли- спеціально закли-
кає Конгрес Сполучених Штатів здійснити, як він вважає, необхідні кроки 
щодо запобігання ядерній зброї Ірану [1]. У політичній пам’ятці щодо про-
міжної угоди між Іраном та P5 + 1 (5 постійних членів Ради Безпеки ООН + 
Німеччина) AIPAC виклав конкретні кроки, які він очікував від Конгресу, 
включаючи суворий контроль за дотриманням Іраном правил, умови оста-
точної угоди про потенційні можливі наслідки, якщо Іран порушить угоду 
[21]. Проте, у адміністрації Барака Обами було своє бачення, яке призвело 
до послаблення економічних санкцій проти іранського режиму та посилен-
ня ядерної програми. Надалі це спровокувало погіршення відносин між 
президентом Бараком Обамою та прем’єр-міністром Ізраїлю Бен’яміном 
Нетаньяху, та виразилося у підтримці Сполученими Штатами антиізраїль-
ських резолюції в ООН.

Висновки
Отже, можна виділити наступні технології зовнішньої політики 

Ізраїлю через лобіювання проізраїльских груп у Сполучених Штатах: фі-
нансова підтримка конгресменів та сенаторів, організація поїздок до єврей-
ської держави, ініціювання та проведення обговорення проблем у Конгресі 
та Сенаті, влаштування щорічних з’їздів за участю американських та ізра-
їльських високопосадовців.

Проізраїльське лобі представлено не як єдине ціле, але як конгло-
мерат трьох різних та конкуруючих лобі, які часто працюють суперечливо 



ISSN 2415-881X    Politology Bulletin, Issue 84 (2020) 

216

між собою, але мають одну ціль — покращення американсько-ізраїльських 
відносин та вирішення безпекових питань Ізраїля. Проізраїльське лобі 
у Сполучених Штатах вважається ефективним, оскільки єврейська дер-
жава отримує двопартійну підтримку у вигляді щорічної фінансової допо-
моги. На сьогодні Сполучені Штати надали Ізраїлю 146 мільярдів доларів 
(поточних доларів або з урахуванням інфляції доларів) як двосторонню 
допомогу та фінансування протиракетної оборони. В даний час майже 
вся двостороння допомога Сполученими Штатами Ізраїлю здійснюється 
у формі військової допомоги, хоча з 1971 по 2007 рік Ізраїль також отри-
мував значну економічну допомогу. У 2016 році уряди США та Ізраїлю під-
писали свій третій десятирічний «Меморандум про взаєморозуміння про 
військову допомогу». Відповідно до умов «Меморандуму про взаєморозу-
міння», Сполучені Штати пообіцяли надати Ізраїлю — за умови асигнувань 
у Конгресі — 38 мільярдів доларів військової допомоги (33 мільярди дола-
рів у вигляді грантів на іноземне військове фінансування та щ 5 мільярдів 
доларів на протиракетну оборону). Цей «Меморандум про взаєморозумін-
ня» був реалізований за попередньою десятирічною угодою на 30 мільяр-
дів доларів, яка діяла протягом 2018 фінансового року.
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Abstract
The study of the emergence of the Black Lives Matter political and social 

movement in the U.S. allows us to identify the real goals that drove the organizers 
of the movement during its creation and understand the reason for the protests in 
the U.S. in 2020.

The real reasons behind the emergence of the political and social 
movement «Black Lives Matter» have been found to be far from defending 
the democratic principles of freedom and responsibility, instead being a 
covert form of manipulation of the issues of racism by the African American 
movement’s organisers for the purpose of achieving political dividends and 
power. In summary, most researchers, especially those representing the African 
American community, have been skeptical of the Black Lives Matter movement’s 
political statements and beliefs. The scholars see in the essence of the protests 
only speculations on the notion of racism by some representatives of the Black 
community.

This argument is proved by both forensic data certifying the absence of 
a biased attitude towards the African Americans on the part of police officers, 
and the nexus between high mortality among African Americans and other 
factors, not highlighted by the BLM movement’s organisers. The impartiality of 
the US judiciary while considering and deciding upon the aforementioned cases 
has been confirmed. Data on African American and White American mortality 
caused by the use of weapons on the part of police officers have been analysed. 
Thus, the article has posited that critique of the police measures is biased and 
does not benefit the African American community.

Key words: political and social movement «Black Lives Matter», police, 
FBI, USA, Alicia Garza.
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ГРомАдсЬКо-ПоЛітИчНИЙ РуХ «blacK lIVeS 
Matter»: уяВНЕ тА РЕАЛЬНЕ

Резюме
Громадсько-політичний рух «Black Lives Matter» виник у 2013 році 

і набув ознак популярного масового руху в 2014–2015 роках, коли про-
котилася хвиля масових протестів щодо вбивства білими поліцейськими 
афроамериканців Майкла Брауна та Еріка Гарнера. Рух був головною ор-
ганізуючою силою під час протестів у США і в 2020 році після смерті аф-
роамериканця Джорджа Флойда. Дослідження виникнення громадсько-
політичного руху «Black Lives Matter» в США дозволяє виявити справжні 
цілі, якими керувались організатори руху при його створені та зрозуміти 
мотиви протестів в США в 2020 році.

З’ясовано, що справжні причини виникнення громадсько-
політичного руху «Black Lives Matter» є далекими від захисту демокра-
тичних принципів свободи і відповідальності, і є прикритою формою ма-
ніпуляції організаторів руху афроамериканської спільноти расистською 
тематикою заради досягнення політичних девідентів та влади. Порівняння 
аналітичних та криміналістичних даних щодо смертності від застосування 
поліцією зброї стосовно афроамериканців та білих американців засвідчу-
ють, що поліцейські, як і судові органи США загалом, не мають упередже-
ного ставлення до афроамериканців, а висока смертність серед афроамери-
канців пов’язана з іншими причинами, на яких організатори руху не хо-
чуть акцентувати свою увагу.

Узагальнено, що більшість дослідників, у тому числі ті, що представ-
ляють афроамериканську спільноту, досить скептично ставляться до руху 
«Black Lives Matter» та їх політичних заяв і поглядів. Вони вбачають в ор-
ганізаціях протестів виключно вузько політичні інтереси частини пред-
ставників афроамериканської спільноти, які спекулюють на темі расизму. 
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Отже, критика поліцейських і судових органів США практика дій так звано-
го громадсько-політичного руху «Black Lives Matter» є упередженою та не 
несе реальної користі афроамериканській спільноті.

Ключові слова: громадсько-політичний рух «Black Lives Matter», 
поліція, ФБР, США, Алісія Гарза.

Вступ
Протестні події, які відбулися в США навесні та влітку 2020 року зно-

ву гостро підняли питання існування інституційного расизму в політично-
му дискурсі не тільки Сполучених Штатів, а й в інших країнах Заходу із роз-
винутим рівнем демократії. Головним рушійним громадсько-політичним 
рухом, який надихав і організовував протести був рух «Black Lives Matter». 
Активісти цього руху наголошують на невирішеній проблемі інституційно-
го расизму в США. Виявом цього, на їх думку, є систематичне переслідуван-
ня поліцейськими темношкірих американців через упереджені погляди 
щодо них. Саме смерть Джорджа Флойда в травні 2020 року під час затри-
мання поліцейськими в Міннеаполісі стала причиною великих протестів 
та безладів, які охопили всю країну.

Рух «Black Lives Matter» виник у 2013 році і набув популярнос-
ті в 2014–2015 роках, коли відбувалися масові протести та безлади через 
вбивство білими поліцейськими афроамериканців Майкла Брауна та Еріка 
Гарнера. Організатори руху «Black Lives Matter» вимагали засудження по-
ліцейських винних у смерті М. Брауна та Е. Гарнера. Але судові установи 
США в ході розслідувань правоохоронних органів виносили виправдаль-
ні вироки поліцейським, що призводило тільки до більшого розгортання 
протестного руху.

Методи дослідження
Для дослідження руху використовується системний, структурно-

функціональний, інституціональний та біхевіористський метод. За до-
помогою системного методу досліджується зв’язки руху з інститутами 
держави та засобами масової інформації. Структурно-функціональний 
метод допомагає визначити особливості функціонування громадсько-
політичного руху «Black Lives Matter» в рамках американського суспіль-
ства. Біхевіористський метод дозволяє зрозуміти поведінку організаторів 
та учасників руху, дослідити їх реакцію та поведінку на окремі події в США, 
зокрема на смерть афроамериканців під час службової діяльності поліцей-
ських. Інституціональний метод застосовується для обґрунтування діяль-
ності правових інститутів, зокрема судів та їх взаємодію з іншими держав-
ними та громадянськими інститутами. Отримані висновки щодо діяльності 
руху підкріплюються за допомогою методів аналізу документів, експертних 
оцінок державних та недержавних установ Сполучених Штатів Америки.
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Результати дослідження
«Black Lives Matter» (з англ. — «Життя темношкірих мають значен-

ня») — громадсько-політичний рух в США, який виступає проти упередже-
ного насилля по відношенню до афроамериканців. На сайті самого руху 
також зазначається, що ціллю BLM є «викорінення білого панування» 
та «створення локальних сил» для запобігання насиллю по відношенню 
до афроамериканців зі сторони держави та недержавних організацій, а та-
кож створення простору можливостей для вільної діяльності афроамери-
канської спільноти в США [1].

Рух BLM виник в липні 2013 року, коли афроамериканські громадські 
активістки Алісія Гарза, Патріс Каллорс та Опала Тометі організовували 
протести через хештег #blacklivesmatter в соціальних мережах. Причиною 
для протестів став виправдальний вирок Джорджу Циммерману судом 
присяжних у Флориді за вбивство 17-річного афроамериканця Трейвона 
Мартіна. Як зазначає одна з головних організаторів руху Алісія Гарза:»Це 
була реакція на анти-чорний расизм, який пронизує наше суспільство, а та-
кож, на жаль, наші рухи та організації» [2, c. 23].

Оскільки причиною появи руху BLM була, як зазначають його за-
сновниці, саме боротьба проти несправедливості та інституційного расиз-
му в США, важливо розібратися, чи насправді вбивство Трейвона Мартіна і 
подальше виправдання його вбивці судом присяжних, було наслідком упе-
редженого ставлення до афроамериканської спільноти.

Професор політології Луїсвільського університету Дьюї М. Клейтон 
зазначає, що рух «Black Lives Matter» виявив існування в США «системи», 
яка продовжує знецінювати життя темношкірих американців у різних сфе-
рах життя. І одним із елементів цієї системи — є расова нерівність в амери-
канському правосудді, яке упереджено ставиться до смертей представників 
афроамериканської спільноти. Таким чином, активісти руху BLM допомо-
гли сфокусувати увагу громадськості та розпочати дискусію в суспільстві 
стосовно ролі расових чинників та стереотипів під час здійснення право-
суддя в США [3, c. 2–3].

Афроамериканський політичний філософ Крістофер Дж. Леброн 
зазначає, що вбивство темношкірого Трейвона Мартіна було спровокова-
но можливим існуванням стереотипів щодо афроамериканців. Джордж 
Циммерман, який був добровільним дружинником у своєму кварталі, міг 
підсвідомо, внаслідок суспільних упереджень, сприйняти Мартіна за потен-
ційного злочинця, що мало фатальні наслідки для останнього. Хоча, в той 
же час, К. Дж. Леброн та Д. М. Клейтон визнають, що перед пострілами 
між Трейвоном і Циммирманом відбулася сутичка і Циммерман не стріляв 
у бік Трейвона, одразу побачивши його на вулиці [3, c. 6; 4, c. 11].
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Однак, інші дослідники ставлять під сумнів тезу про навмисне 
вбивство Трейвона Мартіна, внаслідок існування расових суспільних сте-
реотипів. Так, старший науковий співробітник Лондонського центру по-
літичних досліджень, афроамериканець Дірой Мердок зазначає факти 
з біографії Джорджа Циммермана, які спростовують попередні тези про 
його упереджені погляди щодо афроамериканців [5]. Циммерман разом 
із своїм бізнеспартнером, який був афроамериканцем, заснували страхову 
компанію «Allstate». Циммерман приймав участь у кампанії допомоги тем-
ношкірим дітям зі знедолених сімей. Крім цього, він був зареєстрованим 
в Демокартичній партії США і брав участь в агітаційній компанії Барака 
Обами — першого темношкірого президента Сполучених Штатів.

Враховуючи ці факти, можна зробити висновок, що Циммерман 
не мав упередженого ставлення до афроамериканців і навпаки підтриму-
вав їх спільноту. Крім того, причиною цього можливо є й саме походження 
Циммермана. Адже він латиноамериканець (його мати родом із Перу), тож 
Дірой Мердок, справедливо критикує більшість американських ЗМІ, які 
підписували Циммермана як «білого»:»Ліберали можуть кричати скільки 
завгодно про білий расизм... Але білий расизм не зіграв жодної ролі в цій 
справі, що підтверджується мовчанням з цього приводу зі сторони обви-
нувачення» [5]. Саме тому присяжні, маючи розгорнуту доказову базу, від-
кинули можливе існування расового питання в цій трагічній історії. Чому 
ж тоді Алісія Гарза, Патріс Каллорс та Опала Тометі, як і інші послідовни-
ки BLM, не погодились із вироком суду і вважають, що вбивство Трейвона 
Мартіна мало саме расовий характер?

Афроамериканський дослідник з проблем афроамериканської 
спільноти в США Таліб Старкс вважає, що поява цього руху має насправді 
корисливий, політичний характер і немає жодного відношення до справж-
ньої проблеми, яка пов’язана з високою смертністю серед темношкірого 
населення в США:»За останні три з половиною десятиліття афроамери-
канці становили більше половини від всіх жертв убивств в Америці, про-
те група, яка буквально називає себе «Життя темношкірих має значення», 
чомусь не хотіла існувати, поки Трейвон Мартін не був убитий Джорджем 
Циммерманом... Більше того, протягом 503 днів між смертю Трейвона 
і вироком Циммермана були вбиті тисячі афроамериканців, однак у їх 
вбивць не було пігментації Джорджа Циммермана; у них була пігментація 
Джорджа Джефферсона [темношкірий персонаж із відомого американ-
ського серіалу, — І. С. ]. Таким чином, ці втрачені життя — як і тисячі, які 
були вбиті до, під час і після життя Трейвона — не мали значення для гру-
пи, яка свідомо назвала себе «Black Lives Matter» [6, c. 29].

Незважаючи на це, рух продовжив поширюватися Сполученими 
Штатами. Масову популярність у США рух BLM отримав після вбивства 
поліцейським афроамериканця Майкла Брауна в місті Фергюсон, штат 
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Міссурі, 9 серпня 2014 року. Протести одразу переросли в погроми і масо-
ві пограбування [7]. Алісія Гарза, Патріс Каллорс та Опала Тометі одразу 
організували поїздку до Фергюсона, назвавши її «вільною подорожжю». 
Під егідою кампанії #blacklivesmatter до них приєдналося до 500 людей 
із 18 різних штатів. Після приїзду у Фергюсон А. Гарза була приємно зди-
вована як багато протестуючих скандували її гасло [7]. Патріс Каллорс 
зазначала:»Ця поїздка була закликом до дії для темношкірих та їх союзни-
ків боротися за справедливість — не тільки для М. Брауна та його родини, 
але й для всіх нас. Це був наочний приклад самовизначення частини жите-
лів Фергюсона перед обличчям насильства проти темношкірих і тих із нас 
хто приєднався до них зі всієї країни» [8].

Каллорс порівнювала сцену вбивства Брауна зі сценами лінчування 
темношкірих, яких вішали на дерева в минулому. Не дивно, що приїзд про-
тестувальників зі всієї країни жодним чином не повпливав на зменшення 
погромів у місті. Протести переросли у такий безлад, що губернатор штату 
Джей Ніксон був вимушений ввести національну гвардію для захисту пе-
ресічних громадян. Коли Велике журі присяжних округу Сент-Луїс після 
трьох місяців розслідування місцевої поліції та ФБР відмовилося висувати 
звинувачення поліцейському Даррену Вілсону, активісти BLM заблокува-
ли місцевий торговий центр і були помічені у нових масових погромах [9].

Також великого розголосу та звинувачень в інституційному расиз-
мі в США серед афроамериканської спільноти набула смерть в Нью-Йорку 
темношкірого Еріка Гарнера 17 липня 2014 року. Крім Нью-Йорку масові 
мітинги охопили й інші міста в США [7]. Вбивство Еріка Гарнера було, дій-
сно, прикрою трагедією. Район в якому відбувалися події був, як і у випад-
ку з Фергюсоном, також доволі кримінальний. Офіцери поліції підійшли 
до Гарнера для того, щоб арештувати його за незаконний продаж сига-
рет. До цього Гарнера заарештовували більше 30 разів, найбільше за не-
законний продаж сигарет та зберігання марихуани. Затримання Гарнера 
почали знімати перехожі, адже він почав опиратися арешту. Він був наба-
гато більший за поліцейських, що видно у відео і врешті вирвався від пра-
воохоронців. Поліцейські вимушені були застосувати силу, оскільки не мо-
гли впоратись зі спротивом Гарнера. Під час цього Гарнер почав казати, 
що він не може дихати. Після одягнення на нього наручників поліцейські 
викликали швидку. Однак, згодом Гарнер помер. Виявилося, що в нього 
було багато супутніх проблем зі здоров’ям, які під час сутички з поліцей-
ськими викликали в нього серцевий напад [10, c. 41].

Ще більші масові протести почалися після того, як 3 грудня 2014 року 
Велике журі присяжних відмовилось висувати звинувачення поліцейсько-
му Деніелу Панталео у вбивстві Гарнера. Тільки в Нью-Йорку в резуль-
таті масових протестів було заарештовано близько 300 людей, більшості 
з яких інкримінували хуліганство та напад на поліцейських [11]. Під час 
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протестів люди вигукували гасла «Black Lives Matter» та скандували:»Чого 
ми хочемо? Смерті копів! Коли ми цього хочемо? Негайно!» [12]. Активну 
роль в організації протестів приймали саме активісти BLM. А останні слова 
Гарнера «Я не можу дихати» також стали одним із тотемних висловів, який 
масово використовували на всіх мітингах організовуваних прибічниками 
руху «Black Lives Matter». Відомий баскетболіст Леброн Джеймс вдягнув 
футболку із цими словами, а президент Барак Обама зі своєї сторони висо-
ко оцінив цей вчинок [7].

Але завдяки відео знятому під час затримання та проведення низки 
експертиз, Велике журі присяжних мало повну картину для того, аби не-
упереджено винести своє рішення про невисування звинувачень поліцей-
ським, які затримували Гарнера. Але це не зупинило ні активістів BLM, ні 
політиків та більшість великих американських ЗМІ шукати в цьому прояв 
інституційного расизму.

Велике журі присяжних округу Сент-Луїс також мало серйозні під-
стави після трьох місяців розслідування місцевої поліції та ФБР відмови-
тися висувати звинувачення поліцейському Даррену Вілсону у вбивстві 
темношкірого Майкла Брауна. Судово-медична експертиза ФБР підтвер-
дила свідчення Вілсона про те, що Браун напав на нього, коли він сидів 
у поліцейській машині [13]. Браун вліз у вікно поліцейської машини і по-
чав бити Вільсона. Вільсон до цього ніколи за свою службу не користувався 
табельною зброєю і не вбив жодної людини. Браун настільки сильно бив 
Вільсона, що правоохоронець зміг швидко дотягнутися лише до своєї та-
бельної зброї. «Я відчував, що ще один удар в обличчя і він мене нокаутує... 
Він був явно більший і сильніший за мене. Отримавши два удари від нього, 
я відчував, що третій удар може стати для мене фатальним», — свідчив Д. 
Вільсон перед Великим журі присяжних [14].

Ще більш показовою була причина, з якою Браун поліз до Вільсона 
в поліцейську машину. Браун і його приятель йшли ввечері посеред проїж-
джої частини, тим самим ускладнюючи рух транспорту по вулиці. Вільсон 
під’їхав до них і спитав, чому вони йдуть посеред дороги? На що отримав 
відповідь Брауна, що вони вже майже дійшли. На прохання Вільсона пере-
йти на узбіччя, Браун грубо йому відповів і почав через вікно бити Вільсона. 
Крім того, він намагався забрати табельну збою Вільсона [14]. Коли Браун 
почав тікати, після перших пострілів пролунавших у машині, Вільсон ки-
нувся за ним. Однак, Вільсон не стріляв йому у спину, як твердили активіс-
ти та протестувальники «Black Lives Matter». Крім того, свідки підтверди-
ли, що Вільсон не стріляв у Брауна, коли той начебто підняв руки для того, 
аби здатися. Це підтвердило 8 свідків, при тому, що район в якому сталася 
ця трагедія був переважно заселений афроамериканцями, тож звинувати-
ти свідків у підігрувані Вільсону навряд чи можна. Браун взагалі не збирав-
ся здаватися. І розслідування підтвердило, що він не піднімав руки [13].
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Але навіть після переконливих доказів протестувальники все одно 
здійснювали тиск на присяжних. Активісти BLM безапеляційно звинува-
чували прокурора Боба Маккалоха в тому, що він навмисно переконував 
присяжних не висувати звинувачень Вільсону. Обраний в 2018 році пер-
ший темношкірий прокурор округу Сент-Луїс від Демократичної партії 
США Уеслі Белл знову розпочав розслідування щодо Даррена Вільсона 
[15]. Однак, нове розслідування носило скоріше політичний характер, аніж 
юридичний. І в ході розслідування було зрозуміло, що знайти додаткові 
звинувачення проти Даррена Вільсона — неможливо. Такі кроки прокуро-
ра Уеслі Белла демонструють наскільки сильний політичний тиск здійсню-
вали на нього активісти BLM. Відкриття справ тільки через політичний 
тиск окремих громадсько-політичних груп — є небезпечним сигналом для 
судової системи США.

Крім того, статистичні дані демонструють, що тези активістів та орга-
нізаторів руху «Black Lives Matter» про те, що поліцейські упереджено став-
ляться до афроамериканців є некоректними та хибними. Згідно статистики 
Центру по контролю та профілактиці захворювань в США в 2014 році полі-
ція вбила 261 білу людину та 131 темношкіру. Крім того, з 1999 по 2013 рік 
поліція вбила білих американців майже в два рази більше ніж темношкі-
рих — 3160 і 1724 відповідно [16]. Професор з кримінології Пітер Москос 
провів дослідження статистичних даних і виявив, що з травня 2013 року 
по квітень 2015 року серед застрелених поліцейськими 49% виявилися бі-
лими американцями і тільки 30% — темношкірими. Москос, підсумовуючи, 
зазначає:»... у білих американців в 1,7 рази більше шансів загинути від рук 
поліцейських, ніж у темношкірих» [16]. Журналісти «The Washington Post» 
провели власні підрахунки і виявили, що в 2015 році від рук поліції загину-
ло 987 людей. Серед них білі американці складали 50%, а темношкірі лише 
26% [10, c. 79].

Ця статистика демонструє, що поліцейські не були упередженими 
щодо афроамериканців. І ця тенденція спостерігалась ще до того, як були 
вбиті афроамериканці Майкл Браун та Ерік Гарнер. Тому агітація проти 
поліції організаторів та активістів руху «Black Lives Matter» викликає зди-
вування та багато питань. Така повістка дня членів руху тільки зменшує 
мотивацію американських поліцейських патрулювати райони щільного 
проживання афроамериканців. І через це збільшується криміногенність, 
від якої, в кінцевому рахунку, страждають самі ж представники афроаме-
риканської спільноти. Тож якби організатори та активісти громадсько-
політичного руху «Black Lives Matter» дійсно хотіли б зберегти більше 
життів афроамериканців, вони мали б припинити упереджено ставитися 
до правоохоронців та співпрацювати з ними для підвищення безпеки всіх 
громадян.
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Висновки
Виникнення громадсько-політичного руху «Black Lives Matter» 

було спричинено виправдальним вироком судом присяжних Джорджа 
Циммермана у справі щодо вбивства Трейвона Мартіна. Незважаючи 
на заяви та твердження організаторів руху Алісії Гарзи, Патріс Каллорс 
та Опали Тометі, в цій справі, як і в справах про вбивство афроамериканців 
Майкла Брауна та Еріка Гарнера, не було ознак інституційного расизму. 
Дослідження продемонструвало, що поліцейські в США не мають уперед-
женого відношення щодо афроамериканців. Тож антиполіцейська агітація 
організаторів руху BLM є упередженою. Просування такої повістки дня 
тільки шкодить афроамериканській громаді, адже зменшує активну ді-
яльність поліцейських у районах щільного проживання афроамериканців. 
Тому для підвищення безпеки і благополуччя всіх громадян організатори 
та активісти руху «Black Lives Matter» мали б переосмислити свої головні 
ідеї та постулати задля того, аби життя афроамериканців, дійсно, були 
збережені.
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НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
Рецензія на книгу: Калініченко Б. М. Інформаційна війна: чинни-

ки ескалації і засоби протидії. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2020. 
350 с.

Нещодавно побачила світ фундаментальна монографічна праця 
«Інформаційна війна: чинники ескалації і засоби протидії», підготовлена 
кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри державної 
служби, публічного адміністрування та політології Черкаського національ-
ного університету імені Богдана Хмельницького Богданом Калініченком. 
В сучасних умовах розв’язаної Російською Федерацією безпрецедентної 
агресії проти України зазначене дослідження набуває особливої ваги.

Лейтмотивом пропонованого дослідження є думка про те, що сучас-
ний світ охоплений безпрецедентною технічною революцією. Відповідно її 
драйвером за останні півстоліття стали інформаційно-комунікаційні тех-
нології. Цей феномен пронизує всі сфери діяльності особистості, суспіль-
ства й держави, включаючи зовнішньополітичну.

Інформаційна сфера відіграє провідну роль у забезпеченні реалізації 
стратегічних національних пріоритетів фактично всіх країн світу. Зважаючи 
на це, провідні держави розробляють і приймають нові доктринальні 
та концептуальні документи й заходи щодо ефективності використання 
інформаційно-комп’ютерних технологій у геополітичній конкуренції.

Слід зазначити, що все більший вплив на стан міжнародної обста-
новки чинить протиборство в глобальному інформаційному просторі, яке 
має тенденцію до постійного зростання. Воно обумовлене прагненням 
окремих країн використовувати інформаційні та комунікаційні технології 
для досягнення своїх геополітичних цілей, в тому числі шляхом маніпулю-
вання суспільною свідомістю. За цих умов особливого значення набуває до-
слідження чинників ескалації та засобів протидії в умовах ведення інфор-
маційної війни. Саме цьому присвячує свою монографію Б. Калініченко.

Автором, зокрема, системно досліджено теоретико-методологічні 
засади політичного аналізу феномена інформаційної війни; детально ви-
вчено специфіку інформаційного протиборства в загальноцивілізаційному 
сенсі; здійснено прискіпливий аналіз використання медіа-сфери в умовах 
кризових суспільно-політичних ситуацій і воєнно-політичних конфліктів; 
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вироблено концептуальні засади стратегії інформаційної безпеки України. 
У роботі досить вдало проаналізовані механізм впливу на процес форму-
вання громадської думки в умовах інформаційної війни, вироблені пропо-
зиції щодо протидії воєнно-політичним конфліктам. Особливо цінним для 
сучасної політичної науки є висвітлений автором монографії механізм ве-
дення «мережевої» інформаційної війни із задіянням ресурсів пропаганди 
та контрпропаганди.

Слід зазначити, що монографія має логічну, послідовну, продуману 
структуру. Теоретичний матеріал є достатньо обґрунтованим, а приклад-
ний — підкріплений фактичним матеріалом. Дослідження виконане на на-
лежному науковому рівні. Воно підтверджує перспективність подальших 
наукових досліджень для удосконалення механізмів протидії інформацій-
ній агресії недружніх і відверто ворожих суб’єктів гібридної війни.

На нашу думку книга Б. Калініченка є надзвичайно корисною, як у 
теоретичному, так і в прикладному аспектах, для державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування, політиків, політологів, виклада-
чів і студентів закладів вищої освіти України.
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The Journal publishes the following types of submission: 1) full-length original 
articles, which has not been published previously; 2) reviews of books not more than two 
years old.

Requirements for Article

The papers may be submitted in English or Ukrainian languages.
The full-length article, including annotation, appendices and references, should 

be not less than 25,000 characters, and should not exceed 50,000 characters. Book re-
views should be about 5,000 — 10,000 characters.

Title page of the article should include the following information: — Universal 
Decimal Classification (UDC); — Full name of the author; author’s affiliation (Institution, 
position, academic degree, e-mail); — Title of the article; — Abstract (about 2,000 char-
acters; the Abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results, 
and major conclusions);

–5–6 Keywords.

Structure of Articles

The article should be divided into clearly defined and numbered sections:
Introduction (about 3,000 characters; the objectives of the work and literature 

survey).
Research methods (explain which methods and what for were used).
Results and discussion (write about the main results of the research).
Conclusions (about 2,000 characters).
Tables and Appendices (should have titles and numbers; notes should be stirred 

just below the tables).
References.
References must be submitted in order of their citation in the text.
Citations in the text
Every reference cited in the text should be present in the Reference list and vice versa.
Citations in the text should be followed by the reference number of the source 
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References should be in Roman script and in Harvard-style. Hereinafter you can 

find the examples of how to use the Harvard reference system.
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The basic structure of the reference should be as the following:
Author, A.A. (2013), «Title of article», Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49–53.
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Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), «Title of article», Title of 
Journal, vol. 11, no. 3, pp. 85–94.

Example:
Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J. & Lupton, R.A. (2010), «The art of writing a 

scientific article», Journal of Scientific Communications, no. 163, pp. 51–59.
Reference to the article in Electronic Journal
Example:
Gilmore, J. (2014), «Translating American Exceptionalism: Comparing 

Presidential Discourse About the United States at Home and Abroad», International 
Journal of Communication, vol. 8, available at: http://ijoc. org/index. php/ijoc/article/
view/2336/1263 (accessed 05 December 2014).

Reference to the Book
Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), Title of Book, Publisher, City 

of publication, 593 p.
Reference to the Edited Book
Editor, E.E. (Ed. ) (2014), Title of Book, Publisher, City of publication, 503 p.
Reference to the Chapter in Edited Book
Author, A.A. (2014), «Title of chapter», in Editor, E.E. (Ed. ), Title of Book, 

Publisher, City of publication, 593 p.
Reference to the Dissertation or the Abstract of Dissertation
Examples:
Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political 

and Media Aspects), PhD diss. (polit. sci. ), Institute of Journalism, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, 189 p.

Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political 
and Media Aspects), Abstract of the PhD diss. (polit. sci. ), Institute of Journalism, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, 20 p.

Reference to the Conference Paper
Author, A.A. (2014), «Title of proceedings», in Editor E.E. (Ed. ), Title of Conference, 

Place of Conference, Date of Conference, Publisher, City of publication, pp. 89–91.
Reference to the Article in Online Resource (Website)
Author, A.A. (2014), «Title of article», available at: url (accessed date).
Reference to the Anonymous Article in Online Resource (Website)
Title of edition (2014), «Title of article», available at: url (accessed date).
Reference to the Document issued by the Corporate Author (e. g. Laws, 

Resolutions etc.)
Organization name (2014), Title of document, Publisher, City of publication, 593 p.

Peer review policy

All the papers are reviewed by the independent experts, appointed by the 
Editorial Board from a number of the well-known experts in the relevant scientific field. 
The final decision to publish or to decline the paper is made by the Editor-in-Chief, who 
is guided in his actions by the conclusions of the experts. When submitting the article, 
the author can request to exclude two scientists or two universities/institutes from the 
list of possible experts.
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Peer review procedure may take up to 4 weeks, depending on the workload of 
experts and on the complexity of the subject. The Editorial Board informs the author of 
the reviewers’ comments and of the decision to accept or to decline the paper.

If the decision is positive, the author makes the appropriate corrections and 
sends to the editorial board the final version of the paper. This amended version is 
signed by the author and by the experts to print, and no further changes are allowed. 
While approving the content of the issue, the Editorial Board takes into account the date 
of receipt of the final version of the paper.

Scientists, who want to take part in the peer review procedure of the Journal, 
should have a degree in the relevant scientific fields, the appropriate experience and high 
reputation in the academic world. Please send your resume to the Editorial Board.

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

The Journal is guided by ethical standards, recommended by the Committee 
on Publication Ethics. We recommend to read the relevant rules at the COPE official 
website: http://publicationethics. org. We also recommend to get acquainted with the 
Publishing Ethics Resource Kit, recommended by the «Elsevier»: http://www. elsevier. 
com/editors/perk.

We also recommend to read the «Elsevier» recommendations on how to avoid 
the violations of the Publication Ethics while preparing the academic publication: http://
www. elsevier. com/ethics/home.

Вимоги до публікацій

Обсяг публікації та форматування

Повний обсяг статті, включно із анотаціями двома мовами (англійською, 
українською), додатками, таблицями, ілюстраціями, списком літератури, має ста-
новити 25–50 тис. знаків із врахуванням пробілів та знаків пунктуації.

Обсяг рецензії на книгу має становити 5–10 тис. знаків.
Рукопис необхідно подавати у форматі, що є сумісний із Microsoft Word 

(можливі розширення файлів: rtf., doc., docx. ). Розмір сторінки А4; книжкова орі-
єнтація; поля з усіх країв по 2 см.; шрифт Times New Roman; розмір шрифту 14; 
інтервал між рядками 1,5.

Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. 
Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти.

Файли необхідно називати латинською абеткою за прізвищем автора статті 
(якщо авторів кілька — то за прізвищами перших трьох авторів). У випадку кількох 
ілюстрацій до статті — потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора поряд-
ковий номер ілюстрації. Наприклад, Rizun1.

Титульна сторінка

Перед основним текстом статті потрібно вказати трьома мовами (україн-
ською, російською та англійською) наступні дані: — індекс УДК; — прізвище, ім’я 
та по-батькові автора / авторів, місце і адресу роботи, посаду, науковий ступінь, 
вчене звання, контактний телефон і електронну пошту автора; — назву статті; — ре-
зюме (детальні вимоги — див. нижче); — 5–6 ключових слів.
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Вимоги до резюме українською мовою

Обсяг резюме: близько 100 слів (800 знаків, враховуючи пробіли).
Резюме має бути якісним, інформативним та лаконічним. Його ціль — ко-

ротко відобразити основний зміст проведеного дослідження.
Структура резюме. У резюме необхідно чітко вказати:
мету / цілі дослідження (не статті, а саме дослідження);
методи (не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано 

певні методи; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження — яким чи-
ном було отримано його результати);

головні результати і висновки дослідження, з яких має бути зрозумілою 
їх значимість для науки, суспільства, виробництва тощо (здобутий новий цінний 
фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спросто-
вані певні гіпотези або теорії тощо).

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. З цією метою 
рекомендуємо вживати в резюме слова: мета/цілі, методи, результати, висновок/
висновки, значення.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням ак-
туальність дослідження, якщо вона не є очевидною із назви, мети чи висновків 
дослідження.

Ключові слова
Після резюме потрібно вказати 5–6 ключових слів, розділяючи їх крапкою 

з комою.
Резюме англійською мовою (Abstract)
Обсяг резюме англійською: близько 250 слів (2000 знаків, враховуючи ар-

тиклі та пробіли).
Резюме має бути написане правильною англійською мовою, з урахуванням 

особливостей орфографії та граматики (британська або американська англійська, 
але не суміш обох). Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомо-
гою автоматизованих електронних систем (комп’ютерні перекладачі).

Структура резюме. 
У резюме необхідно чітко вказати:
мету / цілі дослідження (main objective (s) of the study);
методи (methodology) — не загальними фразами, а чітко вказати, як саме 

було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослі-
дження — яким чином було отримано його результати (how the study was done);

головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), 
з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для науки, суспільства, ви-
робництва тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки 
та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези або теорії тощо).

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. З цією метою 
рекомендуємо вживати в резюме слова: main objective (s) of the study, methodology, 
results, findings, conclusions, significance.

Ключові слова (Key words)
Після резюме потрібно вказати 5–6 ключових слів, розділяючи їх крапкою 

з комою.
Вимоги до основного тексту статті
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Основний текст статті повинен мати наступну структуру (викладені нижче 
підрозділі статті повинні бути пронумеровані, виділені у тексті жирним шрифтом 
і розташовані на окремому рядку як підзаголовки):

1. Вступ (вказати актуальність теми, дати огляд літератури і попередніх до-
сліджень з цієї чи суміжної проблематики, вказати мету і завдання статті).

2. Методи дослідження (не загальними фразами, а чітко розписати, які ме-
тоди і як саме використовувалися для даного дослідження; тобто розкрити сам ме-
ханізм проведення дослідження — яким чином було отримано його результати).

3. Результати і обговорення (написати про основні результати
дослідження).

4. Висновки.
5. Додатки і Таблиці (якщо є Додатки і Таблиці, то вони обов’язково пови-

нні мати заголовки і порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо 
під таблицями).

6. Список літератури (подавати у порядку цитування, вказувати повні рек-
візити джерела — див. детальні вимоги нижче).

Вимоги до оформлення списку літератури
Всі наведені в тексті цитати і статистичні дані повинні мати належним 

чином оформлені посилання на першоджерела. Допускаються посилання лише 
на достовірні джерела.

Рекомендується віддавати перевагу посиланню безпосередньо на першо-
джерело, а не на його відтворення в якійсь іншій праці (посібнику, оглядовій статті 
та ін. ). Також рекомендується посилатися на першоджерело, видане мовою ори-
гіналу, а не на його переклад (окрім випадків, коли немає можливості отримати 
доступ до першоджерела мовою оригіналу).

Посилання на веб-джерела (на джерела в інтернеті) мають бути зведені 
до необхідного мінімуму, окрім випадків, коли йдеться про посилання на публіка-
ції, що перебувають у постійному доступі на веб-ресурсах міжнародних наукоме-
тричних баз даних.

Самоцитування дозволяється лише в разі нагальної необхідності.
У тексті статті посилання позначаються цифрою у квадратних дужках, че-

рез кому зазначається номер сторінки (якщо є). Нумерація посилань відповідає 
порядку їх появи в тексті статті. Якщо автор посилається відразу на кілька різних 
джерел — слід розділяти їх крапкою з комою. Напр.: [1, с. 44; 2, с. 35].

Пристатейний список літератури укладається в порядку цитування джерел 
по тексту Вашої публікації (просимо звернути увагу: не за абеткою, а в порядку 
цитування).

Для статей, що місять посилання на джерела, опубліковані виключно ро-
манським шрифтом (англійські, німецькі, французькі тощо), достатньо одного 
списку літератури (References).

Для статей, що місять посилання на джерела не романським шрифтом (ки-
риличні, арабські, китайські тощо), або комбінують посилання романським і не ро-
манським шрифтами (напр., частина посилань англійською, а частина — україн-
ською), необхідно подавати два варіанти списку літератури:
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Список літератури мовою оригіналу (всі джерела подаються тією мовою, 
якою їх опубліковано, тут можуть бути джерела і кирилицею, і романською абет-
кою та ін. );

References (той самий список літератури, але романською абеткою — прави-
ла перекладу і транслітерації див. нижче).

Список літератури
Список літератури необхідно подавати у порядку цитування, вказуючи по-

вні реквізити джерела відповідно до вимог ВАК України щодо бібліографічного 
опису — автор, назва статті/книжки, номер журналу, назва видавництва, місто ви-
дання, рік видання, сторінки тощо.

References
За основу оформлення списку літератури романською абеткою взято 

Гарвардський стандарт бібліографічних посилань (Harvard reference system).
Загальні правила наступні:
спочатку вказується прізвище автора, через кому — його ініціали; вказу-

ються всі автори;
після прізвища та ініціалів автора / авторів в дужках вказується рік публі-

кації, напр.: (2014);
після дати публікації в лапках вказується «Назва статті» або «Назва розді-

лу», якщо це посилання на розділ колективної монографії;
потім курсивом вказується Назва Журналу чи Назва Монографії (всі зна-

чимі слова назви журналу чи книги / монографії пишуться з великої літери);
потім вказуються номер журналу і сторінки статті, АБО видавництво, місто 

видання і загальна кількість сторінок книги.
Нижче дивіться детальні правила оформлення посилань на різні типи 

джерел.
Посилання на статтю в друкованому журналі
Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на статті вигля-

дає наступним чином:
Author, A.A. (2013), «Title of article», Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49–53.
Спочатку вказується прізвище автора, через кому — його ініціали (пробіли 

між ініціалами не потрібні), потім у дужках — рік публікації, через кому — назва 
статті в лапках, через кому — курсивом назва журналу (всі значимі слова назви 
журналу пишіть з великої літери), через кому — номер журналу, через кому — сто-
рінки публікації.

Якщо авторів кілька, то перед прізвищем останнього з них, замість коми, 
ставиться знак & (and):

Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), «Title of article», Title of 
Journal, vol. 11, no. 3, pp. 85–94.

Приклади:
Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J. & Lupton, R.A. (2010), «The art of writing a 

scientific article», Journal of Scientific Communications, no. 163, pp. 51–59.
Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986), «The moderator-mediator variable distinction 

in social psychological research», Journal of Personality and Social Psychology, vol. 51, 
pp. 1173–1182.

Посилання на статтю в електронному журналі
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Оформлюється майже так само, як і посилання на статтю в друкованому 
журналі, із тією відмінністю, що номера сторінок публікації можуть бути відсутні-
ми. Наприкінці посилання, через кому, додаються слова available at: та вказується 
веб-адреса посилання, потім у дужках після слова accessed вказується дата остан-
нього доступу до публікації.

Приклад:
Gilmore, J. (2014), «Translating American Exceptionalism: Comparing 

Presidential Discourse About the United States at Home and Abroad», International 
Journal of Communication, vol. 8, available at: http://ijoc. org/index. php/ijoc/article/
view/2336/1263 (accessed 05 December 2014).

Передача романською абеткою посилань на україно- та російськомовні 
статті

Прізвище автора передається транслітерацією у відповідності до Таблиці 
транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої Постановою 
Кабінету Міністрів України №55 від 27.01.2010 р. (http://zakon4.rada. gov. ua/
laws/show/55–2010-п). Таку транслітерацію можна зробити автоматично на веб-
ресурсі: http://translit. kh. ua/#lat/passport (у випадаючому списку має бути обрано 
Стандарт Паспортний КМУ 2010).

Назва статті перекладається англійською мовою.
Назва журналу передається транслітерацією (всі значимі слова назви жур-

налу пишіть з великої літери). Рекомендуємо використовувати стандарт тран-
слітерації, розроблений Термінологічною комісією з природничих наук (ТКПН) 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1994 р., оскільки 
він має високу зворотність і максимальну сумісність з комп’ютерними кодуван-
нями (URL-сумісність). Таку транслітерацію можна зробити автоматично на веб-
ресурсі: http://translit. kh. ua/?iso9#lat/tkpn (у випадаючому списку має бути об-
рано Стандарт ТКПН).

Після назви журналу транслітерацією, потрібно у квадратних дужках пода-
ти назву журналу, перекладену англійською мовою (всі значимі слова назви жур-
налу пишіть з великої літери).

Посилання на книгу / монографію
Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на книжки / мо-

нографії виглядає наступним чином:
Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), Title of Book, Publisher, City 

of publication, 593 p.
Спочатку вказується прізвище автора, через кому — його ініціали (пробіли 

між ініціалами не потрібні), потім у дужках — рік публікації, через кому — курси-
вом назва книги / монографії (всі значимі слова назви пишіть з великої літери), 
через кому — номер видання (якщо перевидавалося кілька разів, і це вже не пер-
ше видання), через кому — назва видавництва, через кому — місто видання, че-
рез кому — загальна кількість сторінок. Якщо авторів кілька, то перед прізвищем 
останнього з них замість коми ставиться знак & (and).

Якщо джерело кириличне, то:
прізвище автора передається транслітерацією за стандартом КМУ 2010 

(http://translit. kh. ua/#lat/passport);
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назва книжки / монографії перекладається англійською мовою (всі значи-
мі слова назви писати з великої літери);

назва видавництва передається транслітерацією за стандартом ТКПН 
(http://translit. kh. ua/?iso9#lat/tkpn);

місто видання перекладається англійською мовою.
Посилання на колективну монографію
Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на колективну 

монографію є практично такою ж самою, як і у випадку авторської монографії 
(див. вище), із тією різницею, що на початку посилання, замість прізвища та ініці-
алів автора, вказуються прізвище та ініціали редактора:

Editor, E.E. (Ed. ) (2014), Title of Book, Publisher, City of publication, 503 p.
Посилання на розділ у колективній монографії
Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на розділ у ко-

лективній монографії виглядає наступним чином:
Author, A.A. (2014), «Title of chapter», in Editor, E.E. (Ed. ), Title of Book, 

Publisher, City of publication, 593 p.
Спочатку вказується прізвище автора, через кому — його ініціали (пробіли 

між ініціалами не потрібні), потім у дужках — рік публікації, через кому — в лапках 
назва розділу, через кому слово in та прізвище редактора, через кому — ініціали 
редактора і в дужках скорочення (Ed. ) або (Eds. ) для кількох редакторів, через 
кому — курсивом назва монографії (всі значимі слова назви пишіть з великої літе-
ри), через кому — номер видання (якщо є), через кому — назва видавництва, через 
кому — місто видання, через кому — сторінки розділу.

Приклад:
Mettam, G.R., & Adams, L.B. (2009), «How to prepare an electronic version of 

your article», in Jones, B.S. & Smith, R.Z. (Eds. ), Introduction to the Electronic Age, 
E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304.

Посилання на дисертацію та автореферат
Cхема оформлення посилання приблизно така ж, як у книжки / монографії. 

Із тією відмінністю, що після назви роботи додаються слова PhD diss. (для тексту 
кандидатської дисертації), D.Sc. diss. (для тексту докторської дисертації), Abstract 
of the PhD diss. (для автореферату кандидатської дисертації), Abstract of the D.Sc. 
diss. (для автореферату докторської дисертації). Після цього у дужках скорочено 
називається сфера науки, з якої захищено дисертацію. Поті вказується назва за-
кладу, де вона захищалася, через кому — назва міста (якщо не є очевидним із назви 
навчального закладу), потім — кількість сторінок.

Приклади:
Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political 

and Media Aspects), PhD diss. (polit. sci. ), Institute of Journalism, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, 189 p.

Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political 
and Media Aspects), Abstract of the PhD diss. (polit. sci. ), Institute of Journalism, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, 20 p.

Посилання на матеріали конференції
Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали 

конференції виглядає наступним чином:
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Author, A.A. (2014), «Title of proceedings», in Editor E.E. (Ed. ), Title of 
Conference, Place of Conference, Date of Conference, Publisher, City of publication, pp. 
89–91.

Спочатку вказується прізвище автора, через кому — його ініціали (пробі-
ли між ініціалами не потрібні), потім у дужках — рік публікації матеріалів, через 
кому — в лапках назва виступу чи тез, через кому слово in та прізвище редактора, 
через кому — ініціали редактора і в дужках скорочення (Ed. ) або (Eds. ) для кіль-
кох редакторів (якщо є), через кому — курсивом повна назва конференції, через 
кому — курсивом місце проведення конференції, через кому — курсивом дата про-
ведення конференції, через кому — видавництво (якщо є), через кому — місце пу-
блікації матеріалів, через кому — сторінки публікації.

Посилання на матеріали з інтернету
Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали з ін-

тернету виглядає наступним чином:
Author, A.A. (2014), «Title of article», available at: url (accessed date).
Спочатку вказується прізвище автора, через кому — його ініціали (пробіли 

між ініціалами не потрібні), потім у дужках — рік публікації, через кому — слова 
available at: та веб-адреса посилання, потім у дужках після слова accessed вказуєть-
ся дата останнього доступу до публікації.

Приклад:
Seddon, M. (2014), «Documents Show How Russia’s Troll Army Hit America», 

available at: www. buzzfeed. com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-
army-hit-america (accessed 03 June 2014).

Посилання на матеріали з інтернету, автор яких не вказаний
Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали без 

автора виглядає наступним чином:
Title of edition (2014), «Title of article», available at: url (accessed date).
Приклад:
BBC NEWS (2014), «Ukraine profile», available at: http://www. bbc. com/news/

world-europe-18018002 (accessed 09 December 2014).
Посилання на закони, резолюції, рішення і т. п.
Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на закони, резо-

люції, рішення і т. п. документи виглядає наступним чином:
Organization name (2014), Title of document, Publisher, City of publication, 593 p.
Спочатку вказується назва органу чи організації — автора документу, по-

тім у дужках — рік публікації, через кому — курсивом назва документу, через 
кому — дата документу (якщо є), через кому — назва видавництва (якщо є), через 
кому — місто видання (якщо є), через кому — кількість сторінок (якщо є). Якщо 
документ доступний онлайн — через кому додаються слова available at: та веб-
адреса, потім у дужках після слова accessed вказується дата останнього доступу 
до документу.

Приклад:
Council of the European Union (2014), Council conclusions on Ukraine, 20 

October 2014, Luxembourg, available at: http://www. consilium. europa. eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145211.pdf (accessed 05 December 2014).
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